
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang    

Di era otonomi daerah, kecamatan sesungguhnya merupakan tingkat 

pemerintahan yang memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, terutama dalam masa pembangunan. Pentingnya peranan 

kecamatan itu ditambah adanya tuntutan warga masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan  yang lebih baik, sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat diperlukan kemampuan dan kapasitas perangkat 

daerah di wilayah kecamatan yang benar-benar memadai. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang 

telah diamandemen  dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  

Pemerintahan Daerah, yang disebutkan  bahwa otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan adanya pelimpahan dan wewenang yang diharapkan beberapa 

pelayanan kepada masyarakat seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan 

dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan 

semangat yang cukup kuat kepada perangkat daerah kecamatan untuk 

meningkatkan kinerjanya dan terutama dalam pemberian pelayanan kepada 

masyarakat untuk memudahkan warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan 

yang murah, cepat dan berkualitas.  

Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan 

tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, 

murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat 2 yang 

berbunyi ”kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah”.  Sebagai organisasi administrative 

yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat dengan penuh dinamika, maka 

kecamatan menghadapi banyak masalah yang dihadapi lebih banyak bersifat 

manajerial dibandingkan misalnya dengan yang bersifat politis. 

Mencermati eksistensi kelurahan  sebagai perangkat daerah yang terletak 

diwilayah kecamatan dan kota, maka camat selaku kepala wilayah kecamatan 

bertanggung jawab terhadap kelancaran roda pemerintahan kelurahan, disinilah 

tugas   dan   kewenangan  camat  ditantang   dalam   konteks    penyelenggaraan 



pemerintahan, pembagunan, maupun pembinaan kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat 

melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, karena kinerja aparatur 

pemerintahan kelurahan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah 

lainya. 

Bisa di pahami Camat mengembangkan serangkai tugas dan wewenang yang harus dijalankan 

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Di 

dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa 

“Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi 7 indikator”. Dalam Pasalnya 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 disebutkan bahwa, Tugas Camat dalam membina 

penyelenggaraan kinerja aparatur pemerintahan kelurahan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 

15 ayat (1) huruf f, meliputi:   (a). melakukan pembinaan dan pengawasan tata tertib administrasi 

pemerintahan kelurahan; (b). memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi pemerintah kelurahan;(c). melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah; (d). 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat pemerintah kelurahan; (e). melakukan 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; dan (f).melaporkan 

pelaksanaan  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat 

kecamatan kepada bupati/walikota. Seterusnya Pasal 27 mengatakan Camat mengoordinasikan unit 

kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk 

meningkatkan kinerja aparaturnya. Koordinasi yang dimaksud ialah koordinasi camat untuk mencapai 

keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruh kegiatan pemerintahan 

yang diselenggarakan dikecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang 

efektif dan efisien. 

Sebagai seorang kepala kecamatan, Camat   merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan 

masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang mana dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang 

pemimpin. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari 

kamponen-komponen kinerja aparatur wilayah kecamatan atau kelurahan dalam menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan, sehingga akan terwujud suatu kualitas kinerja yang akan dicapai.  

Kelurahan Keputih  merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sukolilo, yang 

mempunyai kesamaan fungsi dengan kelurahan-kelurahan yang lainnya yakni, salah satunya 

pelayanan kepada masyarakat. Dari pengamatan awal penulis di Kelurahan Keputih, Kinerja aparatur 

Pemerintahan dikelurahan keputih cukup maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari masyarakat 

mengenai pelayanan terutama pelayanan administrasi, dan aparatur juga sudah begitu memahami 

mengenai pelaksanaan tata tertib administrasinya sesuai dengan Standar Operasional Prosendur (SOP).  

Penulis juga melihat kinerja aparatur pemerintah kelurahan keputih dengan cepat menyelesaikan 

permasalahan dalam pelayanan, walaupun banyak keluhan dari masyarakat mengenai kinerjanya yang 

tidak diperbaiki oleh pemerintah kelurahan, sehingga beberapa konflik kecil seperti adu mulut dengan 

masyarakat tidak terelakkan. 

