
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu organisasi yang mengatur berbagai kepentingan

warga dan masyarakat. Menurut Aristoteles Negara merupakan persekutuan dari

keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Untuk itu

dibentuklah perangkat-perangkat kerja yang sistematis, yang berfungsi

menjalankan tugas pemerintahan, yang mana masing-masing perangkat atau

organisasi pemerintah yang lebih transparan dan adanya peraturan-peraturan

tentang pelaksanaan sistem kerjanya.

Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional perlu adanya

pembangunan sumber daya manusia terlebih dahulu, artinya pembangunan yang

dilaksanakan lebih kepada faktor manusianya, sebab yang menjadi dasar utama

dalam pencapaian tujuan adalah kualitas dari orang yang menjadi pelaksana

program yang menjadi keputusan bersama.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting yang menjadi penentu

dalam pencapaian tujuan organisasi. Karena itu yang menjadi hal pokok dalam

program tersebut adalah pemberian pelayanan kepada anggota dengan sebaik-

baiknya agar orang yang dilayani merasa puas atas pelayanan yanng diberikan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi

pemerintahan adalah melayani masyarakat berdasarkan PP No 96 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang



merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu

pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari pemerintah tingkat

yang lebih tinggi sampai ketingkat pemerintah terendah agar dapat memberikan

pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayan

masyarakat (public service). Demikian pentingnya arti pelayanan tersebut

selayaknyalah masalah pelayanan ini mendapat perhatian besar dalam setiap

kegiatan organisasi.

Organisasi publik sangat berbeda dengan organisasi bisnis, karena

organisasi publik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Organisasi publik tidak sepenuhnya otonom tetapi dikuasai oleh faktor-

faktor eksternal.

2. Organisasi publik secara resmi diadakan untuk pelayanan masyarakat.

3. Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar

sehingga merugikan organisasi publik lainnya.

4. Kesehatan organisasi publik diukur melalui :

a. Kontribusinya terhadap tujuan politik

b. Kemampuan mencapai hasil maksimum dengan sumber daya yang

tersedia

5. Kualitas yang buruk akan memberi pengaruh politik yang negatif atau

merugikan. (Azhar Kasim, 1993:20).

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan yaitu upaya

untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan nasional. Masa depan dan arah

tujuan pembangunan ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia yang



dimilikinya, disamping sumber daya alam dan modal. Sumber daya manusia yang

berkualitas tinggi dapat menjadi subyek pembangunan untuk berhasil dalam

mengelola sumber daya bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat dimasa yang

akan datang (Rahmayuni, 2004:1).

Sementara itu dasar yang kuat untuk melaksanakan program pencapaian

tujuan haruslah terdapat media, dan media yang dapat digunakan dalam

melaksanakan program tersebut adalah organisasi. Dalam hal ini sumber daya

manusia merupakan faktor terpenting yang menjadi penentu dalam pencapaian

tujuan organisasi. Karena yang menjadi pokok dalam program tersebut adalah

pemberian pelayanan kepada anggota dengan sebaik-baiknya sehingga anggota

yang menerima pelayanan tersebut dapat merasa puas atas pelayanan yang

diberikan. Pengetahuan dan keterampilan dari para pelaksana akan mempunyai

dampak yang sangat besar terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu

organisasi.

Organisasi yang dimaksud pada makna diatas adalah pemerintah

daerah/kecamatan dan dalam hal ini yaitu Kecamatan Batang Peranap. Sementara

yang dimaksud anggota disini adalah masyarakat yang ada di daerah kecamatan

tersebut. Paradigma pemerintahan daerah yang dikembangkan menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tertumpu pada nilai demokratisasi,

pemberdayaan dan pelayanan. Hal ini berarti bahwa daerah mempunyai

wewenang dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut dengan

pengembangan potensi yang dimiliki oleh daerahnya sebagai sarana untuk

menunjang proses pelayanan publik. Oleh sebab itu pemerintah membentuk



sistem administrasi dan birokrasi dari pemerintahan dari tingkat yang tinggi

sampai ketingkat pemerintahan yang palaing terendah agar dapat memberikan

pelayanan yang lebih optimal kepada seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai

pelayan masyarakat (public service).

Aparatur pemerintah sebagai abdi negara adalah unit kerja yang

menjalankan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, seperti

pengurusan surat menyurat. Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintah

merupakan hal penting yang menjadi perhatian masyarakat seperti yang tercantum

dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dalam ayat 3

pasal 126, tentang penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan fungsinya.

