
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan

undang-undang dasar 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-undang dasar 1945 telah mengemanatkan bahwa negara wajib

melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan

dasarnya dalam rangka pelayanan umum dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Penyelenggaraan umum yang dilaksanakan aparatur pemerintahan

dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut kebutuhan hak-

hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.Kinerjanya masih belum seperti

yang diharapkan,ini diakibatkan lajunya pertumbuhan penduduk, sehingga

menimbulkan kendala dalam pemerataan kesejahteraan dari berbagai hasil

pembangunan.Selain ketidakmampuan pemerintah memenuhi tuntutan

penyediaan fasilitas pelayanan kepada masyarakat telah menimbulkan

ketidakpuasan dalam kehidupan masyarakat.Aparat pemerintahan cenderung

dianggap tidak adil dalam mengelola pembangunan.Untuk itu aparatur

pemerintahan terutama daerah/wilayah kecamatan perlu melaksanakan fungsi

tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya.



Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan birokrasi

pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari desa atau

kelurahan.Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah

kabupaten/kota.

Adapun jenis dan bentuk pelayanan  yang  ada pada kantor camat

Sungai Apit Kabupaten Siak secara umum yaitu :

Tabel 1.1 : Jenis dan Bentuk Pelayanan Pada Kantor Camat Sungai Apit
Kabupaten Siak

No Jenis pelayanan Bentuk urusan

1. Administrasi
kependudukan

Surat keterangan kartu tanda penduduk (KTP)
Surat keterangan kartu keluarga (KK)
Surat akte kelahiran
Surat akte pemerintahan
Surat pindah

2 Surat pengantar
perizinan

Surat izin tempat usaha (SITU)
Surat izin mendirikan bangunan  (IMB)

3 Surat pengantar
keterangan

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)

4 Surat–surat lainnya Legalisir
Surat rekomendasi

Sumber data : kantor camat Sungai Apit Kabupaten Siak 2012/ 2013

Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor Ktps. 39/1996

dan Undang-Undang Nomor 109/III/1994 tentang susunan dan organisasi tata

kerja sekretaris daerah, DPR, Pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan, di

jelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab Camat adalah membantu kepala

daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kehidupan

kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Dalam penyelenggaraan birokrasi

pemerintahan, kecamatan membutuhkan tenaga kerja atau pegawai yang

berkualitas dan terampil, karena efektif tidaknya pelaksanaan tugas tersebut



tergantung pada kinerja pegawainya, sebaliknya Camat sebagai pemimpin

organisasi dituntut untuk mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinnya.

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam pembangunan, baik

sebagai objek pembangunan maupun sebagai sabjek pembangunan itu

sendiri.Sebagai mana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor

penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan

ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan

sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan

dalam proses pembangunan.

Penduduk dalam wilayah Kecamatan Sungai Apit yang melakukan

pada tahun 2013, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2.Jumlah Masyarakat Yang Melakukan Pengurusan Pada Kantor
Camat Sungai Apit Kab. Siak

No Jenis Pelayanan
Jumlah Masyarakat yang Melakukan Pengurusan

JanuariFebruariMaret April Mei Juni Juli Agustus

1 KK 177 100 102 171 123 150 133 27

2 KTP 98 225 154 198 168 161 118 128

3 SITU 9 4 2 3 1 2 2 2

4 Pengurusan
Reklame

7 3 2 3 1 2 2 -

5 IMB 3 2 4 1 1 1 1 -

6 Rekomendasi IMB - 2 - 1 - 1 - -

7 Surat Pindah 34 23 17 17 17 47 21 20

8 Surat Pindah
Datang

- 10 28 33 8 21 21 -



9 Rekomendasi Riset - 7 1 - - - - -

10 Pengurusan Akte - - - - 16 10 - -

11 Rekomendasi
Hiburan

- - - - 1 - - -

12 Izin Gangguan
(HO)

- - 1 - - - - -

Jumlah 328 376 311 427 336 395 298 177

Sumber data: Kantor Camat Sungai Apit 2012/2013
Mengelola wilayah kecamatan tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena

itu Camat dibantu oleh staf–stafnya yang dalam hal ini bertanggungjawab

kepada  Camat. Berhasil atau tidaknya suatu tugas Camat akan di pengaruhi

oleh kemampuan staf-stafnya dalam menjalankan fungsinya sehingga

pelayanan yang diberikan oleh aparatur Kecamatan Sungai Apit terhadap

masyarakat dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal

tersebut di atas, Kecamatan Sungai Apit Kab. Siak mempunyai struktur

organisasi sebagai berikut:

Tabel 1.3.Struktur Organisasi Pada Kantor Camat Kecamatan Sungai Apit
Kab. Siak

No Pegawai Kecamatan Jumlah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Camat
Sekretaris Camat
Kasi tata pemerintahan
Kasi PMD
Kasi tramtib
Kasi kesos
Kasi umum dan kepegawaian
Kasi keuangan
Kasi penyelenggaraan program
Staf kecamatan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Jumlah 18



