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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU 

KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN 

BENGKALIS  

Oleh : 

Vinny Putri Utami  

 

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 

TerpaduKecamatan (PATEN) di Kantor Camat Mandau Kabupaten 

Bengkalis.Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi yang masih menunjukkan 

belum optimalnya petugas dalam pelaksanaan pelayananyang ada di Kantor 

Kecamatan Mandau. Penulis melakukan penelitian gunamengetahui bagaimana 

pelaksanaan pelayanan yang ada di Kantor Camat Mandau serta apa saja faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan  yang ada diKantor Camat Mandau. 

Jenis penelitian penulis yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan data 

primer dan data sekundersebagai acuan dalam mengambil data. Adapun 

informan penelitian yakni terdiri dari Camat Mandau, Kasi PelayananUmum 

(PATEN), Staf pelayanan umum dan masyarakat yang melakukanpelayanan di 

Kantor Kecamatan Mandau. Selain itu penulis juga menggunakan alat ukur 

sebagai indikator yang di ambil dari Teori Implementasi Kebijakan oleh George 

C. Edward III yang indikatornya terdiri dari : Komunikasi, Sumber Daya, 

Disposisi/Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dengan berbagai sumber data daripenelitian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kantor Camat Mandau sudah dilaksanakan secara efektif dan efesien 

namun ada beberapa indikator – indikator yang harus lebih ditingkatkan lagi 

seperti : Diberikannya informasi yang jelas dan merata terkait adanya program 

PATEN di Kecamatan Mandau kepada seluruh masyarakat, kemudian meletakkan 

petugas sesuai dengan keahliannya serta mampu meningkatkan sikap petugas 

pelaksana yang lebih baik lagi sesuai dengan motto yang telah dibuat agar setiap 

masyarakat merasa nyaman dalam melakukan pelayanan di Kantor Camat 

Mandau.  

 

 

Kata Kunci : Pelaksanaan PATEN, Teori Implementasi Kebijakan George 

C. Edward III 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Mewujudkan pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat, 

merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh Aparatur Pemerintah. Hal ini 

sesuai dengan fungsi dan tugas Aparatur Pemerintah, yaitu sebagai pengayom 

dan pelayan masyarakat. Dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan 

dan peluang, Aparatur Pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang 

memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya menuju good governance. 

Pelayanan yang diberikan setiap waktu menuntut pelayanan publik yang 

berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

PelayananPublik bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan 

publikmerupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan 

tuntutanseluruhpenduduk dan warga negara tentang peningkatan pelayanan 

publik. Dalamrangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara 

profesional, transparan,efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya 

tata kelola pemerintahanyang baik (Good Governance). Oleh karenanya 

daerah diharapkan memilikiprakarsa dalam meningkatkan pelayanan publik 

sehingga posisi pemerintahsebagaipenyelenggara pelayanan berubah dari 

“dilayani” menjadi “melayani”.  
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Pemerintah daerah sangat diharapkan untuk terus memiliki prakarsa 

untuk melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap pelayanan publik. 

Prakarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah sesuai dengan 

kebutuhan dan kepuasan masyarakat, saat ini masyarakat dapat dan berhak 

memberikan pembetulan, saran, serta rekomendasi terhadap sebuah pelayanan 

public. sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat 

terlaksana secara optimal dan prima dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan 

publik. 

Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan 

denganmengoptimalisasi peran kecamatan. Secara filosofis, kecamatan yang 

dipimpinoleh camat perlu diperkuat dari aspek prasarana, sistem administrasi, 

keuangandan kewenangan bidang pemerintahan. Kewenangan kecamatan 

tertuang padaUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian telah 

direvisi menjadiUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. MenurutSamodra Wibawa dalam Agus Dwiyanto (2008:67) banyak 

Kabupaten/Kota yangberusaha meningkatkan kualitas pelayanan dengan 

mengembangkan unit pelayanan terpadu atau mendelegasikannya pada 

kecamatan sehingga prosesperijinan dan non perijinan lebih cepat dan mudah. 

Menyadari hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah 

menerbitkansebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN 

merupakan sebuah inovasi sederhana namun memberikan manfaat yang besar, 

selain mempermudahmasyarakat memperoleh pelayanan, juga memperbaiki 
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citra dan legitimasipemerintah daerah dimata masyarakat. PATEN adalah 

penyelenggaraanpelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya 

mulai daripermohonan hingga ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam 

satu tempat,satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket 

pelayanan.Kecamatan dapat menyelenggarakan PATEN setelah memenuhi 

sejumlahpersyaratan yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis.Bila 

ke-3 syaratitu dipenuhi maka kecamatan itu dapat menyelenggarakan PATEN. 

Mengingat sangat besarnya manfaat penyelenggaraan PATEN 

inilah,maka Gubernur Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 

Tahun2012 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Diharapkan 

padatahun 2020 nanti seluruh kecamatan di Provinsi Riau sudah 

menerapkanPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

Sehubungan dengan haltersebut untuk Provinsi Riau ada 7 Kabupaten yang 

berhasil menerapkan PATENyakni Kabupaten Siak, Dumai, Pekanbaru, 

Rohul, Kuansing, Bengkalis, danPelalawan. 

Di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau merupakan salah satu yang 

sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dimana 

program ini di terapkan pada tahun 2016, demi meningkatkan kualitas 

pelayanan publik setiap pegawai harus mampu memberikan pelayanan yang 

baik pada masyrakat.Pegawai kecamatan tentu harus memahami betul tugas 

dan fungsinya terhadap pelayanan publik. Adapun kegiatan pelayanan 

administrasi terpadukecamatan (PATEN) pada kantor camat Mandau 

Kabupaten Bengkalis yaitu : 
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Tabel 1.1 Bentuk Pelayanan Perizinian Dan Non Perizinan Pada 

Kecamatan Madau 

 

Bentuk Pelayanan 

Perizininan Non Perizinan 

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) 

2. Surat Izin Usaha Mikro Kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Surat Rekomendasi IMB di 

Luar Wewenang 

2. Surat Pernyataan Ganti 

Kerugian (SPGK) 

3. Surat Keterangan Ahli Waris 

4. Surat Keterangan Pindah 

5. Surat Keterangan Tanggungan 

Keluarga 

6. Surat Rekomendasi Usaha 

Perdagangan / Tanda Daftar 

Perusahaan (SIUP/TDP) 

7. Surat Rekomendasi Izin 

Pariwisata 

8. Surat Rekomendasi Reklame 

dan Reklame Insidentil  

9. Surat Rekomendasi Izin 

Keramaian 

10. Surat Keterangan Tidak 

Mampu. 

11. Surat Keterangan Subsidi 

Listrik (900watt) 

12. Surat Keterangan Dispensasi 

Nikah 

13. Surat Rekomendasi Penelitian 

dan Riset 

14. Surat Rekomendasi Organisasi 

Masyarakat 
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15. Surat Rekomendasi Sekolah/ 

Penegerian Sekolah 

16. Proposal Bantuan Sosial  

17. Surat Keterangan Bukan 

Pegawai Negeri Sipil 

18. Legalisir 

19. Dan lain-lain. 

 

Sumber: Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 

Mekanisme Pelayanan Administrasi Terpadu Keacamatan yang ada 

Kecamatan Mandau adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.1 Mekanisme Pelayanan PATEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Dokumentasi Kecamatan Mandau Tahun 2019 
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Berkas Lengkap 

Proses 

Administrasi 

Register 

Pengesahan/Penandatangan Camat 

Verifikasi Dan Paraf Sekcam 

Verifikasi Dan Paraf Kasi  

Pemeriksaan Lapangan (Jika 

Diperlukan) 



 

6 
 

Keterangan Mekanisme : 

a) Pemohon menuju loket informasi untuk menanyakan tentang 

bagaimana cara mengurus surat izin yang akan mereka urus. 

b) Petugas informasi mengarahkan pemohon untuk menuju loket 

pelayanan. 

c) Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dokumen/persyaratan  

yang pemohon ajukan. 

d) Jika berkas dokumen tersebut lengkap maka akan masuk ke tahap 

Administrasi dan di validasi oleh petugas pelayanan sebelum di 

tandatangan oleh Kasi yang berhubungan. 

e) Jika dokumen/persyaratan tersebut tidak lengkap maka berkas tersebut 

akan dikembalikan kepada pemohon dan petugas pelayanan 

menjelaskan dimana letak kekurangan dari dokumen tersebut. 

f) Setelah berkas tersebut lulus dalam tahap proses administrasi maka 

akan dinaikkan ke kasi untuk di verifikasi. 

g) Selanjutnya berkas tersebut dinaikkan ke sekcam untuk diverifikasi 

juga. 

h) Setelah berkas tersebut diverifikasi oleh kasi dan sekcam maka tahap 

selanjutnya yaitu pengesahan atau penandatanganan oleh Camat. 

i) Selanjutnya berkas masuk dalam tahap register dan di kembalikan ke 

loket pelayanan dan petugas pelayanan menyerahkan kembali berkas 

tersebut kepada pemohon yang mengajukan berkas tersebut. 

j) Jika berkas tersebut butuh untuk untuk disurvey lapangan maka akan 

dilakukan. 

 

Camat dibantu oleh staf-stafnya yang dalam hal ini para stafnya 

bertanggungjawab kepada camat. Berhasil atau tidaknya suatu tugas camat 

akandipengaruhi oleh kemampuan pegawainya dalam menjalankan 

fungsinyasehingga pelayanan yang diberikan oleh aparatur Kecamatan 

Mandau terhadapmasyarakat dapat mencapai sasaran yang diharapkan. 
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Sehubungan dengan haltersebut diatas, Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis mempunyai StrukturOrganisasi sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Struktur Organisasi di Kantor Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis  

NO URAIAN JUMLAH 

1. Camat 1 

2. Sekretaris Camat 1 

3. Kasubag Keuangan dan 

Perlengkapan beserta staffnya 

10 

4. Kasubag Program, Umum dan 

Kepegawaian beserta staffnya 

9 

5. Kasi Pelayanan Umum dan beserta 

staffnya 

8 

6. Kasi Trantib dan beserta staffnya 7 

7. Kasi PMD dan beserta staffnya 4 

8. Kasi Kesos dan beserta staffnya 9 

9. Kasi Tata Pemerintahan dan beserta 

staffnya 

5 

10. Anggota Satpol PP 25 

JUMLAH 79 

Sumber: Kantor Camat Mandau Tahun 2019 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui jumlah pegawai pada 

kantor Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis cukup memadai, namun 

dalam pelaksanaantugasnya masih belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari 

masih adanya penempatan yang belum sesuai dengan jabatan dalam tim. 