Oleh karena itu suatu organisasi akan menuju kemajuan seiring dari kinerja

para aparatur mereka, oleh karenanya suatu organisasi atau instansi pemerintahan

harus menyesuaikan diri dengan tujuan awal berdirinya suatu instansi tersebut

sehingga terjadilah sinergi yang kemudian akan memberi hasil yang maksimal

dalam pencapaian tujuan.

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas

pelayanan telah menunjukkan kondisi yang semakin penting untuk ditanggapi

oleh birokrasi pemerintahan terutama dalam era globalisasi seperti sekarang ini.

Untuk mampu menanggapi perubahan tersebut, aparatur pemerintah harus benar-

benar memiliki kemampuan profesional serta memiliki disiplin tinggi dalam

menghadapi berbagai tantangan kearah peningkatan kualitas pelayanan.

Implikasinya, dalam memasuki era “perubahan”, semua fungsi dan tugas

pemerintah “public service” dapat terlaksana secara optimal khususnya dalam



memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak terkecuali aparatur pemerintah

kecamatan Batang Peranap.

Perubahan yang sangat fundamental dikalangan anggota masyarakat yang

perlu direspon oleh aparatur pemerintah, yakni meningkatnya kesadaran

masyarakat akan hak-hak berbangsa dan bernegara. Hal ini telah membawa

perubahan persepsi masyarakat tehadap arti penting pelayanan seperti masih

banyak masyarakat yang tidak mau mengurus KTP dengan alasan proses

pembuatan lama dan berbelit-belit serta dipungut biaya tambahan, oleh karena itu

masyarakat enggan berususan dengan pegawai pemerintahan. Masyarakat

menganggap bahwa pelayanan yang baik merupakan hak masyarakat dan

pelaksanaan fungsi pelayanan dari aparatur pemerintahan merupakan kewajiban

aparatur.

Untuk dapat mewujudkan itu semua maka perlu disikapi oleh pelaksana

pemerintahan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan bewibawa

yang efisien, efektif dan produktif dalam melaksanakan roda pemerintahan dan

pembangunan serta meningkatkan kinerja dari aparatur pelaksana pemerintahan

itu sendiri. Karena pemerintahan dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari

peranan aparat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa aparatur pemerintahan sangatlah

menentukan jalannya pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang. Oleh

karena itu dalam suatu pemerintahan diperlukan adanya aparatur yang mempunyai

kinerja pegawai yang baik untuk melaksanakan tugas yang diembankan

kepadanya sehingga dapat menciptakan pelayanan yang baik.



Salah satu organisasi pemerintahan yang bertugas melaksanakan tugas

pemerintahan secara umum adalah pemerintah kecamatan. Kecamatan merupakan

organisasi pemerintahan yang dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota yang dipimpin

oleh seorang camat yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris

Daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan

tekhnis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peaturan

perundang-undangan yang mana dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah.

Dalam mengembankan tugas-tugas pemerintahan yang diembankan oleh

pemerintahan tingkat atas, pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 12

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dimana dinyatakan bahwa sebagai perangkat daerah Camat juga

menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan fungsinya, yang terdapat

pada ayat (3) pasal 126, yaitu :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan pelayanan

umum.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas peleyanan

umum.



e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat

kecamatan.

f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yuang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

atau kelurahan.

Tugas dan fungsi Camat tersebut diatas, salah satunya adalah melaksanakan

pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan itu semua pemerintah Kecamatan

yang dalam hal ini Camat beserta para pegawainya dituntut untuk mempunyai

loyalitas yang tinggi guna pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya serta

berupaya untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, untuk itu

diperlukan adanya pemerintahan yang harus benar-benar berfungsi sebagai

pelayan masyarakat (public service) dan bukan sekedar menjadi alat

pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Camat dan sebagai

perangkat daerah yang mengelola wilayah Kecamatan tidak bisa bekerja sendiri,

oleh karena itu Camat dibantu oleh staffnya (perangkat kecamatan) yang dalam

hal ini bertanggung jawab kepada Camat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam

pelaksanaannya, kantor Camat Batang Peranap terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1. Pimpinan terdiri dari Camat Batang Peranap.

2. Pembantu pimpinan yang terdiri dari Sekcam yang dibantu oleh Kasub

Perencanaan dan Kasub Keuangan.

3. Unsur pelaksana terdiri dari kepala urusan dan kepala seksi terdiri dari 7

orang.



