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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan administrasi Kantor 

Camat Kundur Kabupaten Karimun dan untuk mengetahui pengurusan izin 

mendirikan bangunan tahun 2012-2015. Pada penelitian ini lima dimensi pelayanan 

yang diambil yaitu bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati. 

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan dimensi : bukti langsung yaitu 

kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu kantor, sarana dan prasarana kantor. 

Sedangkan kehandalan yaitu menjelaskan prosedur pengurusan (IMB) kepada 

masyarakat, pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Daya tanggap yaitu memberikan 

informasi yang jelas dan tanggap menghadapi keluhan. Jaminan yaitu kejujuran 

pegawai pelayanan jasa, bersikap sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Sedangkan empati yaitu melayani masyarakat sesuai kebutuhan 

dan berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat. Kesimpulan berdasarkan 

bukti langsung yaitu kebersihan lingkungan kantor dan ruang tunggu sudah cukup 

bersih, sedangkan sarana dan prasarana kantor camat belum memadai. Berdasarkan 

dimensi kehandalan yaitu menjelaskan pengurusan IMB kepada masyarakat secara 

lisan pegawai sudah menyampaikan dengan baik, sedangkan memberikan pelayanan 

dengan cepat dan selesai pada waktu yang sudah di tetapkan pegawai berupaya untuk 

menyelesaikan dengan waktu yang sudah dijanjikan. Berdasarkan daya tanggap yaitu 

memberikan informasi yang jelas pegawai kantor camat sudah menyampaikan 

informasi mengenai syarat-syarat pengurusan IMB dengan maksimal, sedangkan 

syarat-syarat pengurusan IMB tersebut sudah tertera di papan informasi yang terdapat 

pada Kantor Camat Kundur. Berdasarkan jaminan yaitu kejujuran pegawai pelayanan 

jasa, pegawai sudah jujur mengenai biaya retribusi, sedangkan besikap sopan dan 

ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih terkesan tidak efektif. 

Berdasarkan dimensi empati yaitu melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

pegawai sudah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pemohon atau 

masyarakat sedangkan berkomunikasi secara langsung pegawai Kantor Camat 

Kundur belum melaksanakannya dengan baik. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the sub-district office administrative services 

gourd Karimun district and to know dealing with construction permits in 2012-2015. 

In this study, the five dimensions of service are taken that tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, empathy. Based on the results of studies using the dimensions: 

tangibles that the cleanliness and comfort of the office waiting room, office facilities and 

infrastructure. While reliability that explain maintenance procedures IMB to society, fast 

service and timely. Responsiveness that provide clear information for and respond to 

complaints. Guarantee of honesty employee services, be polite and friendly in providing 

services to the public. While the empathy that is serving the community as needed and 

communicate directly to the public. Conclusions based on direct evidence that 

environmental hygiene office and the waiting room was fairly clean, while the sub-

district office infrastructure inadequate. Based on the dimensions of reliability which 

explains the maintenance of IMB to public servants already delivered orally well, 

while providing services quickly and completed on time already in the set of 

employees working to resolve with time already promised. Based on the 

responsiveness of providing clear information sub-district office employees have 

submitted information regarding the terms of the maintenance of IMB to the 

maximum, while the terms of the maintenance of the IMB already listed on the board 

the information contained in the Head Office Kundur. Based on the guarantee of 

honesty employee services, employee has been honest about the cost of the levy, while 

being polite and friendly in providing services to the public still seem ineffective. Based on 

the dimensions of empathy that is to serve the public in accordance with the needs of 

employees already provide services according to the needs of the applicant or the public 

while communicating directly Kundur Head Office employees have not implemented 

communicate well. 

Keywords: Service, Handling IMB 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalannya reformasi birokrasi, pelayanan merupakan tugas utama 

bagi aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dorongan dan 

keinginan untuk memperbaiki kinerja sangat diperlukan. Hal itu untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, kebijaksanaan pemerintah 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus direncanakan lebih 

awal dengan mengefektifkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga pengawasan. Untuk 

memenuhi harapan tersebut, diperlukan perubahan cara pandang masyarakat 

merupakan pihak yang harus dilayani kebutuhannya, bukan sebaliknya aparatur yang 

meminta dilayani oleh masyarakat. Pemerintah harus menetapkan peraturan dalam 

standar pelayanan publik yang valid agar masyarakat dapat mengurus sesuatu sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan.  