Sumberdata :Kantor Kecamatan Sungai Apit 2012/2013

Dari table 1.3 di atas, dapat diketahui jumlah pegawai pada kantor

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak cukup memadai, namun dalam

pelaksanaan tugasnya pemerintah belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari

masih adanya tugas bidang pemerintahan yang tidak selesai pada waktunya,

sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4.Tugas-Tugas Bidang Pemerintahan Yang Selesai dan Yang
Seharusnya Selesai Pada Kantor Camat Kecamatan Sungai Apit
Kabupaten Siak Menurut Perda Siak Nomor 23 Tahun 2006

No Tugas bidang pemerintahan Waktu maksimal Selesai

1 Pengurusan akte kelahiran 14 Hari 30 hari

2 Mengurus surat kemiskinan dan
rujukan

1 hari 3 hari

3 Legalisir 1 hari 3 hari

4 Izin mendirikan bangunan 1 hari 4 hari

5 Pembuatan KTP 14 hari 20 hari

6 kartu keluarga 14 hari 25 hari

Sumber data :Data Observasi 2013

Dari table 1.4 diatas dapat diketahui tugas bidang pemerintahan di

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam pengurusan akte kelahiran,

mengurus surat kemiskinan dan rujukan, legalisir, izin mendirikan bangunan,

pembuatan KTP dan kartu keluarga penyelesaiannya tidak tepat waktu. Data

diatas didapat dari pernyataan masyarakat, mereka mengatakan bahwa “



pengurusan di kantor Camat Sungai Apit Kabupaten Siak belum berjalan

sesuai dengan aturan yang telah ada, dan waktu penyelesaian tidak sesuai

dengan yang telah ditetapkan, disebabkan karena aparatur yang sulit untuk

ditemui dan tidak berada ditempat saat pengurusan”.

Berdasarkan observasi lainnya, terlihat jenjang pendidikan yang masih

rendah pada kantor Camat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak bisa

berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam pelayanan

administrasi pada kantor Camat Sungai Apit. Sebagaimana tergambar pada

table  berikut :

Tabel 1.5.Jumlah Pegawai Kantor Camat Kecamatan Sungai Apit
Kabupaten Siak Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun
2012/2013

No Tingkat pendidikan Jumlah pegawai
1 S2 1
2 S1 6
3 D3 _
4 D1 1
5 SLTA 8
6 SLTP 2

Jumlah 18
Sumber data :kantor camat sungai apit 2012/2013

Berdasarkan tabel 1.5 diatas, bahwa jenjang pendidikan pegawai pada

Kantor Camat Sungai Apit Kab.Siak masih rendah karena dari 18 pegawai

lulusan S2 hanya 1 orang, S1 sebanyak 6 orang,  D1 sebanyak 1 orang dan

selebihnya hanya lulusan SLTA dan SLTP. Dengan jenjang pendidikan yang

rendah maka akan berdampak pada kurangnya efektifitas dalam pelaksanaan

tugas. Meskipun sarana dan prasarana sudah memadai akan tetapi sumber

daya manusia yang memahami dan atau yang mampu mengoperasikan



teknologi masih terbatas. Untuk mengetahui standar pelayanan pada Kantor

Camat Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut yang

diatur oleh perda Kab.Siak No.20 tahun  2002Tentang retsribusi penggantian

biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan catatan sipil.



Tabel 1.6  Jenis dan Prosedur Pelayanan Pada Kantor Camat Sungai Apit
Kabupaten Siak.

No Jenis pelayanan Prosedur Retribusi

1 kartu tanda penduduk dari desa / lurahkemudian di
buatdi kecamatan

_

2 Surat keterangan ganti
rugi (SKGR)

Melalui desa /lurah Rp.10.000

3 Surat keteranganpindah Dari desa/kelurahan di teruskan
ke camat

Rp.20.000

4 Akte kelahiran Surat pengantar dari kelurahan,
dilanjutkan ke UPTD, dan ke
kantoCamat dengan melengkapi
surat keterangan dari bidan

Rp.30.000

5 Kartu keluarga Dari desa/kelurahan kemudian
dilanjutkan ke kecamatan

Rp.10.000

Sumber data:kantor Camat Sungai Apit Kab. Siak 2012/2013

Dari  tabel di atas, prosedur pelayanan yang diberikan Kantor Camat

Sungai Apit  Kab.Siak di atas belum sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku dan telah ditetapkan, peraturan yang telah ditetapkan

sebelumnya yaitu semua pengurusan dilakukan disatu tempat yaitu hanya di

kantor Camat Sungai Apit saja sedangkan dari keterangan diatas prosedur

pengurusan melalui beberapa tahapan dan perkantoran.

