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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

           Pelaksanaan Otonomi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dilaksanakan secara serentak di seluruh 

Indonesia telah meletakkan pondasi otonomi secara meluas kepada daerah 

Kabupaten maupun Kota dalam mengekspresikan kembali potensi pembangunan 

yang dimiliki. Sistem sentralistis yang melahirkan pola kesamaan pada berbagai 

bidang pembangunan yang terjadi selama ini, telah banyak menghambat laju pem-

bangunan pada daerah sehingga menyebabkan daerah mengalami hambatan dalam 

mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembangunan. 

         Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah telah menitik beratkan pelaksana-   

an otonomi daerah pada Kabupaten/Kota. Hal ini menyebabkan daerah untuk  

mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih banyak menyerap 

aspirasi masyarakat dalam menerapkan kebijakanya. Daerah Kabupaten/Kota 

diharapkan akan menjadi ujung tombak dalam mengukur keberhasilan dalam 

melaksanakan Otonomi Daerah. 

        Pelaksanaan Otonomi Daerah agar dapat berhasil dalam mengatur rumah 

tangganya sendiri, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya     

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai 



organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masya-

rakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tun-

tutan masyarakat. 

        Berbagai kalangan menginginkan supaya pemerintah daerah memperbaiki  

kinerjanya, sebab selama ini pemerintah daerah belum merasakan kualitas pela-

yanan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan mampu meme-

nuhi kebutuhan masyarakat, banyak keluhan masyarakan yang mengatakan pela-

yanan yang diberikan pemerintah daerah yang panjang dan terkesan berbelit-belit 

sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.  

         Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah daerah akan 

mampu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. 

Masyarakat akan percaya kepada pemerintahnya dan dukungan masyarakat ke-

pada pemerintah daerah akan semakin besar. Masyarakat menginginkan adanya 

kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat semakin luas. Pemahaman kebutuhan masyarakat dan per-

masalahan publik bukan hanya monopoli pemerintah daerah tetapi juga me- 

libatkan masyarakat sebagai penerima pelayanan pemerintah daerah. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Peningkatan kinerja pegawai pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang saling berkaitan baik berasal dari diri sendiri maupun dari pejabat 

disekitar Kecamatan. Pada hakekatnya tidak ada faktor tunggal yang dapat berdiri 

sendiri untuk meningkatkan kinerja pegawai. Beberapa masalah yang berkaitan 



dengan peningkatan kinerja pegawai antara lain: kesadaran pegawai mengenai 

tugas dan kewajiban dalam melayani kebutuhan masyarakat, kurang kerjasama, 

berkedisiplinan dan motivasi kerja pegawai, kurangnya kursus pendidikan dan 

pelatihan serta penataran yang bersifat teknis dan fungsional untuk meningkatkan 

profesionalisme pegawai, rendahnya kesadaran pegawai tentang pentingnya pe- 

latihan dan peranan dalam meningkatkan kinerja pegawai, adanya kesenjangan 

pengetahuan dan kemampuan antara atasan dan bawahan, latar belakang pendi-

dikan yang rendah, kurang pengawasan terhadap kinerja pegawai, minimnya 

penghargaan yang diberikan kepada pegawai berprestasi, kurang kejujuran dalam 

melaksanakan tugas dengan ikhlas, kurang mentaati perintah atasan dengan baik. 

Dalam konteks ini tentu masih banyak lagi masalah yang dapat dikemukakan yang 

berkaitan langsumg dengan kinerja pegawai yang bersangkutan. 

         Berdasarkan uraian latar belakang masalahan dan identifikasi permasalahan 

di atas, maka cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang ”Implementasi 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pening-

katan Kinerja Pegawai di Kecamatan Karangmalang”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

         Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin dari banyak permasalahan tersebut dapat terselesaikan semua. Oleh 

karena itu, perlu adanya pembatasan masalah sehingga yang diteliti juga jelas dan 

kesalahpahaman dapat dihindari. Untuk itu perlu dibatasi ruang lingkup dan fokus  

masalah yang diteliti sebagai berikut: 



1. Objek Penelitian 

        Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian, meliputi: 

a. Implementasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. 

b. Kinerja pegawai Kecamatan sebagai dampak pelaksanaan pelimpahan sebagian  

kewenangan Bupati kepada Camat bagi kinerja pegawai Kecamatan. 