Berdasarkan Pasal 5 Undang- undang No 25 tahun 2009 tentang ruang 

lingkup pelayanan publik, Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan 

jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang- 

undangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan 

dan usaha, tempat tinggal, komunikasi, informasi, dan lingkungan. 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 

63/KEP/M.PAN/7/2003, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. Tiap-tiap pelayanan publik harus mengedepankan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 



1. Kesederhanaan,  

2. Kejelesan, 

3. Akurasi,  

4. Keamanan,  

5. Tanggung jawab,  

6. Kelengkapan sarana dan prasarana,  

7. Kemudahan akses,  

8. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan,  

9. Kenyamanan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulan bahwa pelayanan merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan berupa barang atau jasa 

yang bermanfaat bagi konsumen. Pelayanan umum ialah aktivitas pelayanan yang di 

berikan oleh birokrat dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat sesuai dengan 

undang-undang. 

Menurut Boediono (2003:60), Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada 

orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 

interpersonal agar terciptannya kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan tidak hanya 

berhubungan dengan sarana dan prasarana, tetapi unsur manusia yang memberikan 

pelayanan juga lebih penting. Tuntutan terhadap pelayanan tidak hanya menyangkut 

kuantitas yang dilayani, tetapi kualitas pelayanan juga dituntut. Pelayanan yang baik 

akan memberikan kontribusi bagi suatu organisasi yang lebih besar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik bagi 

masyarakat sangat penting, sehingga menimbulkan suatu pandangan tersendiri 

dikalangan masyarakat. Pandangan tersebut berhubungan dengan hal perizinan atau 

diluar perizinan untuk menjalani prinsip pemerintahan yang baik agar dapat 

diimplementasikan sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 



Masyarakat membutuhkan dokumen-dokumen untuk mendukung  bukti transaksi 

kepentingannya. Hal itu merupakan salah satu yang diharapkan masyarakat di Kantor 

Camat Kundur. Kantor Camat Kundur adalah suatu instansi pemerintah yang 

berfungsi dan bertugas sebagai pemberi pelayanan dan informasi dari pemerintah 

daerah. Adapun pelayanan publik yang disediakan Kantor Camat Kundur Kabupaten 

Karimun adalah: 

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

3. Izin Gangguan dan SKTU 

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

6. Izin Perbengkelan 

7. Rekomendasi Permohonan Bantuan Tempat Ibadah 

8. Rekomendasi Izin Keramaian 

9. Rekomendasi Izin Penelitian 

Berdasarkan pelayanan publik yang disediakan Kantor Camat Kundur diatas, 

izin mendirikan bangunan merupakan salah satu perizinan dari pemerintah untuk 

mendirikan bangunan yang sudah ditetapkan. Izin mendirikan bangunan yang 

ditangani oleh instansi kantor camat kundur ada beberapa jenis, diantaranya 

mendirikan rumah tinggal, pertokoan, kantor swasta, masjid, dan sebagainya. Bagi 

masyarakat yang ingin mendirikan bangunan harus membuat Izin Mendirikan 

Bangunan dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan bangunan sekitar. Salah 

satu contoh permasalahan adalah mendirikan Kios Bahan Bakar Minyak yang 

memasuki areal jalan, sehingga terjadi kemacetan kendaraan di jalan. Hal itu terjadi 

karena antrian pembeli bahan bakar minyak yang padat, apalagi jika bahan bakar 

minyak sedang langka. Hal ini merupakan bukti bahwa Instansi Kantor Camat 



Kundur dalam pengawasan perizinan IMB dalam pelaksanaan dilapangan tidak 

maksimal. 

Pengurusan Pelayanan Administrasi  merupakan kewajiban bagi bangsa 

Indonesia untuk mempermudah segala urusan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, 

birokrat atau pegawai administrasi seharusnya memberikan pelayanan yang prima 

terhadap masyarakat dan bukan sebaliknya. Administrasi negara merupakan suatu 

pondasi dalam sebuah negara, karena administrasi negara adalah bagian terpenting 

untuk memperkuat dan mengikat negara dalam satu kesatuan yang utuh. Pelayanan 

yang maksimal akan menghasilkan hasil yang positif dan tidak akan menimbulkan 

keluhan yang negatif dari masyarakat terhadap pelayanan tersebut. 

Berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 Tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah  

Kabupaten Karimun dalam Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan tugas umum pemerintah 

Kecamatan dan merupakan kewenangan atributif yang meliputi sebagai berikut : 

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan. 

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan. 

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan. 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ 

atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.  