Tabel 1.3 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

Kecamatan Mandau Tahun 2019  

NO NAMA/ JABATAN JABATAN DALAM TIM 

 A. Pejabat Penyelenggaraan PATEN 

1. Camat Mandau Penanggung Jawab Penyelenggaraan 

/ Pembina 

2. Sekretaris Camat  Penanggung Jawaban Kesektariat  

3. Kasi Tapem Penanggung Jawab Teknis / 

Koordinator I 

4. Kasi PMD Penanggung Jawab Teknis/ 

Koordinator II 

5. Kasi Kesosbud Penanggung Jawab Teknis/ 

Koordinator III 
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6. Kasi Trantib Penanggung Jawab Teknis/ 

Koordinator IV 

7. Kasi Pelayanan Umum Pennaggung Jawab Teknis/ 

Koordinator V 

   

 B. Pelaksanaan Teknis 

1. Tio Zulkarnaen S.E Petugas Informasi 

2. Rahman Sarif Petugas Informasi 

3. Grace Selvia S.Ikom Petugas Loket/Penerima Berkas 

4. Hartini Petugas Loket/Penerima Berkas  

5. Dina Maya Marina  Petugas Loket/Penerima Berkas 

6. Sofyan Aprianto S.T Petugas Operator Komputer 

7. Fadhila Daratulaila Petugas Operator Komputer  

8. Sarah Khairani S.E Petugas Operator Komputer 

Sumber Data : Dokumentasi Kecamatan Mandau Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 1.3 terdapatdidalamnya dimana para staff yang ada di 

PATEN Kecamatan Mandau ini memiliki latar pendidikan yang berbeda – 

beda,ada yang bertamatan SMA sampai dengan Sarjana. Setiap petugas 

memiliki keahlian yang berbeda beda tidak semua bisa memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam mengurus surat perizinan di 

PATEN Kecamatan Mandau, dengan hal tersebut penulis memikirkan apakah 

dengan latar pendidikan yang berbeda – beda pada staff PATEN bisa 

menjalankan peran PATEN yang lebih baik lagi sesuai dengan visi dan misi 

PATEN tersebut ? 

Berdasarkan hasil survey lapangan yang penulis lakukan, bahwasannya 

penulis mengamati sering terlihat meja yang kosong diruangan PATEN, 

terutama di meja informasi padahal meja informasi tidaklah bisa kosong 

karena apabila  meja informasi kosong maka masyarakat pasti akan sulit 

mendapatkan informasi terkait hal – hal yang diperlukan dalam pengurusan di 

PATEN. Maka hal tersebut menarik perhatian penulis terhadap pelaksanaan 
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PATEN di Kecamatan Mandau ini sudahkah mampu berjalan sesuai dengan 

baik atau belum. Seharusnya dalam pelaksanaan PATEN di Kecamatan 

Mandau ini sudah bisa mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan dalam 

maksud penyelenggaraan PATEN didalam Permendagri Nomor 4 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan karena, 

dengan  telah di terapkannya PATEN di Kecamatan Mandau yakni selama 

kurang lebih 3 tahun lamanya. Seharusnya pihak kecamatan telah bisa 

memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Namun setelah 

peneliti melakukan penelitian di Kantor Camat Mandau ada beberapa masalah 

yang ditemukan pada pelayanan di Kantor Camat, Permasalahan tersebut 

terdiri dari : 

1. Tidak betahnya petugas PATEN untuk berada di meja mereka, seperti 

yang telah di dapati penulis pada saat survey lapangan bahwa meja 

informasi yang sering kosong, padahal meja informasi itu haruslah 

berisi karena akan mempermudah masyarakat mendapatkan 

pelayanan. 

2. Masih banyak petugas PATEN yang belum terlalu lincah dan aktif 

dalam melayani masyarakat sehingga membuat masyarakat 

mengantri lama hingga menunggu namanya di panggil oleh petugas. 

3. Kurangnya sifat “melayani” pada petugas PATEN. 

Berdasarkan keterangan dan gejala yang terjadi seperti yang diterangkan 

di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Pelaksanaan 
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Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan 

Mandau, Kabupaten Bengkalis”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ? 

2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mandau, Kabupaten 

Bengkalis ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki sasaran yang hendak 

dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui 

sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis 

2. Untuk menganalisis hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mandau, 

Kabupaten Bengkalis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti 
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Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir intelektual penulisan karya ilmiah dan untuk 

menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

b. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan 

pemikiran dan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan efektifitas 

pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kecamatan Mandau 

c. Bagi Pustaka 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian 

yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bacaan dan 

referensi dari suatu karya ilmiah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan 

bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II :   LANDASAN TEORI 
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Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari 

penelitian. Bab ini berisi definisi konsep, teori-teori, refrensi 

yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang 

relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu. 

Pandangan islam terhadap masalah penelitian. 

BAB III :   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan 

metode analisis. 

BAB IV :   GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, oktivitas objek 

penelitian, struktur organisasi objek penelitian. 

BAB V :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan terhadap hasil penelitian 

BAB VI :   KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta 

saran-saran yang diperlukan. 

DOKUMENTASI 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Prespektif Ilmiah 

a. Pengertian Implementasi 

Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari 

keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Kebijakan yang telah 

direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa 

kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak 

variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik 

bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu 

program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi 

perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan 

mengatur perilaku kelompok sasaran. (Subarsono, 2005:87)  

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood dalam Winarno 

(2004:201) hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah 

keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke 

dalam keputusan yang bersifat khusus. Sementara itu Van Meter dan Van 

Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun 

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

dalam keputusan-keputusan sebelumnya.  

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 

dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan 
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dari hasil kegiatan. Sehingga penulis berkesimpulan implementasi merupakan 

suatu pelaksanaan dimana pelaksana kebijakan melakukan sebuah aktivitas 

tindakan yang sesuai dengan tujuan dan sasarannya. 

b.Model Implementasi Kebijakan Publik 

Adapun dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dikenal beberapa 

model sebagai berikut : 

1. Teori Donald S.Van dan Carl E. Van Horn 

Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: 

a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran 

kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir 

apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.  

b) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan 

sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya 

non manusia.  

c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, 

implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi 

dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja 

sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.  

d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, 

normanorma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi 

suatu program  
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e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup 

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang 

ada di lingkungan, serta apakah elit politik mendukung 

implementasi kebijakan.  

f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, 

yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan 

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, 

kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas 

disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh 

implementor. (Subarsono, 2009:93)  

2. Teori Merilee S. Grindle 

Menurut Grindle (dalam Agustino, 2012:154) pengukuran 

keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua 

hal, yaitu:  

a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah 

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) 

dengan merujuk pada aksi kebijakannya.  

b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan 

melihat dua faktor, yaitu impak atau efeknya pada masyarakat 
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secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi 

serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.  

Menurut Grindle ada dua variabel besar yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi, yaitu: 

a) Variabel isi kebijakan (content of policy) yang mencakup sejauh 

mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat 

dalam isi kebijakan, jenis manaat yang diterima oleh target grup, 

sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, 

letak suatu program sudah tepat, suatu kebijakan telah 

menyebutkan implementatornya dengan rinci, suatu program di 

dukung oleh sumber daya yang memadai.  

b) Variabel lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar 

kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para 

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik 

institusi dan rezim yang sedang berkuasa, serta tingkat 

kepatuhan dan seponsivitas kelompok sasaran. (Subarsono, 

2009:99)  

c. Tahap – tahap Implementasi Kebijakan Publik  

Implementasi kebijakan publik adalah aktifitas yang terlihat setelah 

dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya 

mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi 

masyarakat. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa 



 

17 
 

perspektif atau pendektan. Salah satunya ialah implementation problems 

approach yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984:9-10). 

 Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan 

terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor 

apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor 

apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan 

kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan 

syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni :  

a) Komunikasi (Winarno, 2007:175) : penyampaian pesan, 

kejelasan pesan, dan konsistensi.  

b)  Sumberdaya (Winarno, 2007:181) : staf, informasi, wewenang 

dan fasilitas.  

c) Disposisi/sikap (Winarno,2007:194) : efek disposisi, 

pengangkatan birokrat dan insentif.  

d) Struktur Birokrasi (Winarno,2007: 202,203) : Standard 

Operating Procedures (SOP), fragmentasi.  

d. Aspek dalam implementasi kebijakan yaitu :  

1. Pengesahan keputusan dalam bentuk peraturan perundangan dalam 

berbagai level, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan presiden atau peraturan daerah  

2. Pelaksanaan kebijakan atau keputusan tersebut oleh instansi 

pelaksana  
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3. Kesediaan para pemangku kepentingan atau kelompok target untuk 

melaksanakan keputusan-keputusan tersebut  

4. Dampak nyata atas pelaksanaan kebijakan, baik dampak yang 

bersifat positif maupun negatif.  

5. Persepsi instansi pelaksana atas pelaksanaan sebuah kebijakan  

6. Upaya perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan.  

e. Tahapan implementasi kebijakan publik:  

a) Tahap Interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan 

yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan 

yang sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi biasanya 

berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis  

b) Tahap Perorganisasian: tahap pengaturan dan penetapan beberapa 

komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksana 

kebijakan; anggaran yang diperlukan; sarana dan prasarana; 

penetapan tata kerja; penetapan manajemen kebijakan  

c) Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan 

ke kelompok target atau sasaran kebijakan.  

2.1.2 Tinjauan Tentang Pelayanan Publik 

a. Definisi Pelayanan 

Pelayanan merupakan salah satu faktor paling penting dalam upaya 

pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib 

dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk 

pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang 

memberikan pelayanan. Menurut Hardiyamsah (2011:11) mendefinisikan 
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bahwa “pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk 

membantu, meniapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari 

satu pihak ke pihak lain”. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian 

kegiatan, karena itu proes pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan, meliputi seluruh keidupan organisasi dalam masyarakat. 

Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memeuhi 

kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. 

Pelayanan merupakan kegiatan yang tidak dapatdidefinisikan secara 

tersendiri yang pada hakikatnya bersifatintangible (tidak rata), yang 

merupakan pemenuhan kebutuhan dantidak harus terikat pada penjualan 

produk atau pelayanan lain.Pendapat Moenir (2014: 16-17), “pelayanan 

adalah suatu prosespemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang 

langsung”.Aktivitas pelayanan ini merupakan hubungan antara penerima 

danpemberi pelayanan yang dapat dilakukan dengan menggunakanperalatan. 

Memahami adanya pelayanan sebagai suatu cara untukmemenuhi 

kebutuhan seseorang atau sekelompok orang atau suatubadan yang bergabung 

dalam kepentingan umum sehingga artipelayanan dan pelayanan umum pada 

dasarnya tidak jauh berbeda,sehingga keduanya berorientasi pada pemenuhan 

kebutuhan orang lain(individu dan masyarakat). Pelayanan jika dihubungkan 

denganadministrasi publik dapat didefinisikan sebagai kualitas 

pelayananbirokrat kepada masyarakat. Pengertian pelayanan secara terinci 

yangdikemukakan oleh (Ratminto dan Atik, 2015: 2) yaitu : 

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai 
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akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-

hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau 

pelanggan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapatdisimpulkan bahwa 

pelayanan adalah cara melayani, membantumenyiapkan, mengurus, 

menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. 