Selain itu dari hal-hal diatas penulis juga melihat pihak kecamatan (Camat) selama ini selalu 

mengoordinir atau mengawasi fenomena-fenomena yang ada dilapangan, dan peran camat dalam 

menjalankan tugas sesuai peraturan dengan membina kinerja aparatur pemerintahan kelurahan dalam 

rangka meningkatkan kinerja aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengarahan (supervisi) serta 

pengendalian dari pihak kecamatanpun kepada pemerintah kelurahan sudah maksimal, camat selalu 

memberikan pengarahan langsung kepada kinerja aparatur pemerintahan sudah terarah dengan baik.  

Maka dari inilah Camat sebagai kepala wilayah di Kecamatan Sukolilo selalu berperan memberikan 



bimbingan, pengarahan (supervise) dan memfasilitasi serta menjadi konsultansi bagi aparatur 

pemerintah kelurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, apabila mereka membutuhkan sesuai 

dengan amanat dari peraturan pemerintah.  

Kinerja pegawai secara umum merupakan  sebuah  perwujudan kerja yang di lakukan oleh 

apartur yang biasanya digunakan sebagagai dasar atau acuan penilaian  terhadap pegawainya  didalam 

suatu organisasi pemerintahan. Kinerja yang baik suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan 

organisasi pemerintahan oleh karena itu,kinerja juga merupakan  sarana penentu  dalam mencapai 

tujuan organisasi pemerintah sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

Sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis merasa tertarik untuk 

mengambil topik penelitian dengan menekankan pada: Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja 

Aparatur Pemerintahan Kelurahan Keputih. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:                

1. Bagimana peran Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan kelurahan 

keputih? 

2. Faktor-faktor apa apa saja yang mempengaruhi dalam meningkatkan kinerja apartur 

pemerintah kelurahan keputih? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Untuk mengetahui dan mengambarkan peran Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur 

pemerintah Kelurahan Keputih 

1. Untuk mendiskriptifkan peran Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah 

Kelurahan Keputih. 

2. Untuk mendiskripsikan tugas peran Camat dalam meningkatkan kinerja  

aparatur pemerintah  di Kelurahan Keputih 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat  akademik,di harapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan 

sumbangan dalam pengembangan ilmu administrasi negara khususnya yang berfokus pada 

kajian Peran camat dalam meningkatkan kinerja aparatur  Pemerintah kepada  Masyarakat.  

2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholders  

masyarakat dan menjadi sumbangsih peneliti terhadap upaya pemerintahan dalam pelayanan 

kepada masyarakat.  



3. Manfaat  metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah 

wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap 

penelitian selanjutnya yang relevan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun ke dalam enam bab dan masing-masing bab 

terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:  

Bab I :       Pendahuluan.   

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.  

 

Bab II :     Kajian Pustaka   

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian terdahulu, landasan teori dan konsep 

peran,konsep camat, kinerja aparatur dan pengertian aparatur,konsep kinerja dan 

kemampuan kinerja,konsep kinerja, konsep aparatur, tinjauan umum tentang pemerintahan 

daerah  penyelenggara  pemerintah daerah kepala daerah, pemerintah daerah, pemerintah 

kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan kewenangan camat dan tabel, pemerintahan 

kelurahan, pada akhir bab ini akan diuraikan juga kerangka pemikiran,.  

Bab III:     Metote Penelitian.   

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang , jenis penelitian ,waktu dan lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik  pengumpulan data, serta teknik analisis data 

keabsahan data 

Bab IV:     Gambaran Umum Objek Penelitian.   

Bab ini akan dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi 

geografis,  demografi, struktur organisasi dan uraian tugas sub-sub bagian. Bab ini akan 

memuat hasil penelitian dan pembahasan  hasil data wawancara, tentang Peran Camat 

Dalam Meningkatkan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan kelurahan Keputih.  

Bab V :     Penutup.  

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian  

yang diperlukan. 

 