Pasal 3 ayat 2 dalam Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Karimun di jelaskan bahwa selain tugas sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat 1 camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang 



dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi 

Daerah yang meliputi aspek : 

a. Perizinan 

b. Rekomendasi 

c. Koordinasi 

d. Pembinaan 

e. Pengawasan 

f. Fasilitas  

g. Penetapan 

h. Penyelenggaraan Kewenangan lain yang dilimpahkan. 

Pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah tingkat 

Kecamatan di lingkungan Kabupaten Karimun tertuang dalam pasal 11 Keputusan 

Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai berikut 

: 

a. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tempat tinggal 1 (satu) lantai 

dengan luas bangunan <200 m2. 

b. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor swasta 1 (satu) lantai dengan 

luas bangunan <200 m2. 

c. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perdagangan/pertokoan 1 (satu) 

lantai dengan luas bangunan <200 m2. 

d. Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) terhadap usaha perorangan yang 

tidak berbadan hukum, seperti kedai, toko, dan usaha ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan keputusan Bupati Karimun dapat disimpulkan bahwa setiap 

pelayanan yang diberikan oleh pihak instansi pemerintah harus mengikuti peraturan 

yang telah ditetapkan, agar pelayanan yang diberikan dapat terlaksana dengan baik. 

Oleh karena itu, dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hendaknya 

instansi pemerintah Kecamatan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah 

Kabupaten/ Provinsi/ Negara, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 



dapat dilaksanakan dengan baik seperti, prosedur pengurusan IMB, biaya pengurusan 

IMB serta waktu pengurusan IMB. 

Pelayanan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang di 

ajukan oleh masyarakat kepada instansi pemerintah kecamatan belum memenuhi 

syarat dan terkesan tidak professional. Pelayanan tidak memiliki ketetapan waktu, 

tidak adanya rincian biaya, serta pelayanan yang diberikan terkesan lambat. Hal 

tersebut terjadi karena birokrat belum menguasai bidang administrasi Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) tersebut. 

Berdasarkan informasi yang penulis ketahui dan fenomena yang terjadi 

terhadap Pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bagunan (IMB) di Kecamatan 

Kundur, urusan pelayanan yang tidak terarah, tidak adanya rincian biaya retribus 

IMB, waktu penyelesain yang terlau lama, serta pengawasan di lapangan yang tidak 

efektif dan tidak efisien. Dari informasi yang penulis dapatkan dalam Pelayanan 

Pengurusan izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, masih banyak pelanggaran- 

pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kundur terkait dengan IMB. Salah satu 

contohnya adalah berdirinya Tower Jaringan Telepon Seluler di atas WISMA yang 

tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan ketinggin 15 meter. 

Berdirinya suatu bangunan liar tanpa Izin disebabkan oleh pelayanan pengurusan izin 

yang terlalu lama, tidak terarah, dan tidak adanya pengawasan terhadap izin yang 

sudah diberikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Karimun ketinggian 

bangunan 6 meter wajib mengurus IMB, apalagi tower dengan ketinggian 15 meter. 

(sumber : Karimuntoday.com) 



Birokrasi di negara ini tidak jauh berbeda dengan birokrasi di negara lain, 

masih banyak keraguan yang dihadapi birokrat dalam penyediaan pelayanan kepada 

masyarakat, selain birokrasi masih dilingkupi dengan sejumlah masalah, birokrasi 

juga dinilai lemah dalam pengurusan sejumlah kebutuhan publik yang ruang 

lingkupnya luas. Dari pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang 

terjadi di lapangan tidak memenuhi Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan terkesan lambat, tidak terarah, 

dan batas waktu selesainya IMB tidak relevan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan pengkajian dalam 

sebuah penelitian dengan judul:  

PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR CAMAT KUNDUR, KABUPATEN 

KARIMUN (Studi Kasus Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2012 - 

2015) 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pelayanan Administrasi Kantor Camat Kundur Kabupaten Karimun 

dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan? 

2. Apa saja hambatan  Pelayanan Administrasi Kantor Camat Kundur dalam 

Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan?  

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu : 



1. Memperoleh deskripsi Pelayanan Administrasi dalam Pengurusan  Izin 

Mendirikan Bangunan. 

2. Mengetahui hambatan dalam mewujudkan Pelayanan Prima dalam 

Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini yaitu : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya untuk Ilmu Administrasi Negara agar dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber data yang 

bermanfaat, bagi Kantor Camat Kundur Kabupaten Karimun. 