Artinya objek yang dijalani adalahmasyarakat yang terdiri dari individu, 

golongan, dan organisasi. 

b.Definisi Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam 

menjalankan proses administrasi. Pengertian pelayanan publik menurut 

Sinambela (2005:5) adalah setiap yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terkait pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik menurut Agung 

Kurniawan dalam Pasolong (2007 : 128) adalah pemberian pelayanan 

(melayani) keperluan orang lain ataumasyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuaidengan aturan pokok dan tatacara yang telah 

ditetapkan. 

Didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik.  

Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat atau daerah dan lingkungan badan 

usaha milik negara atau daerahdalam bentuk barang atau jasa baik dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketertiban-ketertiban.Menurut Joko Widodo (2001:131), 

Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapakan.  

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah 

segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah pusat atau daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau 

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapakan. Pelayanan Publik juga dapat dikatakan sebagai suatu 

fungsi aparat Negara sebagai pelayan masyarakat merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Pelayanan tersebut 

diberikan untuk memenuhi hak masyarakat.Kegiatan pelayanan pada dasarnya 

menyangkut pemenuhan suatu hak, hak itu melekat pada setiap orang, baik 

secara pribadi maupun berkelompok (organisasi). 
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c. Jenis – Jenis Pelayanan Publik 

Peningkatan kualitas pelayanan publik mengandung maknaadanya 

perubahan mutu, kondisi, dari keadaan sekarang kemutu yanglebih baik. Jadi 

kualitas dalam hal ini bersifat dinamis menyesuaikandengan perkembangan 

situasi dan kondisi masyarakat. KeputusanMenteri Aparatur Negara Nomor 63 

tahun 2004 mengelompokkantiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta 

BUMN/BUMD.Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-

ciri dansifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu: 

1) Pelayanan Administratif, adalah jenis pelayanan yangdiberikan 

oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian,pengambilan 

keputusan, dokumentasi, dan kegiatan ataulainnya yang secara 

keseluruhan menghasilkan produk akhirberupa dokumen, misalnya 

sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi,dan lain sebagainya. 

2) Pelayanan Barang, adalah pelayanan yang diberikanolehunit 

pelayanan berupakegiatan penyediaan dan ataupengolahan barang 

berwujud fisik termasuk distribusi danpenyampaiannya kepada 

konsumne langsung (sebagai unitataupun individu) dalam suatu 

sistem. Kegiatan tersebutmenghasilkan produk akhir berwujud 

benda (fisik) misalnyapelayanan listrik,air bersih dan pelayanan 

telepon. 

3) Pelayanan Jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan olehunit 

pelayanan berupa sarana dan prasaranan sertapenunjangnya. 

Produk akhirnya berupa jasa yangmendatangkan manfaat bagi 
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penerimanya secara langsung danhabis terpakai dalam jangka 

waktu tertentu. Misalnyapelayanan perbankan, pelayanan pos dan 

pelayanan pemadamkebakaran. 

Jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara 

(SANKRI Buku III 2004:85)yaitu: 

1) Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakatyang 

terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, sepertipelayanan 

KTP, SIM, pajak, perijinan, dan keimigrasian. 

2) Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayananmasyarakat 

yang terkait dengan penyediaan sarana danprasarana untuk 

memberikan fasilitasi kepada masyarakatdalam melakukan 

aktivitasnya sebagai warga negara.Pelayanan ini meliputi 

penyediaan jalan-jalan, jembatan - jembatan,pelabuhan-pelabuhan, 

dan lainnya. 

3) Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait 

denganutilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik air, 

telepon,dan transportasi lokal.Pelayanan sandang, pangan dan 

papan adalah jenis pelayananyang menyediakan bahan kebutuhan 

pokok masyarakat dankebutuhan perumahan, seperti penyediaan 

beras, gula,minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.Pelayanan 

kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihatdari sifat dan 

kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatankegiatan sosial 
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kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan,pendidikan, 

ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, danlainnya. 

Kesimpulan dari berberapa jenis pelayanan publikyangdiberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat terdapat tiga jenisyaitu pelayanan administratif, 

pelayanan barang, pelayanan jasa,pelayanan pemerintahan, pelayanan 

pembangunan, pelayananutilitas, pelayanan sandang dan pelayanan 

kemasyarakatan. Darijenis-jenis pelayanan tersebut, pelayanan merupakan 

kebutuhandasar, pemerintah sebagai instasi penyediaan pelayanan publikuntuk 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

d. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan 

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampumemberikan kepuasan 

kepada masyarakat. Pelayanan yangoptimal pada akhirnya juga akan mampu 

meningkatkan imageorganisasi sehingga citra organisasi dimata masyarakat 

terusmeningkat. Adanya citra organisasi yang baik, maka segala yangdilakukan 

oleh organisasi akan dianggap baik pula. MenurutKasmir (2005: 3) yaitu : 

Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya 

manusia. Artinya peran manusia (karyawan) yang melayani 

masyarakat merupakan faktor utama karena hanya dengan 

manusialah pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan 

terbuka. 

 

Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor yangmasing-masing 

mempunyai peranan berbeda tapi salingberpengaruh dan secara bersama-sama 

akan mewujudkanpelaksanaan secara baik. Pendapat Moenir (2014:88-119) 

faktorfaktoryangmempengaruhipelaksanaan pelayananyaitu : 
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1) Faktor Kesadaran. 

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwaseseorang yaitu 

merupakan titik temu dari berbagaipertimbangan sehingga 

diperoleh suatu keyakinan,ketenangan, ketetapan hati, dan 

keseimbangan dalam jiwayang bersangkutan. 

2) Faktor Aturan 

Aturan merupakan perangkat penting dalam segalatindakan dan 

perbuatan orang. Peran aturan harus dibuat,dipatuhi, dan diawasi 

sehingga dapat mencapai sasaransesuai dengan tujuan. 

3) Faktor Organisasi 

Organisasi yang dimaksud tidak semmata dalamperwuju dan 

susunan organisasi, melainkan lebih banyakpada pengaturan dan 

mekanisme yang harus mampumenghasilkan pelayanan yang 

memadai. 

4) Faktor Pendapatan 

Penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga danpikiran yang 

telah dicurahkan untuk organisasi, baik dalambentuk uang maupun 

fasilitas dalam jangka waktu tertentu. 

5) Faktor Ketrampilan danKemampuan 

Kemampuan berasal dari kata dasar maupun yang dalamhubungan 

dengan pekerjaan berarti dapat melakukanpekerjaan sehingga 

menghasilkan barang atau jasa,sedangkan ketrampilan ialah 
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kemampuan melaksanakanpekerjaan dengan menggunakan anggota 

badan danperalatan kerja yang tersedia. 

6) Faktor SaranaPelayanan 

Segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lainyang 

berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaanpekerjaan. 

Kualitas pelayanan menurut Atep Adya Barata (2003:37)dipengaruhi 

faktor internal dan faktor eksternal. masing-masingbagian tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yangcukuppenting,yaitu sebagai berikut : 

1) Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal(interaksi 

pegawai organisasi), pola manajemen umumorganisasi, penyediaan 

fasilitas pendukung, pengembangansumber daya manusia,iklim kerja 

dan keselarasanhubungan kerja, serta pola insentif. 

2) Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayananeksternal 

(pelangganeksternal), yaitu pola pelayanan dantata cara penyediaan 

layanan, pola layanan dalampenyampaian jasa. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwauntuk meningkatkan 

kualitas pelayanan banyak faktor yangmempengaruhi antara lain sumber daya 

manusia, kesadaran,aturan, organisasi, keterampilan dan kemampuan, 

saranapelayanan, serta pengalaman pelanggan. Selain itu faktorinternal dan 

eksternal juga menjadi penting dan berpengaruhdalam mewujudkan pelayanan 

yang berkualitas bagi setiap pengguna. 
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2.1.3 Tinjauan Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kceamatan 

(PATEN) 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan 

inovasimanajemen dalam rangka mendekatkan, mempermudah, dan 

mempercepatpelayanan administrasi perizinan/non perizinan di tingkat 

kecamatan, utamanyayang terletak jauh dari kantor Kabupaten/Kota dan sulit 

dijangkau karena faktorkondisi dan infrastuktur jalan yang belum memadai. 

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan 

sebagaipusat pelayan masyarakat dan menjadi simpul pelayan bagi 

kantor/badan pelayanterpadu di Kabupaten/Kota. PATEN mempunyai tujuan 

untuk meningkatkankualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk mensukseskanprogram PATEN ini, pemerintah juga telah menerbitkan 

antara lain: 

a. Kepmendagri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk 

TeknisPedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN); 

b. Surat Edaran Mendagri Nomor 100/121/PUM tanggal 3 Februari 

2009tentang Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan(PATEN); 

c. Surat Edaran Mendagri 318/312, PUM tanggal 28 Februari 

2011tentang Penerapan Peayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan(PATEN); 
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d.  Surat Edaran Mendagri Nomor 138/113/PUM tanggal 13 Januari 

2012tentang Percepatan Penerapan Pelayanan Administrasi 

TerpaduKecamatan (PATEN) di Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan menyatakan 

Pemerintah dalam rangka merespon dinamika perkembangan 

penyelenggaraanpemeritahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang 

baik, perlumemperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam 

pelayanan. Juga dalamrangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakatserta memperlihat kondisi georafis daerah, 

pemerintah menganggap perlumengoptimalkan Kecamatan sebagai perangkat 

daerah terdepan dalammemberikan pelayanan publik. 

Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah 

penyelenggarapelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai 

tahap dokumendalam satu tempat. Ruang lingkup PATEN meliputi : 

a) Pelayanan bidang perizinan; 

b) Pelayanan bidang non perizinan. 

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat: 

a. Subtansif; 

b. Administratif; dan 

c. Teknis. 

Syarat substantive adalah pendelegasian sebagian wewenang 

Bupati/Walikota kepada Camat. Pendelegasian sebagai wewenang meliputi: 



 

29 
 

a.bidang perizinan; dan b. bidang non perizinan. Pendelegasian sebagian 

wewenangditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Pendelegasian 

dimaksud dilakukandengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas 

penyelenggara pelayanan.Persyaratan administratif meliputi : 

a. Standar Pelayanan meliputi: 

1. Jenis pelayan. 

2. Persyaratan pelayanan. 

3. Proses/prosedur pelayanan. 

4. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan. 

5. Waktu pelayanan. 

6. Biaya pelayanan. 

Standar pelayanan ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota 

Daerahmasing-masing. 

b. Uraian Tugas Personil Kecamatan. Urain tugas personil Kecamatan diatur 

dengan peraturan Bupati/Walikota. Persyaratan teknis meliputi: 

1) Sarana prasarana; dan 

Sarana prasarana meliputi: 

1. Loket/meja pendaftaran. 

2. Tempat pemerosesan berkas. 

3. Tempat pembayaran. 

4. Tempat pembayaran dokumen. 

5. Tempat pengolahan data dan informasi. 

6. Tempat penanganan pengaduan. 
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7. Tempat piket. 

8. Ruang tunggu. 

9. Perangkat pendukung lainnya. 

2) Pelaksana Teknis. Pelaksana teknis meliputi: 

1. Petugas informasi. 

2. Petugass loket/penerima berkas. 

3. Petugas operator komputer. 

4. Petugas pemegang kas. 

5. Petugas lain sesuai kebutuhan. 

Pelaksana teknis adalah pegawai Negri Sipil di Kecamatan. Untuk 

menunjang efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan PATEN. Selain itu 

Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PATEN, ditetapkan dengan 

keputusan Bupati/Walikota. Tim Teknis PATEN memiliki tugas: 

a) Mengidentifikasi kewenangan Bupati/Walikota berkaitan 

denganPelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat. 

b) Pejabat penyelenggaraan PATEN melakukan pengelolaan 

layanansecara transparan dan akuntabel. 

Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

rencana kerja dan anggaran Kecamatan. Dalam hal penyelenggaraan PATEN 

menghasilkan penerimaan. Oleh kerena itu, wajib melakukan penyetoran ke 

kas daerah. Selain itu, Bupati/Walikota juga melakukan pembinaan dan 

pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN, yaitu: 
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1. Penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati/Walikota yangdilimpahkan. 

2. Penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat transparan dan 

akuntabel. 

3. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat. 

Pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada Tim 

TeknisPATEN. Pendelegasian dilakukan secara tertulis. Hasil pembinaan 

danpengawasan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur 

dengantembusan kepada Mentri atau Direktur Jendral yang membidangi 

pemerintahan umum. 

a. Asas – Asas PATEN 

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, 

khususnya jenis pelayanan administrasi, maka PATENmenganut asas-

asas pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas-asasitu adalah: 

1. Kepentingan umum yang berarti pemeberian pelayananoleh 

petugas pelaksana PATEN tidak boleh 

mengutamakankepentingan pribadi atau golongan. 

2. Kepastian hukum berarti ada jaminan bagi terwujudnyahak 

dan kewajiban antara penerimaan pelayanan (wargamasyarakat 

dan pemberi pelayanan (kecamatan) dalampenyelenggaraan 

PATEN. 
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3. Kesamaan hak berarti pemberian pelayanan dalam 

PATENtidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender,danstatus ekonomi. 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban berarti pemenuhan hak itu 

harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan,baik oleh pemberi maupun penerimapelayanan. 

5. Keprofesionalan berarti setiap pelaksana PATEN 

harusmemiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

6. Partisipatif berarti peningkatan peran serta masyarakatdalam 

penyelenggaraan PATEN dengan memeperhatikanaspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

7. Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif berarti 

dalampenyelenggaraan PATEN, setiap warga masyarakat 

berhakmemperoleh pelayanan yang adil. 

8. Keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan dapatdengan 

mudah mengakses dan memperoleh informasitentang PATEN. 

9. Akuntabilitas berarti proses penyelenggaran PATEN 

harusdapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

peraturanperundang-undangan. 

10. Fasilitas dan perlakuan hukum bagi kelompok rentanberarti 

ada pemberian kemudahan terhadap kelompokrentan sehingga 

tercipta keadilan dalam pelayanan. 
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11. Ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenispelayanan 

yang dikelola dilakukan tepat waktu sesuaidengan standar 

pelayanan PATEN. 

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan berarti setiap 

13. jenis pelayanan dalam PATEN dilakukan secara tepat,mudah, 

dan terjangkau oleh warga masyarakat penerimapelayanan. 

b. Jenis – Jenis Pelayanan PATEN 

Jenis-jenis pelayanan PATEN di kecamatan, meliputi: 

1. Registrasi surat keterangan tanah, surat penyerahan penguasaan 

atastanah dengan cara ganti rugi: 

2. Surat keterangan ahli waris; 

3. Registrasi angsuran ke bank; 

4. Rekomendasi izin mendirikan bangunan; 

5. Penerbitan izin mendirikan banguanan dengan luas kurang dari 

200meter persegi; 

6. Rekomendasi izin gangguan (HO), surat izin usaha 

perdagangan(SIUP); 

7. Rekomendasi pengurusan dokumen UL/PL (AMDAL); 

8. Surat keterangan bersih lingkungan; 

9. Surat pengantar pembuatan kartu keluarga dan kartu penduduk; 

10. Surat pengantar keterangan pindah; 

11. Surat keterangan silang sengketa; 

12. Surat keterangan, surat kematian, KP-4, surat keterangan miskin; 
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13. Surat keterangan riset kuliah praktek kerja nyata/praktik kerja 

lapangan. 

2.2 Pandangan Islam Tentang Pelayanan Publik  

Konsep islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layaanan dari usaha 

yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang 

buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. 

Hal ini tampak dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 267 yang berbunyi : 

َٰٓي   َٰٓ َل  َٰٓو  َٰٓٱۡۡل ۡرِضِۖ ن  ۡجن آَٰل كُمَٰٓم ِ ا َٰٓأ ۡخر  ِممَّ َٰٓو  ۡبتُۡم آَٰك س  ِتَٰٓم  َِٰٓمنَٰٓط ي ِب   َٰٓأ نِفقُواْ اْ نُو  ام  َٰٓء  آَٰٱلَِّذين  أ يُّه 

ل ۡستُمَٰٓبَِٰٓ َٰٓو  َِٰٓمۡنهَُٰٓتُنِفقُون  بِيث  ُموآَْٰٱۡلخ  َٰٓٱَّللَّ َٰٓت ي مَّ آَْٰأ نَّ ٱۡعل ُمو  َٰٓو  اِخِذيِهَٰٓإَِلَّ َٰٓأ نَٰٓتُۡغِمُضوآَْٰفِيِهِۚ  ٔ  ٔ

َٰٓ ِميدٌََٰٰٓٓغ نِيٌّ ٢٦٧َٰٓح 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih 

yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji. 

 

Apabila kita kaitkan dengan fenomena pelayanan publik yang terjadi saat ini 

maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa pejabat birokrat hendaknya 

melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia 

memperlakukan dirinya sendiri. Para pejabat publik perlu memahami bahwa 

dalam pemerintahan khususnya pelayanan yang perlu diperhatikan secara 

serius adalah perilaku birokrat sebagai pelayan masyarakat, dimana perilaku 

baik atau tidaknya kualitas pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh perilaku 

pelayanan publik itu sendiri. Beberapa bentuk perilaku yang sering terjadi 
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dikalangan pelayanan publik diantaranya perilaku seperti mempersulit, 

superior, maupunpengabaian yang keseemuanya adalah termasuk perilaku yang 

menyimpang dariprosedur yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik. 

Sebagai negara mayoritas islam di Indonesia menjalankan syariat 

islamsebagai seorang yang beragama islam atau muslim merupakan hal yang 

sangatpenting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu 

birokratbirokrat sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.Olehkarena itu, birokrat sebagai ujung tombak pelayanan publik 

perlu memahamihakekat dari tugas yang diembannya. Dan dalam menjalankan 

tugas keseharianperlu menjadikan sifat Rasulullah S.A.W merupakan syariat 

islam karenasesungguhnya akhlak beliau telah mencerminkan Al-Qur’an dan 

Hadits.Rasulullah S.A.W yang dapat dijadikan sebagai suri teladan oleh para 

birokrat. 

Keempat sifat itu diantaranya yaitu : 

1. Shidiq, yang artinya benar ; 

2. Amanah, yang artinya dapat dipercaya ; 

3. Tabligh, yang artinya menyanpaikan ; 

4. Fathonah, yang artinya cerdas ; 

Demikianlah empat sifat Rasulullah S.A.W yang patut dijadikan suriteladan 

bagi siapa saja yang mengemban tugas sebagai pelayan atau pejabatpublik, 

apabila birokrat dapat meneladani akhlak Rasulullah S.A.W diatastentunya 

akan dapat berwujud pelayanan publik yang berkualitas seperti apa 

yangdiharapkan. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3.1 Penelitian Terdahulu 

NO Penulis / Judul Hasil 

1. Ulfah, Rahmi. Pelaksanaan 

Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) Dalam 

Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Di Kecamatan Tualang Kabupaten 

Siak. 2018 

 

Pelaksanaan PATEN di 

Kecamatan Tualang Kabupaten 

Siak masih belum menunjukkan 

hasil yang optimal dalam 

pelaksanaannya, kemudian 

waktu pelayanan yang belum 

tepat waktu, sarana dan 

prasarana yang belum 

mendukung. 

 

2. Cahya, Fitrah Nur. Pelaksanaan 

Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan Di Kecamatan Kokap 

Kabupaten Kulon Progo. 2018 

 

 

 

Pelaksanaan PATEN di 

Kecamatan Kokap Kabuapten 

Progo dilihat dari 8 prosedur 

standar pelayanan publik 6 

diantaranya sudah memadai 

sedangkan 2 laginya masih 

kurang memadai seperti 

kepastian waktu dan kurang 

memadai 

 

3. Ridho, Dicky Noupal. Evaluasi 

Program Pelayanan Administrasi 

Kecamatan Terpadu (PATEN) 

Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Di Kantor Camat 

Perbaungan Kabupaten Serdang 

Bedagai. 2017 

Pelaksanaan PATEN di Kantor 

Camat Perbaungan Kabupaten 

Serdang Bedagai sudah berjalan 

dengan baik dilihat dari 

efektivitas, efesiensi, kecukupan, 

kesamaan, responsivitas, dan 

ketepaatan. 

 

Yang menjadi perbedaan skripsi saya dengan penelitian terdahulu yaitu 

pertama terletak pada rumusan masalah, kemudian juga terletak pada tujuan 

masalah serta terletak pada kesimpulan akhir dari penelitian. Selanjutnya dalam 

menugukur tingkat Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
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(PATEN) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, saya menggunakan 

teori kebijakan Edward C III 

2.4  Definisi Konsep  

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk 

denganmenggenerelisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai 

volume.Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-

masingkonsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan 

sehubungan dengan penelitian ini adalah : 

1. Implementasi merupakan untuk menjalankankebijakan, untuk 

memenuhi janji-janjisebagaimana dinyatakan dalam 

dokumenkebijakan, untuk menghasilkan outputsebagaimana 

dinyatakan dalam tujuankebijakan, untuk menyelesaikan misiyang 

harus diwujudkan dalam tujuankebijakan. 

2. Pelayanan merupakan sebuah kegiatan untuk membantu, 

menyiapkan serta menurus baik berupa barang dan jasa yang proses 

nya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. 

3. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan 

umumyang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun 

daerah danlingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam 

memberikanpelayanan kepada masyarakat. 

4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan 

inovasi manajemen dalam rangka mendekatkan, mempermudah, dan 

mempercepat pelayanan administrasi perizinan/non perizinan di 
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tingkat Kecamatan, utamanya bagi Kecamatan yang letaknya jauh 

dari Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota dan sulit dijangkau karena 

faktor kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang belum 

memadai. 

2.5 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang didasarkan atas sifat-sifat 

yangdidefinisikan yang dapat di amati (observasi) sehingga apa yang dilakukan 

olehpeneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. 