Pelayanan umum yang baik harus dilaksanakan sesuai peraturan

perundangan yang berlaku dan telah di tetapkan. Sedangkan untuk

memberikan atau meningkatkan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat

dengan baik, menurut keputusan Menpen Nomor 06/1995 tentang Pedoman



Penganugrahan Piala Abdisatyabhakti Bagi Unit Kerja/Kantor Pelayanan

Percontohan diaturmengenai kriteria pelayanan masyarakat yang baik, yaitu:

1. Kesederhanaan

Prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat,

tepat, tidak berbelitbelit,mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh

masyarakat yang melakukanlayanan.

2. Kejelasan dan kepastian

Adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

a. Prosedur/tata cara pelayanan.

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan

administratif.

c. Unit kerja atau pejabat berwenang dan bertanggungjawab dalam

memberikan pelayanan.

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

3. Keamanan

Proses serta hasil pelayanan dapat memberi rasa aman,

kenyamanan dan dapatmemberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan

Prosedur, tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat

penanggungjawab pemberipelayanan, waktu penyelesaian, rincian

biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitandengan proses pelayanan wajib

diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dandipahami oleh

masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.



5. Efisien

Kriteria ini mengandung arti :

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan

langsungdengan pencapaian sasaran pelayanan yang tetap

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk

pelayanan yang diberikan.

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal

proses pelayananmasyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan

adanya kelengkapan   persyaratan dari    satuan/instansi pemerintah

lain yang terkait.

6. Ekonomis

Pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan

memperhatikan:

a. Nilai barang atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya

yang terlalu tinggi diluar  kewajaran.

b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membayar.

7. Keadilan yang merata

Jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan

distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan

masyarakat.



8. Ketepatan waktu

Pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun

waktu yang telahditentukan.Misalnya dalam mengurus perijinan atau

membuat Kartu Tanda Penduduk,aparat harus menentukan waktu

menyelesaikan pembuatan KTP tanpa harus mengundurundurwaktu

sehingga tidak membingungkan pengguna jasa pelayanan.

Dari hasil penelitian penulis ternyata pelaksanaan tugas pelayanan

umum yang  dilakukan oleh birokrat pada Kantor Camat Sungai Apit

KabupatenSiak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih

belum berjalan sebagaimana mestinya.Masih ada isu yang berkembang dalam

masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan yang kurang baik dari

pemerintahan kecematan dalam hal ketetapan waktu, sulitnya prosedur yang

harus di lalui serta aparatur yang sulit untuk ditemui.

Adapun hal-hal yang disebut di atas dapat dilihat gejala-gejala yang

ditemui di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Adanya tugas-tugas bidang pemerintahan yang tidak siap pada waktunya

2. Rendahnya jenjang pendidikan dan minimnya kemampuan

mengoperasikan komputer

3. Kurang disiplinnya para aparatur birokrat sehingga masyarakat yang

berurusan harus menunda karena aparatur birokrasi tidak ada ditempat.

4. Tidak ada keterbukaan terhadap prosedur atau tata cara persyaratan dalam

pengurusan.

5. Peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.



Berdasarkan keterangan dan gejala yang terjadi seperti yang

diterangakan di atas  makapada kesempatan ini penulis tertarik untuk meneliti

lebih lanjut “Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Camat

Sungai Apit Kabupaten  Siak”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut,permasalahan yang akan dirumuskan

oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Camat Sungai Apit

Kab. Siak?

2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan pada

pelayanan administrasi kemasyarakatan pada Kantor Camat Sungai Apit

Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaa pelayanan publik pada Kantor Camat

Sungai Apit Kab. Siak

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas

pemerintahan pada pelayanan administrasi kemasyarakatan pada Kantor

Camat Sungai Apit Kabupaten Siak.



1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan penulis dibidang yang penulis teliti dan bisa

menyumbangkan imformasi-imformasi yang dibutuhkan oleh peneliti

berikutnya yang ingin meneliti masalah yang sama.

2. Sebagai bahan imformasi bagi aparat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten

Siak dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan untuk masa yang akan

datang.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi

pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisi tentang latarbelakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika

penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab II ini berisikan konsep teori, definisi konsep, hipotesis

dan variable penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab III ini, berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik

pengumpulan data dan analisis data.



BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab VI ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan

diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Seperti

keadaan giografis, iklim, keadaan penduduk, struktur organisasi

dan uraian tugas serta keadaan pegawai.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN

Dalam bab V ini akan membahas hasil dari penelitian tentang

pelaksanaan pelayanan administrasi kemasyarakatan pada Kantor

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab VI ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian

serta kritik dan saran yang diperlukan untuk perbaikan

kedepannya.