3. Khusus bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan motivasi 

untuk terus meningkatkan penelitian-penelitian mendatang yang lebih baik. 

1.4 Konsep Penelitian 

1.4.1 Pelayanan 

Menurut Kotler dalam Daryanto dan Setyobudi (2014:135), “ Pelayanan yaitu 

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik.”  

Dalam pengertian strategis dikatakan bahwa kualitas ialah segala sesuatu yang 

mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of  



customers). Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas 

perusahaan menurut Lupiyoadi (2001:147), ialah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. Masyarakat sebagai pengguna jasa 

pelayanan tersebut tentunya mengharapkan pelayanan yang baik. Berhubungan 

dengan hal tersebut Moenir (2008:41-44), mengatakan tentang pelayanan yang baik, 

yaitu : 

a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat, 

dalam arti tampa hambatan yang terkadang dibuat- buat. 

b. Memperoleh pelayanan secara wajar tampa gerutu, sindiran atau untaian kata lain 

semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik alasan untuk 

dinas ( pembelian kertas, ganti ongkos foto kopy/ cetak ), atau alasan untuk 

kesejahteraan. 

c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang 

sama, tertib dan tidak pandang “ bulu”. 

d. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena suatu 

masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang 

tidak menunggu- nunggu sesuatu yang tidak menentu. 

 

1.4.2 Pelayanan Publik 

Pelayanan yaitu melayani suatu jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam 

segala bidang. Kegiatan pelayanan terhadap masyarakat merupakan salah satu tugas 

dan fungsi administrasi negara. Pada dasarnya tujuan pelayanan adalah untuk 

memuaskan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Sinambela  (2010:6), untuk 

mencapai kepuasan  itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : 

1. Transparan  

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas 

Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan.  

3. Kondisional 



Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

4. Partisipatif 

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan 

dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan Hak 

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun 

khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain- lain. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 

penerima pelayanan publik. 

 

 

Sedangkan menurut Abidin (2010:71), mengatakan bahwa pelayanan publik 

yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan itu semata, juga menekankan 

pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian pelayanan itu sendiri hingga 

ketangan masyarakat sebagai konsumen. Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, 

kemudahan, dan keadilan menjadikan alat untuk mengukur pelayanan publik yang 

berkualitas. Dengan hal ini, Pemerintah melalui aparat dalam memberikan pelayanan 

publik, harus memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, dan keadilan. 

 Karakteristik pelayanan yang harus dimiliki organisasi pemberi pelayanan: 

a. Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, sehinga 

terindar dari prosedur birokratik yang sangat berlebihan, berbelit-belit. 

b. Pelayanan diberikan dengan kejelasan dan kepastian bagi pelanggan. 

c. Pemberihak pelayanan diusahakan agar efektif dan efesien. 

d. Pemberi pelayanan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu yang 

ditentukan. 

e. Pelanggan setiap saat mudah memperoleh informasi berkaitan pelayanan secara 

terbuka. 

f. Dalam melayani, pelanggan diperlukan motto: “ customer is king and customer is 

always right “ (Nisjar, 1997: 244). 

 



Untuk mengurangi kendala yang ditemui dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan, selanjutnya bentuk dan sifat 

penyelenggaraan pelayanan menurut Zeithaml-Parasuraman-Berry  (Pasolong 

2011:135), adalah sebagai berikut: 

a. Tangibles/Bukti langsung: Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 

b. Reliability/ Keandalan: Kemampuan dalam menyediakan pelayanan yang 

terpecaya. 

c. Responsiveness/ Ketanggapan: Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan 

pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. 

d. Assurance/ jaminan: Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai 

dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. 

e. Emphaty/ Empati: Sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang menjalankan 

pelayanan terhadap masyarakat. Agar kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar dan 

tujuan organisasi birokrasi tercapai, maka pelayanan secara prima harus dilaksanakan. 

1.4.3 Izin Mendirikan Bangunan 

Izin Mendirikan bangunan atau bisa dikenal dengan singkatan IMB ialah 

perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk 

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan 

sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. 

 IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan 

tertentu, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus 

kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan 



bangunan memiliki izin mendirikan bangunan terdapat pada pasal 5 ayat 1 perda 7 

tahun 2009. IMB tersebut melegalkan suatu bangunan yang sudah ditentukan dan 

rencana konstruksi bangunan. Bangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

dalam kepentingan bersama, sehingga jelas bahwa IMB itu penting.  