2.5.1 Indikator Pelaksanaan Pelayanan Administrasi  Terpadu 

Kecamatan  (PATEN) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di 

Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis  

Referensi Indikator Sub Indikator 

 

 

Teori Implementasi 

Edward C III 

(Winarno, 2007) 

 

 

1. Komunikasi 

 

a. Penyampaian Pesan 

b. Kejelasan Pesan dan 

Konsistensi 

 

2. Sumber Daya  

 

a. Staff 

b. Kewengangan 

c. Anggaran  

d. Fasilitas 

 

 

3. Disposisi/Sikap 

 

a. Efek Disposisi 

b. Pengangkatan 

Birokrat 

c. Insentif 

 

 

4. Struktur Birokrasi 

 

a. Standart Operating 

Procedures (SOP) 

b. Fragmentasi  

 

 

Sumber:Winarno 2007 
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2.6  Kerangka Pemikiran (Kerangka Teori) 

Gambar 2.6 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) 

Teori Implementasi Edward C III 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disposisi/Sikap 

4. Struktur Birokrasi 

Pedoman Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) menurut 

PERMENDAGRI NO 4 2010 

1. Subtantif 

2. Administratif 

3. Teknis 

Tujuannya Mencapai  

Pelaksanaan PATEN Yang 

Berkualitas Dan Mendekatkan 

Pelayanan Kepada Masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Peneiitian 

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2005:11) adalah 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang 

menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa 

membuat perbandingan atau hubungan antara variabel yang satu dengan 

variabel yang lain. Suatu penelitian yang berusaha menjawab 

bagaimana pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 

(PATEN) dan apa saja yang faktor yang mempengaruhipelaksanaan 

PATEN di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dimulai sejak bulan November 

2019 – Januari 2020 dalam upaya mengumpulkan fakta-fakta yang 

memperkuat untuk penelitian ini. Dengan beberapa alasan, yaitu: 

1. Unsur kelangkaan studi berkaitan dengan efektivitas 

Pelayanan Adminisrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

lokasi penelitian. Belum pernah dilakukan studi yang 

dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan Pelayanan 
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Administrasi Kecamatan di Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis. 

2. Unsur alamiah, proses permasalahan yang terjadi dilokasi 

penelitian terkait objek penelitian terjadi secara alamiah 

tanpa dibuat-buat. 

3. Unsur keterjangkauan. Lokasi penelitian terjangkau baik dari 

segi tenaga, dana, maupun efisiensi waktu. Sehingga 

memudahkan peneliti dalam proses penelitian. 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua jenis 

data, yaitu: 

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata 

lain perolehan data melalui kegiatan menulis secara langsung 

ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap 

dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

2. Data sekunder adalah data-data dimana peneliti memperoleh 

informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, 

laporan dan arsip dari pihak terkait. 
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3.4 Informan Penelitian 

Informan dalam penlitian kualitatif yaitu informasi penelitian yang 

memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih 

harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat 

untuk penelitian yang dilakukan. Informan penelitian adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97). Dalam penelitian ini 

terdapat 2 informan yaitu : 

1. Informan Key (Key Informan) 

Key informan adalah orang-orang yang sangat memahami 

permasalahan yang diteliti. Dengan daftar Key Informan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.4.1 Key Informan 

NO JABATAN JUMLAH 

1. Camat Kecamatan Mandau 1  

2. Kasi Pelayanan Umum 1  

3. Staff Pelayanan Umum  3 

 TOTAL 5 

Sumber : Data Olahan Tahun 2019 

2. Informan Pelengkap 

Informan pelengkap adalah orang yang dianggap mengetahui 

permasalahan yang diteliti, adapun yang akan menjadi informan 

pelengkap dari penelitian ini ialah Masyarakat yang akan mengurus 

surat izin di PATEN Kantor Camat Mandau, Kabupaten Bengkalis. 
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Tabel 3.4.2  Informan Pelengkap Dari Masyarakat  

NO URAIAN JUMLAH 

1. Masyarakat Yang Mengurus Surat Izin di 

PATEN 

10 

 TOTAL 10 

Sumber : Data Olahan Tahun 2019 

 

3.5 Validasi Data 

Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat 

kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang di sebut 

dengan validasi data. Validasi data akan membuktikan apakah data 

yang di peroleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. 

Untuk lebih menjamin validasi data yang diperoleh dalam penelitian, 

maka digunakan teknik trianggulasi data. Yaitu suatu tehnik 

pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan pembandingan 

terhadap data yang diperoleh dari seseorang informan, akan 

dibandingkan dan dicocokkan dengan pendapat informan lain untuk 

menjamin objektivitas dan validitas data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik trianggulasi 

sumber ( data). Tehnik ini mengarahkan peneliti agar di dalam 

menggumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data 

yang berbeda – beda yang tersedia. Artinya data yang sama atau sejenis, 

akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data 

yang berbeda. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data baik yang 

berasal dari sumber objek penelitian atau sumber internasional. Dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah: 

1. Observasi atau Pengamatan  

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:166) Observasi 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi juga 

merupakan suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang 

terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-

gejala yang ada di lapangan. 

2. Wawancara atau interview 

Yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan 

responden secara langsung atau tatap muka dan mengajukan 

beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden 

yang terpilih dan dijadikan sampel sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan Aparatur Desa dan 

masyarakat tertentu yang terkait dengan penelitian. Adapun jenis 

wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak 

berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang 

sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan. 

3. Dokumentasi  

Sugiyono (2013:240) menjelaskan bahwa dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
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seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data 

atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu 

peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi 

digunakan sebagai data yang mendorong untuk mengjhasilkan data. 

 

3.8 Analisis Data 

Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mandau dalam menganalisis 

penelitiakan menuangkan dengan teknik deskriftif kualitatif yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2013). Berikut ini adalah beberapa 

tahapan yang dipakai untuk menganalisa data  

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah 

direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat 

membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh 

dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada Pelaksanaan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)di Kecamatan 

Mandau. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan 

disajikan ke dalam teks dengan sebaikmungkin, tanpa adanya 

penambahan dari fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat 

menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar 

keadaaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan 

akurat terkait Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN)di Kecamatan Mandau. Semua data mengacu 

pada informasi data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di 

lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)di Kecamatan Mandau, 

maka dapat ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh juga dapat 

dikembangkan dengan mengacu kepada kerangka pemikiran dan 

teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian, guna 

memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian 

ini. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Mandau 

4.1.1 Sejarah Kecamatan Mandau 

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang 

sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai 

Mandau. Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri 

dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah 

Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang) pada tahun 1977 Kantor Camat 

Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 

Duri. 

Sejak berdiri Kantor Camat Mandau telah 19 kali berganti 

kepemimpinan, ini berarti sudah ada 19 orang camat yang memimpin 

Kecamatan Mandau. Pada tahun 2000 bangunan lama Kantor Camat Mandau 

mengalami musibah kebakaran yang menyebabkan terbakarnya seluruh 

bangunan, data dan arsip yang ada di dalamnya. 

Kantor Camat Mandau kembali dibangun pada tahun 2000 dan kembali 

aktif beroperasi pada tahun 2002 dengan bangunan berlantai dua yang megah 

bercorak budaya melayu. Dalam komplek yang sama di sebelah kanan Kantor 

Camat juga terdapat bangunan rumah dinas Camat, rumah dinas Sekcam, 

Gedung Pertemuan Bhatin Betuah, sementara di sebelah kiri terdapat Gedung 

Unit Pelayanan Terpadu yang digunakan oleh 9 UPT di Kecamatan Mandau, 

sementara di bagian belakang terdapat bangunan Gedung PKK, Musholla, 
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tempat Wudhu, Toilet, gudang dan Kantin. Kantor Camat Mandau juga 

memiliki halaman yang luas yang ditanami dengan pohon-pohon rindang 

sehingga menambah kemegahan kantor ini.  

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. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam 

Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik 

Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, 

Talang Mandi, Desa Bathin Betuah,dan Harapan Baru. Kemudian 

Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain : 

Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh 

Manis, Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, 

Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Dui.  Suku asli di 

Kecamatan Mandau ada 2 yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu. 

4.1.2 Letak Geografis Kecamatan Mandau 

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk 

dalamwilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau secara 

geografis memiliki batas - batas sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan  

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan 
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Kecamatan Mandau terbentang antara 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. Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau 

berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus 

dari ibukota kecamatan, maka Desa Bathin Betuah adalah desa yang terjauh, 

yaitu mencapai 35 km. Berikut adalah tabel luas wilayah Kecamatan Mandau 

menurut Kelurahan / Desa : 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Mandau, 2019 

 

NO 

 

DESA/KELURAHAN 

LUAS 

WILAYAH 

(KM) 

 

PRESENTASE 

(%) 

1. Talang Mandi 20.00 11.11 

2. Harapan Baru 14.00 7.78 

3. Gajah Sakti 20.00 11.11 

4. Batang Serosa 6.00 3.33 

5. Balik Alam 6.00 3.33 

6. Duri Barat 14.00 7.78 

7. Duri Timur 6.00 3.33 

8. Babussalam 8.00 4.44 

9. Air Jamban  50.00 27.78 

10. Pematang Pudu 25.00 13.89 

11. Bathin Betuah 11.00 6.11 

 JUMLAH 180.00 100.00 

Sumber : Kantor Kecamatan Mandau Tahun 2019 

4.1.3 Pemerintahan Kecamatan Mandau  

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua 

kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan KecamatanBathin Solapan. Pada 

awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan 
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sekarangmenjadi 11 Kelurahan Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam 

Kecamatan Mandau antara lain: 

Tabel 4.2 

Jumlah Dusun, RW, dan RT Menurut Desa/Kelurahan di 

Kecamatan Mandau Tahun 2019 

 

 

NO 

 

 

DESA/KELURAHAN 

 

DUSUN 

 

RT 

 

RW 

1. Talang Mandi - 15 68 

2. Harapan Baru 3 6 26 

3. Gajah Sakti - 11 51 

4. Batang Serosa - 5 16 

5. Balik Alam - 10 35 

6. Duri Barat - 13 59 

7. Duri Timur - 6 29 

8. Babussalam - 8 53 

9. Air Jamban - 23 126 

10. Pematang Pudu - 17 90 

11. Batang Serosa 2 4 18 

 Jumlah 5 118 571 

Sumber : Kecamatan Mandau Tahun 2019 

 

Tabel diatas adalah daftar kelurahan/desa yang ada di kecamatan 

Mandau. Kecamatan Mandau terdiri dari 571 Rukun tetangga (RT) dan 118 

Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiiki jumlah RT yang 

terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 126 RT dan Kelurahan 

Talang Mandi sebanyak 68 RT. 

4.1.4 Kependudukan Kecamatan Mandau 

Dalam arti sederhana, penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal 

atau menempati suatu wilayah tertentu. Pengertian penduduk tercantum 

dalam UUD 1945 Pasal 26 ayat 2 yang berbunyi “ Penduduk Indonesia 

adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat 
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tinggal di Indonesia. Kemudian pengertian penduduk secara umum adalah 

semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama 

jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan oleh peraturan negara.  