4. Kelompok jabatan fungsional,seperti:

a. Seksi Pemerintahan 3 orang

b. Seksi Trantib 3 orang

c. Seksi ekonomi dan Pembangunan 3 orang

d. Seksi kesejahteraan sosial 3 orang

e. Seksi pelayanan umum 3 orang

Tiap-tiap unsur melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

tugas dan urusan masing-masing. Karena itu berhasil atau tidaknya suatu tugas

Camat akan dipengaruhi oleh kemampuan pada masing-masing unsur dalam

menjalankan fungsinya sehingga pelayanan yang diberikan oleh unsur-unsur

kantor Camat Batang Peranap terhadap masyarakat dalam mencapai sasaran yang

diharapkan.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Penelengaraan

pelayanan publik adalah pejabat atau instansi pemerintah yang melaksanakan

tugas dan fungsi pelayanan dari instansi pemerintah. (KEPMENPAN No.63 tahun

2003)

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang baik kepada

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Negara sebagai abdi

masyarakat. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mudah dalam

pengurusan kepentingan, pelayanan yang wajar, mendapat perlakuan yang sama

tanpa pilih kasih, mendapat perlakuan yang jujur dan terus terang.



Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan

secara optimal dan terus-menerus kepada masyarakat yang mencakup beberapa

aspek, beberapa aspek yang menjadi keinginan dan harapan masyakat adalah :

1. Memperoleh hasil sesuai keinginan,

2. Mempertahankan harga diri,

3. Diperlakukan secara adil,

4. Diterima dan disambut dengan baik,

5. Diberitahu segala sesuatu yang terjadi,

6. Merasa aman dan dilindungi haknya,

7. Didudukkan sebagai orang penting,

8. Menuntut keadilan.(Moenir, 2003 : 56).

Pelayanan prima adalah pelayanan yang bermutu. Untuk meningkatkan

mutu, berarti meningkatkan keprimaan. Oleh karena itu, hakikat dari pelayanan

umum yang prima adalah :

1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi pemerintah dibidang pelayanan umum,

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan,

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih

berdayaguna dan berhasilguna (efektif dan efisien). (Boediono,

2003:63)

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya

pendayagunaan aparatur pemerintah kecamatan dengan tujuan meningkatkan

kecakapan dan kelancaran tugas pemerintahan yang pada akhirnya berdampak



pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah-langkah

pendayagunaan ini diantaranya melalui pembinaan pelayanan masyarakat yang

meliputi pembinaan dari aparatur itu sendiri juga sistem dari organisasi tersebut.

Kualitas pelayanan yang baik didambakan oleh masyarakat sebagai pihak

yang ingin memperoleh pelayanan adalah :

1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan.

2. Mendapatkan pelayanan yang wajar.

3. Mendapatkan pelayanan yang sama tanpa pilih kasih.

4. Mendapatkan kelakuan yang jujur dan terus terang (Moenir, 2002 : 42).

Sebagai implementasi dilapangan, pemerintah juga telah menetapkan

KEPMENPAN No. 63 Tahun 2003 yang menyebutkan delapan sendi-sendi

pengukuran dan juga memuat metode penelitian cara kerja pegawai yang baik,

antara lain :

1. Kesederhanaan

2. Kejelasan

3. kepastian waktu

4. Keamanan

5. Keterbukaan

6. Keamanan

7. Tanggung jawab

8. Kelengkapan sarana dan prasarana

9. Kemudahan akses

10. Kedisiplinan

Sebagaimana yang diuraikan diatas dapat diketahui bahwa pelayanan

merupakan masalah pokok bagi instansi pemerintahan dan tidak terkecuali

pemerintah Kecamatan Batang Peranap yang merupakan unit terdepan yang



berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Bentuk-

bentuk pelayanan camat yang ada di kantor Camat Batang Peranap secara umum

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Jenis bentuk-bentuk pelayanan pada Kantor Camat Batang
Peranap
No. Jenis Pelayanan Bentuk Pelayanan

1 Administrasi
Kependudukan

- pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
- Pembuatan Surat Kelahiran
- Pembuatan Surat Kematian

2 Surat Pengantar
Perizinan

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

3 Surat Pengantar
Keterangan

- Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat
Keterangan Ganti Rugi (SKGR), jual beli,
Keterangan Hiba Tanah dll.