1.5 Konsep Operasional 

Pelayanan merupakan kegiatan lembaga instansi dalam menjalankan 

pekerjaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna layanan. Adapun sendi-sendi pelayanan yang berkualitas menurut  

Zeithaml-Parasuraman-Berry (Pasolong 2011:135), bentuk dan sifat penyelenggaraan 

pelayanan sebagai berikut: 

a. Tangibles/Bukti langsung adalah yang dilihat adanya bukti nyata dari pelayanan 

yang diberikan oleh pihak pemberi layanan. Adapun indikator Tangibles/ Bukti 

langsung adalah sebagai berikut: 

1) Kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu 

2) Kelengkapan sarana dan prasarana  

b. Reliability/ Keandalan adalah keandalan pegawai sebagai penyedia layanan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Indikator keandalan sebagai 

berikut: 

1) Menjelaskan prosedur pengurusan  IMB kepada masyarakat 

2) Memberikan pelayanan dengan cepat dan selesai pada waktu yang sudah di 

tetapkan. 



c. Responsiveness/ Ketanggapan adalah kesiapan pegawai dalam memberikan 

pelayanan dengan cepat dan ramah. Adapun indikator Responsivess atau 

ketanggapan sebagai berikut: 

1) Memberikan informasi yang jelas  

2) Tanggap dalam menghadapi komplain serta keluhan 

d. Assurance/ jaminan adalah kemampuan dan keramahan serta sopan santun dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun indikator assurance atau 

jaminan sebagai berikut: 

1) Kejujuran Pegawai pelayanan jasa 

2) Bersikap sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

e. Emphaty/ Empati adalah memberikan perhatian yang tulus dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Adapun Indikator Emphaty atau Empati sebagai 

berikut: 

1) Melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

 

2) Berkomunikasi secara langsung 

1.6.1 Metode Penelitian 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan peneliti laksanakan ini adalah penelitian deskriptif 

dalam pendekatan kualitatif, yaitu peneliti hanya akan memberikan gambaran secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup 

judul penelitian. 



Menurut Koentjaraningrat (1993:89), menyatakan bahwa “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara cermat mengenai 

individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.” 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Kundur, Kabupaten 

Karimun. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kantor Camat Kundur adalah 

adanya temuan permasalahan dalam Pelayanan Administrasi yang cendrung tidak 

efektif. Selain itu, belum ada peneliti yang melakukan penelitian Pelayanan 

Administrasi di Kantor Camat Kundur Kabupaten Karimun. 

1.6.4 Jenis Data 

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden, 

yaitu masyarakat dan pegawai yang memberikan Pelayanan Pengurusan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan 

literatur-litertur, seperti sejarah lahirnya Kantor Camat Kundur, Visi dan Misi, uraian 

tugas unit kerja, data karakteristik pegawai Kantor Camat  Kundur, jumlah 

pengurusan Izin Mendirikan Bangunan pertahun, dokumen standar biaya, dan besaran 

penerimaan daerah dari Sektor IMB. 

1.6.4 Informan Penelitian 



Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam 

pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak 

digunakan istilah populasi. Teknik sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 

sampling purposive. Menurut Arikunto (2010:134), purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel didasarkan pada tujuan tertentu dengan memperhatikan ciri-ciri 

dan karakteristik populasi. Sedangkan menurut Sugiyono (2011:218), sampling 

purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Sampel penelitian ini yaitu 

masyarakat, pegawai yang terlibat dalam pengurusan IMB, pegawai yang 

memberikan pelayanan Pengurusan IMB, dan Camat Kundur sebagai key informan.   

1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik, yaitu : 

a. Wawancara 

Menurut Soehartono (2002:67 - 68), mengatakan bahwa“ wawancara 

merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan oleh 

pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 

direkam.” Dalam wawancara ini penulis menggunakan alat unstructured interview 

guide ( panduan wawancara tidak terstruktur). Wawancara ini akan digunakan untuk 

pegawai dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam Pengurusan Izin 

Mendirikan Bangunan serta kepada key informan. 



b. Observasi 

Dalam penelitian ini, teknik observasi dengan cara pengamatan langsung di 

lingkungan objek penelitian sesuai dengan masalah yang akan penulis teliti. Menurut 

Burhan (2009:115), “mengatakan metode observasi adalah metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan.” Dengan alat pengumpul data Check list yang penulis gunakan.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Riduwan (2002:31), adalah “Untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku- buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan 

penelitian. Hal ini ditujukan untuk mendukung penelitian agar memperoleh hasil 

yang relevan. 