Penduduk di Kecamatan Mandau sampai pada akhir tahun 2017 

berjumlah kurang lebih 300.000 jiwa. Dengan luas wilayah 912,47 kilometer 

persegi dan penduduk 300.000 jiwa, membuat kepadatan penduduk 263, 

artinya dalam setiap satu kilometer persegi dihuni oleh 263 orang. Kecamatan 

Mandau memiliki 59.583 keluarga, dengan rata-rata penduduk di satu 

keluarga empat orang. Jumlah ini hampir merata di semua desa/kelurahan. 

4.1.5 Ekonomi Kecamatan Mandau 

Dalam sektor ekonomi, perkebunan merupakan sektor pertanian 

terdepan di kecamatan Mandau. Produktivitas karet dan kelapa sawit 

mencapai masing-masing, 21.782 ton dan 619.958 ton. Pada sektor perikanan, 

hanya budidaya di kolam yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan 

Mandau, mengingat geografis Mandau adalah daratan.  

Industri memegang peranan penting dalam perekonomian 

kemasyarakatan di kecamatan Mandau. Oleh dinas terkait, tercatat tiga 

industri besar dan lima industri menengah di kecamatan Mandau. Sementara 

itu, 104 unit industri kecil dan 322 industri unit mikro. Selain industri, 

perdagangan juga merupakan salah satu penggerak perekonomian di 

Kecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar propinsi dan antar 
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kabupaten, Kecamatan Mandau memilki sarana perdagangan dan akomodasi 

yang terbilang dalam jumlah yang relatif banyak.  

Dibidang perdagangan tercatat 15 buah swalayan/ supermarket/ toserba/ 

mini market, 2359 buah toko/ warung kelontong. Bangunan pasar permanen/ 

semi permanen ada 7 buah dan pasar tanpa bangunan permanen sebanyak 6 

buah. Sedangkan jumlah restoran/ rumah makan tercatat sebanyak 202, 

warung / kedai makan minum sebanyak 1769 buah, 5 buah penginapan 

(losmen/ wisma/ motel) dan 7 hotel melati/ berbintang. Berdasarkan data dari 

Dinas Koperasi Kecamatan Mandau tercatat sebanyak 61 Koperasi Unit Desa 

dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang, 47 yang terdiri dari 8 KUD 

dan 53 koperasi non KUD di Kecamatan Mandau. Jumlah anggota koperasi 

tercatat sebanyak 229 anggota KUD dan 1731 anggota koperasi non 

KUD.dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang. 

4.1.6 Pendidikan Dan Sosial Budaya Agama 

Pendidikan merupkan faktor terpenting dalam menciptakan menusia 

yang berkualitas dan berintegritas terutama di dalam era kehidupan saat ini. 

Sehubungan dengan itu, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat 

akan mendukung keberhasilan dan kemajuan pembangunan di suatu daerah. 

Karena pada dasarnya kemajuan suatu daerah salah satunya harus di dukung 

oleh sumber daya manusia yang berkualitas. 

Jumlah sarana pendidikan di wilayah kecamatan Mandau relatif banyak 

dan cukup merata di seluruh desa/kelurahan. Sarana pendidikan berjumlah 

225 unit, dengan perincian 67 unit Taman Kanak-Kanak, 103 unit Sekolah 
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Dasar, 29 unit Sekolah Menengah Pertama, 17 unit Sekolah Menengah Atas, 

7 unit Sekolah Menengah Kejuruan dan 2 Perguruan Tinggi.  

Jika melihat perspektif sosial budaya masyarakat di kecamatan Mandau 

terdapat sosial budaya yang beragam. Mayoritas masyarakat di Kecamatan 

Mandau adalah Islam. Kemudian di domisili oleh mayarakat berkeyakinan 

Kristen, Kong Hu Cu dan Budha. Walaupun sebagai agama mayoritas, 

masyarakat muslim memiliki toleransi dan tenggang rasa yang baik terhadap 

sesama pemeluk agama. Untuk menunjang fasilitas kegiatan peribadahan 

umat beragama di Kecamatan Mandau terdapat beberapa sarana ibadah sepeti 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Jumlah Sarana Ibadah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan 

Mandau (Unit), 2019 

 

 

NO 

 

DESA/KELURAHAN 

 

MASJID 

 

SURAU / 

MUSHOLLA 

 

GEREJA 

KRISTEN / 

KATHOLIK 

 

VIHARA 

/KLENTENG 

1. Talang Mandi 24 5 16 - 

2. Harapan Baru 11 9 - - 

3. Gajah Sakti 6 8 4 - 

4. Batang Serosa 1 1 4 - 

5. Balik Alam 6 5 - - 

6. Duri Barat 12 4 2 - 

7. Duri Timur 2 9 - - 

8. Babussalam 12 10 - 1 

9. Air Jamban  30 34 25 1 

10. Pematang Pudu 25 17 17 - 

11. Bathin Betuah 6 6 - - 

 Jumlah  135 111 68 2 

Sumber : Kantor Kecamatan Mandau Tahun 2019 
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Selain memiliki keberagaman beragama yang beragam kecamatan 

Mandau memiliki budaya yang beragam yang terdiri dari berbagai suku 

seperti Suku Sakai, Suku Melayu,Suku Minang, Suku Batak, Suku Jawa, 

Suku Banjar dan berbagai suku lainnya. 

4.2 Gambaran Umum Kantor Camat Mandau 

4.2.1 Kondisi Penyelenggaraan PATEN Di Kantor Camat Mandau 

Kecamatan Mandau terdiri dari 9 Kelurahan dan 2 Desa yang terbagi 

dalam 571 RT dan 118 RW. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan 

fungsinya, kecamatan mandau mempunyai visi “Mewujudkan kantor camat 

mandau sebagai pemerintahan yang berwibawa, transparan dan 

bertanggung jawab”Selanjutnya, mottopenyelenggaraan PATEN di 

Kecamatan Mandau adalahKami melayani dengan “RAPI” ( Ramah, Adil, 

Profesional dan Ikhlas). Misi yang dijalankanadalah: 

1. Meningkatkan kualitas sumber aparatur yang berdisiplin, berdedikasi 

dan berpendidikan serta berwawasan ke depan. 

2. Mengoptimalkan kemampuan dan sumber aparatur guna memberikan 

pelayanan yang terbaik dan prima kepada masyarakat. 

3. Membangun pemerintahan yang baik dan amanah (Good Government). 

4. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif fan akuntabel. 

5. Menjadikan lingkungan tempat kerja yang bersih, nyaman dan 

harmonis 

 

 



 

55 
 

4.2.2 Stukrur Organisasi Kecamatan Mandau 

Organisasi sebagai wadah sifatnya statis, yaitu secara tetap 

ataupermanen bentuknya.Jika organisasi itu ingin berkembang dengan 

baikmaka harus disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan 

organisasiitu sendiri.Oleh karenanya, dengan adanya perubahan tujuan, tugas 

danbergantinya pemimpin serta beralihnya kegiatan dapat membuat 

perubahansuatu struktur organisasi.Pengertian struktur organisasi dapat 

diartikansecara tersendiri yaitu keseluruhan yang menunjukkaan hubungan 

antarafungs-fungsi dan tanggunjawab individu yang memimpin, maka 

strukturorganisasi berhubungan dengan susunan, tugas dan wewnang, 

hubunganserta tanggungjawab. 

Struktur organisasi pada hakekatnya ada bermacam-

macamdiantaranya bentuk lini, line dan staf, panitia, strujtur atau bentuk 

matrik.Dimana suatu organisasi yang merupakan wadah disesuaikan 

denganinstansi yang bersangkutan.Sedangkan kecamatan apabila dilihat 

daribentuknya maka organisasi yang dipakai adalah bentuk organisasi line 

danstaf, artinya adalah dalam bagan tersebut ada dua fungsi yaitu 

fungsioperasional yang melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi 

administrasiyang merupakan dungsi pelayanan terhadap pelaksanaan tugas 

pokok.Adapun struktur organisasi kantor Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis adalah sebagai berikut 
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STRUKTUR ORGANISASI 

KECAMATAN MANDAU 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMAT MANDAU 

DJOKO EDY IMHAR,S.Sos, M.Si 

Pembina TK 1 

NIP. 19680329 199002 1 001 

 JABATAN FUNGSIONAL 

SEKCAM 

TOHARUDIN, S.Sos, M.Si 

PEMBINA 

NIP. 19660414 198903 1 004 

KASUBAG PEENYUSUNAN PROGRAM, 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

NOVIKA HESTI ARIYANTIE, S.Kom 

PENATA MUDA TK 1 

NIP. 19811122 200501 2 013  

KASUBAG KEUANGAN PERLENGKAPAN 

 

YOAN DEMA, S.IP 

PENATA MUDA 

NIP. 19770125 200501 1 0007 

 

KASI TATA PEMERINTAHAN 

RASMINI 

PENATA MUDA TK. 1 

NIP. 19610103 198101 2 001 

KASI PMD 

LISA ADRIANTI 

PENATA MUDA TK. 1 

NIP. 19770113 199703 2 001 

 

LURAH/ KEPALA DESA 

CAMAT MANDAU 

DJOKO EDY IMHAR,S.Sos, M.Si 

Pembina TK 1 

NIP. 19680329 199002 1 001 

 JABATAN FUNGSIONAL 

SEKCAM 

TOHARUDIN, S.Sos, M.Si 

PEMBINA 

NIP. 19660414 198903 1 004 

KASUBAG PEENYUSUNAN PROGRAM, 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

NOVIKA HESTI ARIYANTIE, S.Kom 

PENATA MUDA TK 1 

NIP. 19811122 200501 2 013  

KASUBAG KEUANGAN PERLENGKAPAN 

 

YOAN DEMA, S.IP 

PENATA MUDA 

NIP. 19770125 200501 1 0007 

 

KASI TATA PEMERINTAHAN 

RASMINI 

PENATA MUDA TK. 1 

NIP. 19610103 198101 2 001 

KASI PMD 

LISA ADRIANTI 

PENATA MUDA TK. 1 

NIP. 19770113 199703 2 001 

 

CAMAT MANDAU 
RIKI RIHARDI, S.STP, M.Si 

PEMBINA 
NIP. 19850508 200312 1 002 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

SEKCAM 
MUHAMMAD RUSYDY, MR.S. STP.M.Si 

PENATA 
NIP. 19890520 201010 1 001 

 

KASUBBAG PEENYUSUNAN PROGRAM, 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

IRMAN RUSLANDI, S.STP 
PENATA MUDA (III/a) 

NIP. 19940603 201708 1003 

KASUBBAG KEUANGAN& 
PERLENGKAPAN 

MUHAMMAD FAIZAL, S.Sos 
PENATA MUDA 

NIP. 19820224 20091 0 011 

 

KASI TATA PEMERINTAHAN 
SITI HARMILA, S.IP 

PENATA MUDA TK. 1 

NIP. 19850625 201102 2 001 

KASI PMD 

RUDI HARTONO 
PENATA TK. 1 

NIP. 19850301 200501 1 001 

 