2. Subjek Penelitian 

         Subjek penelitian adalah pegawai Kecamatan Karangmalang yang terletak di 

Jl. Dewi Sartika Karangmalang, Sragen. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam pe-  

nulisan karya ilmiah. Sebelum melakukan penelitian, harus diketahui terlebih 

dahulu permasalahan yang ada, dengan permasalahan yang jelas maka proses pe-

mecahanya akan terarah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bidang kewenangan apa yang dilimpahkan Bupati Sragen kepada Camat 

Karangmalang. 

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati 

Sragen kepada Camat Karangmalang dalam memberikan pelayanan umum 

kepada masyarakat. 

 

 



E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan dengan jelas, pada penelitian ini perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai 

langkah pemecahan masalah. Berkaitan dengan tujuan penelitian, Hamidi 

(2004:48) berpendapat bahwa: 

Menulis tujuan penelitian sebenarnya ingin memperjelas apa sebenarnya 
yang hendak diteliti. Esensinya adalah sama dengan kalimat judul, per- 
nyataan masalah dan permasalahan penelitian. Tujuan penelitian ini bisa 
diungkapkan dengan kata-kata, ingin mengetahui atau secara lengkapnya: 
tujuan penelitian adalah ingin mengetahui. 
 

         Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bidang kewenangan apa yang dilimpahkan Bupati kepada 

Camat di Kecamatan Karangmalang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan pelimpahan sebagian 

kewenangan Bupati Sragen kepada Camat Karangmalang dalam memberikan 

pelayanan umum kepada masyarakat. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan terutama untuk meng- 

embangkan konsep pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada 

Camat dan peningkatan kinerja pegawai Kecamatan. 



b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan pelimpahan 

sebagian wewenang Bupati kepada Camat dan peningkatan  kinerja pegawai 

Kecamatan. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman/acuan untuk kegiatan 

penelitian yang sejenis pada waktu mendatang. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi 

Bupati Sragen dalam merancang pelimpahan kewenangan kepada Camat di  

Kecamatan Karangmalang, serta hasil penelitian ini dapat menjadi acuan 

kinerja pegawai di Kecamatan Karangmalang. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang keadaan 

sebenarnya dikantor Kecamatan Karangmalang dalam melaksanakan tugas 

pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu 

dikemukakan sistematika penulisannya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini 

sebagaimana uraian berikut. 

Bagian awal meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman 

Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, Daftar Lampiran, dan Abstrak. 

Bagian pokok skripsi ini terperinci dalam lima bab. Bab I Pendahuluan 

mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, 



Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

         Bab II Landasan Teori diawali dengan Tinjauan Pustaka yang menge- 

mukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

Selanjutnya Kerangka Teoritik yang dimulai dengan Tinjauan Teoritis mengenai 

Implementasi Pelimpahan Wewenang: Pengertian Implementasi, Pengertian 

Pelimpahan Wewenang, dan Pengertian Wewenang. Selanjutnya uraian mengenai 

Pertanggungjawaban Kualitas Pelayanan Publik mencakup: Pengertian Pelayanan 

Publik, Konsep Pelayanan Publik yang Efisien dan Konsep Pelayanan Publik yang 

Responsif. Selanjutnya menguraikan mengenai Pemahaman Pelaksanaan Tugas 

Pokok mencakup: Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok. Kemudian 

menguraikan  mengenai Kinerja Organisasi Pegawai yang mencakup: Pengertian 

Kinerja Organisasi, Strategi mencegah praktik KKN dan Cara-cara Mencegah 

Praktik KKN. Terakhir adalah uraian tentang  pelimpahan sebagian kewenangan 

Bupati kepada Camat dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Kecamatan, 

yang dilanjutkan dengan penyusunan Kerangka Pemikiran. 

 Bab III Metode Penelitian meliputi: Tempat dan Waktu Penelitian, Bentuk 

dan Strategi Penelitian, Variabel Penelitian Sumber Data Teknik Sampling, 

Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, Analisis data, serta Prosedur Pene-

litian. 

Bab IV Hasil Penelitian meliputi: Deskripsi Lokasi Penelitian, Deskripsi 

Permasalahan Penelitian, serta Temuan Studi yang dihubungkan Kajian Teori. 

 Bab V Kesimpulan, serta Saran. Kemudian bagian akhir dari skripsi ini 

berisi uraian tentang Daftar Pustaka, dan Lampiran-Lampiran. 



 