1.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data  yang digunakan adalah analisis deskriptif  dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Patton dalam Moleong (2002:103), “analisa data kualitatif adalah 

proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola dan kategori serta satuan 

uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan oleh data.” 

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, diorganisirkan 

dan disusun sesuai dengan aturannya. Setelah penyusunan, maka dilakukan 

penafsiran dan pembahasan terhadap data yang ditemukan tersebut. Analisis 

deskriptif kualitatif ini, peneliti tidak menggunakan peralatan mathematis atau teknik 



statistik sebagai alat bantu analisis, tetapi menggunakan penjelasan secara deskriptif 

tentang apa yang ditanyakan pada responden. 

4.1 Pelayanan Administrasi Kantor Camat Kundur Kabupaten Karimun dalam 

Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan 

 

Pelayanan Administrasi Kantor Camat Kundur ialah sebuah kegiatan di 

lembaga/instansi pemerintah Kecamatan Kundur. Sebagai abdi Negara yang melayani 

masyarakat dalam bidang jasa. Untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kundur, 

yaitu menciptakan Kecamatan Kundur yang mampu memberikan pelayanan prima, 

meningkatkan pembangunan, dan menyejahterakan masyarakat. Visi tersebut 

merupakan gambaran bahwa pegawai Kantor Camat Kundur dituntut untuk 

memberikan pelayanan prima dan konsekuen terhadap masyarakat.  

Misi yang diterapkan Kantor Camat Kundur yaitu, melaksanakan kewenangan 

yang dilimpahkan oleh Bupati dengan baik, mengidentifikasi, menyusun, 

memprogramkan pembangunan kecamatan, Mengupayakan peningkatan kuantitas 

sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang tersedia di wilayah kecamatan, 

meningkatkan potensi kepariwisataan, mendorong pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan potensi perkebunan dan pertanian. Berdasarkan misi tersebut, 

seharusnya pihak Kecamatan Kundur menerapkan dan melaksanakan misi yang 

mereka nyatakan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan baik sarana dan prasarana, 

fasilitas umum, dan kepariwisataan belum terpenuhi. 



Hal yang diutamakan dalam sebuah pelayanan yaitu kepuasan yang dirasakan 

oleh masyarakat sebagai pengguna jasa. Pemerintah Kecamatan Kundur Kabupaten 

Karimun sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan 

administrasi seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan sebagainya. Pemerintah menginginkan 

pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, salah satunya Pengurusan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). 

4.2 Hambatan  Pelayanan Administrasi Kantor Camat Kundur dalam 

Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan 

 

Hambatan pelayanan administrasi Kantor Camat Kundur dalam memberikan 

pelayanan dalam pengurusan IMB merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam 

cepatnya penyelesaian suatu pekerjaan. Hambatan tersebut adalah kurangnya 

peralatan pendukung pelayanan pengurusan perizinan seperti halnya komputer, mesin 

printer yang sangat minim, dan tidak tersedianya mesin poto copy. Hal ini merupakan 

salah satu hambatan dalam pelayanan perizinan. Salah satunya adalah perizinan IMB 

yang dilaksanakan oleh pegawai kecamatan. 

Menurut keterangan dari (NH/ Kasi PMD), selaku pihak pemberi pelayanan 

pengurusan IMB mengatakan berdasarkan hasil wawancara pada bulan Mei 2015 

yaitu: 

 “Hambatan yang kami hadapi itu berupa kurangnya fasilitas dan peralatan. 

Ya, seperti komputer, printer, mesin poto copy. Karena kalu seperti computer 

itukan kami sangat membutuhkan sedangkan yang ada di tempat perizinan 

saja hanya ada satu unit saja itupun laptop bukan komputer seperti biasa, 

sedangkan perizinan bukan hanya perizinan IMB saja dan yang membidangi 

juga berbeda-beda orang jadi rebutan masing-masing ingin dulu”. 



 

Hambatan pelayanan administrasi Kantor Camat Kundur Kabupaten Karimun 

dalam pengurusan izin mendirikan bangunan bukan hanya mengenai peralatan 

pendukung, melainkan pengurusan izin mendirikan bangunan yang diajukan 

pemohon akan dibawa oleh pihak kecamatan kepada Dinas Pembangunan Umum 

(PU). Apabila Dinas PU sudah mengembalikan kepada pihak kecamatan, maka pihak 

kecamatan baru bisa mengeluarkan perizinan IMB sebagaimana yang diminta oleh 

pemohon. Akan tetapi, pengurusan di PU memakan waktu yang lama diakarenakan 

PU akan terlebih dahulu turun melihat lokasi yang akan dibangun oleh pemohon. 