KASI KESOSBUD 
YOAN DEMA, S.IP 

PEMBINA 
NIP. 19770125 200501 1 007 

KASI TRANTIB 

- 

KASI PELAYANAN UMUM 
SRI ISGINA HARTINI, ST 

PENATA  
NIP. 19830913 201001 3 025 

LURAH/ KEPALA DESA 
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4.2.3 Susunan Organisasi Kecamatan Mandau 

Susunan organisasi Kecamatan Mandau terdiri dari: 

a. Camat Mandau  

b. Sekretaris Kecamatan Mandau  

2.1 Kasi Tata Pemerintahan  

2.2 Kasi Pemerintahan Masyarakat Desa  

2.3 Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya  

2.4 Kasi Pelayanan Umum - 

2.5 Kasubbag Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian  

2.6 Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan 

2.7 Jabatan Fungsional 

4.2.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Mandau Kabupaten Bengkalis 

I. Kecamatan 

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten Bengkalis;  

2. Camat berkedudukan dibawah dan bertangung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris daerah; 

3. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 

pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian 

urusan otonomi daerah dan juga menyelanggarakan Tugas umum 

pemerintah.  

a. Kewenangan pemerintah yang dilimpakan oleh Bupati untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah , meliputi aspek :  
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- Perizinan;  

- Rekomendasi; 

- Koordinasi;  

- Pembinaan;  

- Pengawasan; 

- Fasilitasi;  

- Penetapan;  

- Penyelengaraaan; dan 

- Kewenangan lain yang dilimpahkan. 

b. Menyelanggarakan tugas umum pemerintah, meliputi : 

- Mengkoordinasikan kegiatan pemerdayaan masyarakat;  

- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum;  

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang – undangan;  

- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum;  

- Mengkoordinasikan penyelanggraan kegiatan pemerintah 

ditingkat kecamatan;  

- Membina penyelenggaraan pemerintah desa /atau 

kelurahan;  
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- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa atau kelurahan; 

II. Seketariat Kecamatan 

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam 

melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis 

administrative kepada seluruh perangkat/  satuan organisasi kecamatan. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

Sekretariat mempunyai tugas : 

a. Penyusunan rencana program kegiatan kecamatan dan 

pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaannya; 

b. Penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan 

dengan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan; 

c. Pelaksanaan administrasi keuangan; 

d. Pelaksanaan Administrasi umum meliputi urusan rumah tangga, 

kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, humas dan 

perlengkapan;  

e. Pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur 

Kecamatan, Kelurahan dan Desa; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

3. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 
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III. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 

Sub bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan 

bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 

layanan dibidang perencanaan dan program kerja kecamatan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

1. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Merencanakan program kegiatan kecamatan dan sub bagian 

perencanaan program berpatokan kepada program dan kegiatan 

tahun sebulumnya,berdasarkan data yang ada; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis,serta ketentuan lainya 

yang berhubungan dengan pengelola sub bagian perencanaan 

program; 

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan tugas sub bagian perencanaan program 

sebagai kerangka acuan atau pedoman penyusunan rencana 

kegiatan; 

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan 

petunjuk teknis dibidang perencanaan dan program; 

e. Menyusun rencana program kerja tahunan kecamatan melakuakn 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya; 
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f. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan rencana 

kerja/program tahuanan (RKT) Kecamatan,arah kebijakan 

umum(AKU),renja SKPD dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 

serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP); 

g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 

dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan perencanaan dan 

program;Menghimpun dan menyusun bahan nota keuangan; 

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan perencanaan dan program kecamatan; 

i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur 

dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan; 

j. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses 

pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA serta 

menyiapkan revisi(perubahan); 

k. Mengupayakan anggaran biaya tambahan (ABT) guna 

menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang 

tidak direncanakan sebelumnya; 

l. Menyiapkan bahan jawaban DPRD yang menyangkut rencana dan 

program kecamatan; 

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris sebagai 

bahan masukan untuk pembangunan yang mendesak yang tidak 

direncanakan sebelumnya penentuan kebijakan lebih lanjut; 
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n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan 

program dan mengkoordinasikan dalam membuat laporan hasil 

pelaksanaan tugas lingkup kecamatan berdasarkan kegiatan yang 

telah dilakukann untuk dipergunakan sebagai bahan 

masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban 

bagi atasan; 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris kecamatan 

baik tulisan maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

IV. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan 

Bidang Tugas Pokok : 

1. 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. 

2. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai brikut : 

a. 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; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangankebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta 

bahan-bahan lainnya yang berhubungan ketentuan lainnya yang 
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berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan; 

c. Mencari, mengumpulkan , menghimpun, mensistematisasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan tugas Sub bagianKeuangan dan 

Perlengkapan sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan 

rencana kegiatan; 

d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang  berhubungan 

dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta 

menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; 

e. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara 

pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan 

barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang; 

f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap 

kinerja bendahara pengeluaran, pembanu bendahara pengeluaran 

penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus 

barang; 

g. Melakukan dan mempersiapkan bahan dan data untuk 

penyusunan rencana kebutuhan barang; 

h. Melakukan pengawasan erhadap inventaris barang serta membuat 

kartu inventaris barang (KIB) dan membuat Kartu inventaris 

Ruangan (KIR); 
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i. Melaksanakan pengelolaan adminstrasi 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; 

j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, 

tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan 

dinas pegawai sesuai petunjuk  atasan; 

k. Memberikansaran dan pertimbangan kepada sekretaris sebagai 

bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 

l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan 

dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggung jawaban ; dan 

m. Melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh sekretaris baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam 

rangka klancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat. 

 

V. Seksi Tata Pemerintahan 

Bidang Tugas Pokok : 

1. 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. 

2. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 
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a. Merencanakan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan sumber 

data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan  peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan 

sebagai pedoman  dan landasan kerja; 

c. 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; 

d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan 

dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan 

Seksi Tata Pemerintahan; 

e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan Tata Pemerintahan serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

f. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan 

menyiapkan analisa dan saran dalam rangka penyelesaian 

perselisihan antar wilayah/ Desa; 

g. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis hubungan kordinasi dan kerjasama 
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antar pimpinan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam 

kecamatan; 

h. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan 

dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian izin 

mendirikan Bangunan (IMB) dan Rekomendasinya; 

i. Melaksanakan urusan pembinaan pemerintah umum, dan 

pembinaan pemerintahan Desa dan Kelurahan di antaranya : 

- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintah Desa dan Kelurahan; 

- Memberikan bimbingan, suvervisi, fasilitasi dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan; 

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja 

Lurah serta perangkatnya. 

j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa 

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; 

k. Melaksanakan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala 

Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD); 

l. Melaksanakan pendataan, pembinaan administrasi kependudukan 

serta pemberian Rekomendasi dan surat Keterangan dibidang 
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kependudukan, seperti Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi 

Pasport dan lainnya; 

m. Menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat 

keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT, 

Hibah dan Lainnya); 

n. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas 

diwilayah kecamatan; 

o. Melaksanakan pembinaan politik dalam negeri di wilayah 

Kecamatan; 

p. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

(UPT) dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan diwilayah kecamatan; 

q. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan; 

r. Melakukan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan 

satuan kerja perangkat daerah (UPTD) dan instansi vertical 

dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah 

kecamatan; 

s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat sebagai bahan 

masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 

t. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Tata Pemerintahan 

sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang 
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telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi 

atasan, dan 

u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan. 

 

VI.  Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Bidang Tugas Pokok : 

1. 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. 

2. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat  dan 

Desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; 

b. 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; 

c. Mencari , mengumpulkan , menghimpun dan mensistemasikan 

dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan 
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Desa sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan rencana 

kegiatan; 

d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan 

dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan 

pemberdayaan masyarakat; 

e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan 

masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; 

f. Mengkoordinir dan pendataan terhadap pemungutan pajak bumi 

dan bangunan (PBB) dan retribusi daerah diwilayah kecamatan; 

g. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan 

dan rekomendasi di bidang perindustrian, perdagangan dan 

inventarisasi seperti SITU, SIUP, TDP, TDI dan izin Reklame; 

h. Memberikan rekomendasi di bidang pertambangan dan energi 

serta bidang perekonomian lainnya; 

i. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil 

desa, kelurahan dan kecamatan; 

j. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-

royong masyarakat di wilayah kecamatan; 

k. Memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta 

dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam 
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forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, kelurahan 

dan kecamatan; 

l. Melakukan pemantauan, pengawasan dan membuat surat 

pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana POD Desa dan 

melakukan evaluasi semua kegiatan pembangunan di wilayah 

kecamatan; 

m. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program 

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja 

kecamatan; 

n. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit 

kerja pemerintah maupun swasta; 

o. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan 

swadaya masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat; 

p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai 

bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 

q. 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; dan 
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r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan. 

VII. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

Bidang Tugas Pokok : 

1. 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. 

2. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum dan desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainnya yangberhubungan dengan tugas seksi ketentraman 

dan ketertiban umum sebagai pedoman dan landasan kerja; 

c. Merumuskan dan melaksanakan, pengumpulan , penghimpunan 

dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan 

ketentraman dan ketertiban umum; 
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d. 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. 

e. Merumuskan dan melaksankan inventarisasi permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; 

f. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian 

perizinan gangguan (HO) dan rekomendasinya; 

g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah 

kecamatan dan pemberian rekomendasi kecamatan; 

h. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

petunjuk teknis pemberian surat izin berkantor; 

i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan 

polisi pamong praja kecamatan; 

j. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa 

di wilayah kecamatan; 

k. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia atau Tentara Republik Indonesia mengenai program 

dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum di wilayah kecamatan;\ 
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l. 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; 

m. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada 

diwilayah kecamatan untuk mewujudkan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum masyarakat; 

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai 

bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan. 

VIII. Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Budaya 

Bidang Tugas Pokok : 

1. 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, pemb dan olaerdayaan perempuan dan 

olahraga diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 
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a. Merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya 

dengansumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; 

b. 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. 

c. Mencari, mengumpulkan , menghimpun dan mengsistemasikan 

dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan 

Budaya sebagai sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan 

rencana kegiatan; 

d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan 

dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan 

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 

dan budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; 

f. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT 

LAM, dan peringatan HUT lainnya tingkat Kecamatan; 
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g. Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT (Bantuan 

Langsung Tunai) dan JAMKESMAS kepada masyarakat; 

h. Melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat 

beragama dan lembaga adat serta suku terasing; 

i. Melakukan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan 

dan lembaga swadaya masyarakat (LSM); 

j. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan 

pengungsi dan masalah sosial; 

k. Merumuskan dan menginventarisir dalam pelaksanaan 

pemberian RASKIN di wilayah kecamatan; 

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat sebagai 

bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 

m. 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;  

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan. 

 

IX. Seksi Pelayanan Umum 

Bidang Tugas Pokok : 

1. Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam 

menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan 
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petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pelayanan umum, 

penggoordinasian  pemeliharaan, prasarana dan sarana pelayanan 

umum, PATEN di Kantor Camat sesuai dengan ketentuan yang 

brelaku. 

2. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dengan sumber 

data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pelayanan 

umum sebagai pedoman dan landasan kerja; 

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan 

dan megolahdata serta menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan tugas pelayanan umum sebagai kerangka 

acuan/pedoman penyusunan rencana kerja; 

d. Merumuskan dan melaksanakan  pengumpulan, penghimpunan 

dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan 

seksi pelayanan umum; 

e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan umum serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
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f. Melakukan pembinaan, mengkoordinir, mengevaluasi, 

mengawasi pelaksanaan PATEN di kantor camat; 

g. Melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 

h. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah 

kecamata. 

i. Melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan serta 

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan social, bantuan social 

dan budaya kepada masyarakat diwilayah kecamatan; 

j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

kecamatan atau dengan instansi vertical serta dengan swasta 

dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di 

wilayah kecamatan; 

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat sebagai 

bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 

l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum 

sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang 

telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan 

bagi atasan; dan 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya 
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dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.(Sumber 

: Dokumentasi Kecamatan Mandau Tahun 2019) 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mandau, Kabupaten 

Bengkalis. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Masyarakat belum merata menerima kejelasan infromasi yang 

disampaikan oleh pihak Kantor Camat terkait dengan adanya 

pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

yang akan membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan 

pelayanan di Kecamatan Mandau. 

2. Didalam memberikan pelayanan yang baik maka Kecamatan mandau 

juga memberikan petugas yang kompeten terhadap tugasnya sehingga 

dengan jumlah 8 orang sudah mampu memberikan pelayanan yang 

RAPI (Ramah, Adil, Profesional dan Ikhlas). Meskipun ruangan 

PATEN di Kecamatan Mandau memiliki kapasitas yang kecil namun 

sarana dan prasarana yang lain sudah terlengkapi di Kantor Camat 

Mandau. 

3. Setiap staf / petugas memberikan dukungan terhadap pelaksanaan 

PATEN di Kecamatan Mandau sehingga bisa mewujudkan pelayanan 

yang lebih baik dan sikap para petugas kepada masyarakat dinilai 

memiliki sikap yang ramah dan baik namun ada beberapa yang terkesan 

cuek  ini membuat masyarakat bisa menilai hal tersebut, sehingga itu 
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bisa membuat acuan untuk petugas Kecamatan Mandau dalam 

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.  

4. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)  yang jelas merupakan 

acuan bagi petugas dalam menjalankan pelayanan di PATEN 

Kecamatan Mandau, serta fragmentasi yang jelas membuat petugas 

paham menjalankan tugas sesuai dengan posisi yang telah mereka 

dapatkan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang di atas, maka ada beberapa hal 

yang dapat disarankan oleh penulis untuk lembaga pelayanan masyarakat, yaitu : 

1. Sebelum diadakannya program PATEN di Kecamatan Mandau, 

alangkah baiknya hal ini dilakukan sosialisasi keseluruh elemen 

masyarakat agar masyarkat bisa mengetahui program baru apa yang 

akan dimunculkan dan bagaimana kedepannya untuk masyarakat. 

2. Untuk mendapatkan pegawai yang kompeten maka lebih dahulu 

menempatkan mereka sesuai dengan keahlian yang mereka punya. 

Kemudian setiap petugas untuk bisa membiasakan diri untuk banyak 

tersenyum kepada masyarakat agar memberikan rasa nyaman kepada 

masyarakat ketiak mereka sedang melakukan pelayanan di Kantor 

Camat Mandau. 

3. Selain itu jangan pernah membiarkan meja petugas informasi kosong, 

karena masyarakat yang datang pasti akan melontarkan pertanyaan 

terlebih dahulu ke petugas informasI. 



 

112 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Agustino, Leo. 2012. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta 

Atep Adya Barata. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Elex Media 

Komputindo 

Fandy Tjiptono. 2004. Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi Offset. 

 

Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana. 2003. Total Quality Management. 

Yogyakarta: Andi Offset 

 

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra. 2005. Service, Quality & 

Satisfaction.Yogyakarta: Andi Offset. 

 

Gaspesz, Vincent. 2011. Total Quality Management untuk Praktisi Bisnis dan 

Industri. Bogor: Vinchristo Publication 

 

Hardiansyah. 2010. Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan 

Implementasinya. Yogyakarta. Penerbit Gava Media. 

 

Kasmir. 2006. Etika Customer Service. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 

 

Lembaga Adminisntrasi Negara. 2004. System Administrasi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (SANKRI) ; Dalam Landasan Dan Pedoman Pokok 

Penyelenggaraan Dan Pembangunan System Administrasi Negara. 

 

Moenir. 2014. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Ratminto & Atik Sepri Wnarsih. 2015. Manajamene Pelayanan. Jakarta : Pustaka 

Pelajar. 

 

Siagian, Sondang P. 2004. Manajemen Abad 21. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

 

Sinambela L.P. 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan 

Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara. 

 
Steers, Richard M. 1977. Efektivitas Organisasi. Erlangga : Jakarta. 

 

Subarsono, 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. PT. Alfabeta 

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik,Teori dan Proses. Jakarta: PT.Buku Kita. 



 

113 
 

 

Peraturan Peraturan Pemerintah : 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. 

Jurnal : 

Devi Narita. 2016. Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

Pada Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang. Universitas 

Maritim Raja Ali Haji 

Agustriani Susanti Manurung, Heri Kusmanto dan Usman Tarigan. 2018. 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU 

KECAMATAN (PATEN) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

DI KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI.Jurnal Administrasi 

Negara 6. Vol 1. 47 – 54 http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma 

Leond Irwansyah Efendi. 2016. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN 

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN 

PALU BARAT KOTA PALU. eJournal Katelogis. Vol 4 No 11 hlm 184 – 

193  

Dila Firlena, Amni Z. Rahman. Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.  

http://www.fisip.undip.ac.id email fisip@undip.ac.id 

 

Skripsi : 

Rahmi Ulfah. 2018. PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU 

KECAMATAN (PATEN) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 

DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 

Sosial. Univrsitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  

Fitrah Nur Cahya. 2018. PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI 

TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN KOKAP KABUPATEN 

KULON PROGO.Universitas Negeri Yogyakarta 

 

http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma
mailto:fisip@undip.ac.id


 

114 
 

Dicky Noupal Ridho. 2017. EVALUASI PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI KECAMATAN TERPADU (PATEN) DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR CAMAT 

PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. Univeritas 

Sumatera Utara. 

 



 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (I) 
 
 
 

 

SUBJEK PENELITIAN : Camat, Kasi Pelayanan Umum beserta Staff Pelayanan 

Umum di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 

 
Pertanyaan : 

 
KOMUNIKASI 

 
1. Bagaimana cara Pihak Kantor Camat dalam memberikan informasi terhadap 

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada 

masyarakat ? Dan siapa saja yang terlibat dalam proses pemberian informasi 

tersebut ? 
 

2. Apakah ada hambatan dalam proses pemberian tersebut ? 
 

3. Bagaimana penyampaian pesan terhadap pelaksanaan pelayanan 

administrasi terpadu kecamatan (PATEN) ? 
 

4. Bagaiamana konsistensi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan (PATEN) ? 

 
 

SUMBER DAYA 
 

1. Berapa jumlah Staff pegawai di Kantor Camat Mandau terkait dengan 

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)? 

Apakah sudah mencukupi untuk pelaksanaan PATEN tersebut? 
 

2. Bagaimana kemampuan pelaksana dalam menjalankan kewenangan 

terhadap pelaksanaan PATEN? 
 

3. Apakah ada informasi yang diterima oleh pelaksana terhadap perkembangan 

pelaksanaan PATEN ? 
 

4. Bagaimana dengan sarana fasilitas yang digunakan sebagai penunjang 

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan? 
 

5. Apakah Staff pegawai di Kantor Camat sudah ditempatkan berdasarkan 

keahliannya ? 



 

 
 
 
 
 

 

DISPOSISI/SIKAP PELAKSANA 
 

1. Bagaimana sikap Staff pegawai terhadap pelaksanaan PATEN ? 
 

2. Bagaimana efek disposisi Staff pegawai dalam meningkatkan pelaksanaan 

PATEN yang lebih baik lagi? 
 

3. Sudahkah pengangkatan birokrasi pelaksana PATEN sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat ? 
 

4. Apakah di dalam Pelaksanaan PATEN di Kantor Camat Mandau ini ada 

diterapkannya insentif untuk pelaksana PATEN ? 
 

5. Bagaimana pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PATEN 

di Kantor Camat Mandau ? 
 

6. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mandau ? 

 
 

STRUKTUR BIROKRASI 

 

1. Bagaimana struktur organisasi di Kantor Camat Mandau ? 
 

2. SOP Kantor Camat Mandau dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) ? 
 

3. Bagaimana hasil dari adanya Pelaksanaan PATEN ? 
 

4. Bagaimana fragmentasi terkait pelaksanaan PATEN? 



 

 
 
 
 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (II) 
 
 
 

 

SUBJEK PENELITIAN : Masyarakat yang melakukan pengurusan di PATEN 

Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis. 

 

 

Pertanyaan : 
 

KOMUNIKASI 
 

1. Apakah para Staff pegawai pelaksana PATEN telah memberikan informasi 

yang lengkap terhadap alur PATEN ? 
 

2. Apakah ada pemahaman yang kurang jelas terhadap informasi yang 

disampaikan oleh Pelaksana PATEN ? 

 
 

SUMBER DAYA 
 

1. Berdasarkan jumlah Pegawai Pelayanan yang ada di PATEN, apakah 

sudah cukup untuk membantu masyarakat dalam pengurusan perizininan/ 

non perizininan ? 
 

2. Perlukan penambahan pegawai di PATEN Kantor Camat Mandau untuk 

bisa lebih cepat membantu melayani masyarakat dalam pengurusan surat? 
 

3. Adakah Pelaksana PATEN yang memperlambatkan proses pengurusan 

surat izin yang diajukan oleh masyarakat ? 
 

4. Apakah fasilitas yang disediakan Kantor Camat Mandau sudah mampu 

memberikan kenyamanan bagi masyarakat ? 
 

5. Adakah sarana dan prasarana yang harus di tingkatkan di ruangan PATEN 

Kantor Camat tersebut ? 

 
 

DISPOSISI/SIKAP 
 

1. Bagaimana sikap Pelaksana PATEN dalam memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat ? 
 

2. Apakah Pelaksana PATEN sudah bisa mencerminkan Pelayanan yang 

ramah ? 



 

 
 
 
 
 

 

STRUKTUR BIROKRASI 
 

1. Apakah masyarakat mengetahui tentang struktur organisasi di PATEN 

Kantor Camat Mandau ? 
 

2. Menurut masyarakat, perlukan setiap pegawai memegang satu tugas dalam 

pengurusan surat di PATEN? 
 

3. Apakah dengan adanya Pelaksanaan PATEN di Kantor Camat Mandau ini 

sudah mempermudah masyarakat dalam proses pengurusan surat perizinan 

atapun non perizinan ? 
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