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK)

- Surat Keterangan Pindah
4 Surat-surat Lainnya - Surat Rekomendasi

- Legalisir
Sumber : Kator Camat Batang Peranap 2012

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, berikut penulis mengemukakan

beberapa prosedur pelayanan di Kantor Camat Batang Peranap, yaitu dapat dilihat

dibawah ini :

1. Administrasi Kependudukan

Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Penduduk/KTP:

- Surat pengantar dari Kepala Desa atau surat pindah bagi pendatang

baru

- Kartu keluarga/KK

- Pengisian Blanko KP-1 dari Kepala Desa yang bersangkutan

- Tanda bukti setoran PBB



- Pas fhoto 2x3 sebanyak dua lembar

- Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya adalah selama

3(tiga) hari kerja dengan biaya sebesar Rp.15.000,-.

2. Surat Pengantar Perizinan

Prosedur Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan/IMB dan Surat Izin

Tempat Usaha/SITU :

- Pengisian blanko

- Penandatanganan ditingkat RT/RW

- Rekomendasi dari Camat

- Lama waktu yang digunakan oleh aparatur kecamatan dalam

pembuatan surat IMB ini adalah 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar

Rp.25.000,-.

- Untuk rekomendasi SITU berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Inhu

No.10 Tahun 2006 untuk Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan

Daerah No.15 Tahun 2006 untuk Retribusi Izin Operasional.

3. Surat Pengantar Keterangan

Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah/SKGR :

- Surat dasar lama

- Surat keterangan RT/RW

- Surat keterangan dari Kepala Desa

- Penandatanganan mengetahui Camat

- Lama waktu yang digunakan untuk penyelesaiannya adalah 1 (satu)

hari denan biaya sebesar Rp,20.000,-.



Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui biaya yang dikenakan untuk

setiap jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk penerbitan Kartu

Tanda Penduduk WNI dikenakan biaya Rp. 15.000,-. Akan tetapi dari hasil

pengamatan peneliti dilapangan petugas banyak yang menaikkan tarif dengan

alasan biaya administrasi, sehingga biaya yang dikenakkan untuk pengurusan

KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebesar Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000,-. Untuk

legalisir Akte Kelahiran dengan biaya sebesar Rp. 30.000/lembar.

Selain itu juga ditemui keluhan masyarakat tentang lambannya pekerjaan

dalam pengurusan administrasi yang dilaksanakan oleh pegawai Kantor Camat

Batang Peranap dan masih adanya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan

sebagaimana mestinya. Adakalanya pegawai yang berkompeten tidak ditempat

dan masyarakat yang  pelayanan disuruh mencari pegawai tersebut dikantin pada

saat jam kerja. Oleh karna itu dapat kita lihat kurang disiplinnya pegawai kantor

camat batang peranap, tanpa kedisiplinan pegawai pelayanan tidak akan berjalan

dengan baik, karena pelayan yang baik sangat bergantung pada kedisiplinan

pegawai.

Untuk melihat tingkat kedisiplinan pegawai kantor Camat Batang Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2. Tingkat Disiplin Pegawai Kantor Camat Batang Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu pada bulan Mei-Juli 2013

No Bulan Jumlah
Pegawai

Absen Terlambat
Datang

Pulang
Cepat

Keluar
Masuk

1. Mei 22 8 10 11 15
2. Juni 22 12 17 13 15
3. Juli 22 10 9 10 17

Sumber : kantor Camat Batang Peranap 2013



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 bulan pegawai

dikantor Camat Batang Peranap masih banyak yang terlambat masuk. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kedisiplinan pegawai masih rendah. Dan kesadaran pegawai

untuk mematuhi peraturan yang berlaku masih kurang. Untuk itu sanksi bagi

pegawai yang melanggar peraturan perlu ditegakkan dengan tegas.

Di Kecamatan Batang Peranap dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa masih lemahnya kinerja

dari aparatur pemerintah Kecamatan Batang Peranap dan rasa disiplin kerja yang

masih rendah. Hal ini yang membuat masyarakat sebagai costumer kurang puas

dengan pelayanan di Kantor Camat Batang Peranap.

Berdasarkan Pra survey yang penulis lakukan pada kantor Camat Batang

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ternyata ditemui adanya gejala-gejala terkait

pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Seperti pernyataan seorang masyarakat dilokasi penelitian, masyarakat

mengeluhkan pegawai yang meminta biaya tambahan untuk pengurusan

administrasi dikantor Camat Batang Peranap, sehingga biaya pembuatan

surat menyurat melebihi standar biaya yang ditetapkan. Hal ini

menunjukkan tidak adanya transparansi biaya dalam pembuatan surat

menyurat dikantor Camat Batang Peranap.