Menurut keterangan dari (SYR/ Kasi Pemerintahan) sebagai pihak pemberi 

pelayanan pengurusan IMB dan juga sebagai pihak yang merancang sekala bangunan 

yang diajukan oleh pemohon berdasarkan hasil wawancara pada bulan Mei 2015 

yaitu:  

“Hambatan yang dihadapi itu selain kurangnya fasilitas yang kami miliki dan 

juga hambata itu terdapat di Dinas PU/ Dinas Pembangunan Umum apabila 

berkas yang kami kirimkan ke Dinas PU sudah di kembalikan kepada kami, 

maka kami baru bisa menjalankan administrasi selanjutnya. Itu juga kalu pihak 

PU bisa secepatnya mengembalikan berkas yang kami kirimkan kepada kami, 

sedangkan yang terjadi itu membutuhkan waktu yang lebih lama”. 

  

Sedangkan hambatan pelayanan administrasi pengurusan IMB lainnya adalah 

apabila pengurusan perizinan IMB tersebut yang diajukan oleh pemohon adalah 

bangunan yang sudah berdiri, maka pengursan itu sangatlah rumit. Hal itu disebabkan 

oleh pegawai kecamatan yang melaksanakan penggambaran atau seketsa bangunan 

kesulitan. Setelah sketsa selesai, maka rekomendasi kedinas PU dikeluarkan. Apabila 

PU melakukan peninjauan dilapangan, ternyata tidak sesuai dengan yang ada 



direkomendasi, maka pihak kecamatan harus mengganti lagi rekomendasi yang 

mereka buat. 

Menurut keterangan dari (SYR/Kasi Pemerintahan) berdasarkan hasil 

wawancara pada bulan Mei 2015 mengatakan: 

“hambatan yang lainya yang kami hadapi berupa apabila sipemohon 

mengajukan pengurusan izin mendirikan bangunan sedangkan bangunan yang 

di ajukan adalah bangunan yang sudah berdiri hal itu sangat menyulitkan 

kami selaku pihak memberikan pelayanan yang melakukan penggambaran 

atau membuat seketsa bangunan yang sudah jadi, seperti pengukuran 

bagunan, panjangnya, lebarnya, tingginya, kemudian penggambaran 

bangunan itu sendiri. Dan kemudian kami baru menyerahkan kepada PU dan 

apabila pihak PU turun kelapangan dan melihan bagunan tersebut tidak sesuai 

dengan yang terdapat di administrasi maka pihak PU meminta untuk kami 

membuat ulang”. 

 

Hambatan pelayanan administrasi dalam pengurusan izin mendirikan 

bangunan ialah untuk mendapatkan tanda tangan dari atasan yaitu Camat atau 

Sekcam jika ada perjalanan dinas keluar kota. Hal ini juga menjadi hambatan yang 

dihadapi oleh pihak pemberi layanan pengurusan izin mendirikan bangunan sehingga 

memakan waktu yang lama. 

Menurut keterangan dari (NH/Kasi PMD) selaku pegawai yang membidangi 

pelayanan IMB, berdasarkan hasil wawancara pada bulan mei 2015 mengatakan:  

“hambatan itu juga misalnya apabila Camat tidak ada di tempat itu juga 

menjadi hambatan di karenakan sudah menyita waktu yang lama sedangkan 

masyarakat sudah menunggu karena IMB tersebut harus di tandatangani 

camat”. 

 

Dari penjelasan dan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa hambatan 

yang dihadapi pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan IMB bukan hanya 

bertumpu pada fasilitas semata akan tetapi hambatan juga berada pada dinas yang 



berhubungan dengan pengurusan izin mendirikan bangunan yaitu dinas pembangunan 

umum serta apabila kepala kecamatan tidak berda di tempat atau di saat perjalanan 

dinas maka pihak pegawai kesulitan untuk mendapatkan tanda tangan camat. 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan dari hasil penelitian “Pelayanan Administrasi Kantor Camat 

Kundur Kabupaten Karimun dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, dapat di 

lihat indikator sebagai berikut: 

a. Berdasarkan tangibles/ bukti langsung, pada indikator Kebersihan dan 

kenyamanan ruang tunggu Kantor Camat Kundur Kabupaten Karimun. 