2. Begitu juga dengan tugas pokok kecamatan ini terkait dengan disiplin

pegawai masih banyak pegawai yang datang dan pulang tidak tepat

waktu. Tidak memfaatkan jam kerja untuk melaksanakan tugas dan



keluar kantor tanpa izin, sementara mereka tersebut tidak di tindak tegas

oleh camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Inhu No. 03 Tahun 2006 tentang Pembebasan

Retribusi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Bab.II. Jenis-jenis pungutan

retribusi yang dibebaskan dalam pasal 2 disebutkan bahwa “Setiap penduduk atau

warga masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang akan mendapatkan pelayanan

Kartu Tanda Penduduk dibebaskan dari biaya pemungutan retribusi “. Dan dalam

Pasal 3 disebutkan “ Pembebasan pemungutan retribusi sebagaimana tersebut

pasal 2 adalah : Biaya Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk WNI,

Surat Keterangan Kelahiran WNI, Surat Keterangan Kematian WNI, Surat

Keterangan Lahir Mati WNI, Pembuatan KP.1”. Sedangkan dalam kenyataannya

masyarakat masih dipungut biaya dalam pengurusannya. Masih adanya keluhan

dari masyarakat dengan pelayanan dan kinerja yang diberikan oleh pegawai

Camat Batang Peranap karena hasil pekerjaannya banyak yang salah dalam hal

pengetikan dan pembuatan surat-surat yang dikeluarkan oleh pihan Kecamatan

Batang Peranap.

Berdasarkan harapan terhadap pelayanan publik seperti yang diuraikan

diatas dan fenomena yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik dikantor

Camat Batang Peranap, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut

dengan judul : “Analisis Pelayanan Publik di Kantor Camat Batang Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu”.



1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan suatu

perumusan masalah sebagai berikut : Apakah Pelaksanaan Pelayanan Publik di

Kantor Camat Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah dilaksanakan

dengan baik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Camat

Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak

Kecamatan Batang Peranap dalam memberikan pelayanan publik.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan

khususnya pelaksanaan pelayanan publik serta membandingkan antara

teori yang telah didapat dibangku kuliah dengan praktik yang

sesungguhnya.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk

menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk Kecamatan Batang



Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya untuk meningkatkan

pelayanan publik.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini juga hiharapkan berguna sebagai bahan informasi dan

perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan

pengkajian dalam konteks permasalahan yang sma di masa yang akan

datang.

1.5. Pandangan Islam Tentang Pelayanan

Dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat  pegawai kecamatan

seharusnya bersikap lemah lembut, hal ini tertuang dalam Al Quran surat Ali-

Imran ayat 159 dibawah ini :

َوَلْو ُكْنَت َفظَّاَغِلَظ اْلَقْلِب ٰالنـَْفضُّْوا ِمْن ◌ۖ َن اِهللا لِْنَت َهلُمْ فَِبَما َرْمحٍَة مِّ 
ُهْم َوآْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيفْ ْاَألْمر◌ۖ َحوِِلكَ  فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل ◌ۖ فـَْعُف َعنـْ

ِلْنيَ ۚ◌ َعَلى اهللاِ  ِإنَّ اَهللا حيُِبُّ اْملُتَـوَكِّ
Artinya :”Maka disebabkan rahmat dari Allah swt-lah kamu berlaku
lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan
berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, dan apabila kamu
telah membulatkan tekad maka bertakwahlah kepada Allah swt,
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya”. (QS. Ali Imran: 159)



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan kedalam 6 ( enam ) bab

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I             :   PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah. Perumusan masalah, tujuan

dan manfaat dari penelitian, pandangan Islam tentang pelayanan

dan sistematika penulisan.

BAB II            :  LANDASAN TEORI

Bab ini dibahas mengenai teori-teori atau konsep yang sesuai

dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian

yang akan dilakukan.

BAB III          : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data,

metode pengumpulan data dan analisa data yang dikumpulkan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Keadaan Umum Kecamatan Batang

Peranap, Geografi Kecamatan Batang Peranap, Demografi,

Sejarah, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Camat serta

Struktur Organisasi Camat Batang Peranap Kabupaten Indragiri

Hulu.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang

dilakukan.



BAB VI         : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang

diperlukan.