Kebersihan lingkungan kantor dan ruang tunggu sudah cukup bersih, akan tetapi 

kenyamanan ruang tunggu Kantor Camat Kundur belum memadai atau belum 

nyaman. Sedangkan berdasarkan indikator sarana dan prasarana di Kantor Camat 

Kundur belum memadai, hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya fasilitas yang 

seperti, AC, komputer, kursi dan lain- lain. 

b. Berdasarkan reliability/kehandalan pada indikator menjelaskan prosedur 

pengurusan IMB kepada masyarakat. Secara lisan pegawai sudah menyampaikan 

dengan baik, akan tetapi pihak instansi belum menyampaikan secara tertulis baik 

melalui brosur, papan informasi, maupun internet. Sedangkan berdasarkan 

indikator memberikan pelayanan dengan cepat dan selesai pada waktu yang sudah 

ditetapkan. Dalam hal ini pegawai Kantor Camat Kundur sudah berupaya untuk 

memberikan dengan cepat dan selesai pada waktu yang dijanjikan, akan tetapi 



pegawai kantor Camat Kundur memiliki kendala yaitu keterbatasan alat bantu 

pelayanan. Hal ini tidak diketahui oleh pihak lain. 

c. Berdasarkan responsiveness/daya tanggap, pada indikator memberikan informasi 

yang jelas pegawai Kantor Camat Kundur mengenai persyaratan. Pegawai sudah 

menyampaikan informasi mengenai syarat- syarat pengurusan IMB dengan 

maksimal dan prosedural, sedangkan syarat- syarat pengurusan IMB tersebut 

sudah tertera di papan informasi yang terdapat di Kantor Camat Kundur.  . 

d. Berdasarkan assurance/ jaminan, pada indikator Kejujuran Pegawai Pelayanan 

Jasa.  Khusus di bidang pengurusan izin mendirikan bangunan sudah jujur 

mengenai biaya distribusi, karena pihak Kantor Camat Kundur menggunakan 

indeks perhitungan distribusi yang diterapkan oleh kabupaten karimun. 

Sedangkan indikator bersikap sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, pegawai kurang sopan dan ramah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan perizinan maupun pelayanan lainya 

masih terkesan acuh. 

e. Berdasarkan emphaty/ empati, pada indikator melayani masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan. Pegawai Kantor Camat Kundur Kabupaten Karimun khusus di bidang 

perizinan, sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pemohon 

atau masyarakat. Walaupun pelayanan sedikit lambat, yang penting hasilnya 

sesuai dengan permintaan. Sedangkan indikator berkomunikasi secara langsung, 

pegawai belum melaksanakan komunikasi secara langsung dengan baik kepada 



masyarakat. Padahal berkomunikasi secara langsung dengan baik dapat 

memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.  

f. Hambatan pelayanan administrasi di Kantor Camat Kundur dalam pengurusan 

perizinan IMB yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan 

pengurusan perizinan, seperti komputer, mesin printer yang sangat minim, dan 

tidak tersedianya mesin foto copy. Hal ini adalah salah satu hambatan dalam 

pelayanan perizinan, salah satunya perizinan IMB yang dilaksanakan oleh 

pegawai kecamatan. Hambatan pelayanan administrasi juga ditemukan dalam 

pembuatan seketsa gambar bagunan, apabila bangunan sudah berdiri tetapi IMB 

belum ada. 

5.2 Saran 

Adapun saran- saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

1. Kantor Camat Kundur Kabupaten Karimun diharapkan dapat menambah sarana 

prasarana, agar lebih lengkap. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang 

pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif, efisien, dan masyarakat 

merasakan kenyamanannya. 

2. Pemerintah Kecamatan Kundur harus meningkatkan pelayanan dalam perizinan 

dengan serius, sehingga target yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Karimun 

dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlaksana dengan baik. 

3. Pemerintah Kecamatan Kundur harus memberikan pelayanan sesuai dengan SOP 

yang sudah diberikan oleh pihak Kabupaten Karimun. Dalam pelayanan, pegawai 



Kecamatan Kundur harus memberikan pelayanan yang prima, ramah, murah 

senyum, dan menyambut masyarakat dengan ucapan yang santun. 

4. Pemerintah Kecamatan Kundur harus memperhatikan lingkungan sekitar, baik 

lingkungan Kantor maupun lingkungan lain yang yang dibangun oleh pemerintah 

maupun swasta. 

 

 

 

 

 

 

 


