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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan 

Bupati Malinau nomor 74 tahun 2013 tentang pendelegasian sebagian 

wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Malinau terutama dalam hal 

penerbitan surat izin IMB dan SITU skala kecil.  

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Kecamatan Malinau Barat 

Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian 

kepustakaan, observasi, dokumentasi dan wawancara yang mendalam. 

Narasumber meliputi Camat Malinau Barat, Kasi Ketertiban Umum dan 

pengusaha skala kecil yang ada di Kecamatan Malinau Barat.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi peraturan Bupati 

Malinau nomor 74 tahun 2013 tentang pendelegasian sebagian wewenang 

Bupati Kepada Camat di Kabupaten Malinau yang memfokuskan pada 

penerbitan surat izin IMB dan SITU skala kecil di Kecamatan Malinau 

Barat berjalan dengan baik. Hal tersebut karena prosedur pelayanan 

perizinan  IMB dan SITU skala kecil memiliki alur sederhana, tidak 

berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat. temuan penting 

lainnya mengenai faktor pendukung implementasi peraturan Bupati 

Malinau nomor 74 tahun 2013 tentang pendelegasian sebagian wewenang 

Bupati kepada Camat, dapat berjalan dengan baik karena adanya 

dukungan terhadap Bupati Malinau, sedangkan faktor penghambatnya 

adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki 

surat izin IMB dan SITU skala kecil. 

 

Kata Kunci:  Implementasi, Peraturan, Pendelegasian. 
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Pendahuluan   

 Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Pemberian otomomi luas kepada daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui 
otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keanekaragaman 
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas penyelengaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan 
antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan 
keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Aspek hubungan keungan, pelayanan umum, pemanfaatan 
sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil. Selain itu, 
perlu diperhatikan pula peluang dan  tantangan dalam persaingan global 
dengan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar 
mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-
luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelengaraan 
otonomi daerah dalam kesatuan system penyelengaraan pemerintahan 
Negara. 

Sejak dikeluarnya kebijakan otonomi daerah yang memulai dengan 
lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan kemudian 
diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara 
eksplisit memberikan ekonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk 
mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan 
masyarakat daerah. pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan 
pembagunan daerah yang berorientasi kepada kepentigan masyarakat. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126 disebutkan bahwa 
ayat (2) Kecamatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Camat yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian 
wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah, (3) selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: 

a. Mengkoordnasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan  

perundang-undangan; 
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d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum; 

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan kegiatan pemerintahan di 
tingkat Kecamatan; 

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau 
kelurahan; 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 
desa atau kelurahan. 

Selanjutnya pada pasal 222 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa, 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dikoordinasi 
oleh Bupati/Walikota, Bupati/walikota dalam pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada Camat. 
Berdasarkan bunyi pada pasal diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dengan 
berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Camat menpunyai 2 (dua) 
kewenangan, yang pertama adalah kewenangan atributif yakni kewenangan 
yang secara otomatis melekat pada Camat sebagai kepala kecamatan 
sebagaimana yang tercantun dalam pasal 126 ayat (3), kemudian yang kedua 
adalah delegatif yakni kewenangan Camat yang diperoleh melalui pelimpahan 
wewenang dari Bupati/Walikota. 

Selain undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dikeluarkan pula 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman 
pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Didalam penjelasan Peraturan 
Menteri nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman administrasi terpadu, yang di 
jelaskan pada  pasal 1 ayat (6) Camat atau sebutan lain adalah koordinator 
penyelengara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari 
Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 
menyelengarakan tugas umum pemerintahan. 

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar 
lebih efektif dan efisien perlu adanya standar operasional prosedur pelayanan 
administrasi terpadu kepada kecamatan. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten 
Malinau menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang pendelegasian 
sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Malinau, di mana 
Camat sebagai penyelengara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang 
dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendelegasian kewenangan 
pemerintah dari Bupati Malinau untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah dalam tugas umum pemerintahan. Dimana Camat mendapatkan 
kewewenang untuk memberikan pelayanan perizinan yang meliputi surat izin 
tempat usaha skala kecil, izin rumah makan dan restoran skala kecil, izin salon 
skala kecil, surat izin usaha perdagangan (SIUP) skala kecil, tanda daftar 
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perusahaan (TDP) skala kecil, izin usaha industry (IUI) skala kecil dan perluasan 
usaha skala kecil, tanda daftar industry (TDI) skala kecil, izin usaha hiburan 
skala kecil, izin penggalian dan pengolahan bahan galian golongan C skala kecil 
dan izin mendirikan bangunan (IMB) skala kecil.   

Berdasarkan dari permasalahan tersebut penulis menetapkan perlu 
adanya penelitian agar dapat mengetahui apakah Peraturan Bupati Malinau 
tentang pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan dan bagaimana implementasi 
peraturan tersebut berjalan secara maksimal atau terdapat hambatan dan 
penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

Sehubungan dari uraian diatas maka penulis bermaksud ingin 
melakukan penilitian dengan mengambil judul: Implementasi Peraturan Bupati 
Malinau Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang 
Bupati Kepada Camat di Kabupaten Malinau (studi kasus penerbitan surat izin 
IMB dan SITU skala kecil di Kecamatan Malinau Barat)  
 

Kerangka Dasar Teori 
Implementasi  

Menurut Kamus Webster ( Abdul Wahab 1997:64 ) implementasi 
secara pendek berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, 
menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Jika melihat makna 
implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan 
biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan 
peradilan, pemerintah eksekutif dan dekrit presiden.  

Salusu (2005:405) mengemukakan bahwa implementasi adalah 
seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu 
keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran itu, diperlukan 
serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah 
operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. 

Van Mater dan Van Horn (dalam Wahab 2005:65) mengemukakan 
bahwa implementasi sebagai tindakan-tidakan yang dilakukan baik oleh 
individu, kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 
yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Artinya proses 
implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan telah ditetapkan 
dalam bentuk program-program. 

 
Kebijakan 

Menurut Eulau dan Prewiit (dalam koryati, dkk 2004:8) kebijakan 
adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan penanggulangan 
tingka laku dari mereka yang mencabut dan dari mereka yang mematuhi 
keputusan tersebut. 
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Kebijakan menurut George C Edwards III dan Ira Sharkansy (dalam 
koryati, dkk 2004:8) adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh 
pemerintah, apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut 
memiliki sasaran dan tujuan kepada kebijakan pemerintah. 

William Dunn (dalam Koryati, dkk 2004: 8) mengatakan kebijakan 
publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk 
keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-
kantor pemerintah. 

Menurut Aminullah (dalam Muhammadi 2001:371-372) bahwa 
kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi system 
pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan dimaksud bersifat 
strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. 

Menurut Said Zainal Abidin (2004:31-33) kebijakan dapat dibedakan 
dalam tiga tingkatan: 

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau 
petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang 
bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi 
yang bersangkutan. 

2. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan 
kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah 
tentang pelaksanaan suatu undang-undang. 

3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah 
kebijakan pelaksanaan. 

Carl J. Friedrich (dalam M. Solly Lubis, 2007:7) mengatakan bahwa 
kebijakan adalah serangkayan konsep tindakan yang diusulkan oleh 
seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkaran 
tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap 
pelaksanaan tertentu dalam rangkayan untuk mencapai suatu tujuan. 
Sedangkan menerut Amara Raksasatya (dalam M. Solly Lubis, 2007:7) 
kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai 
suatu tujuan, ada tiga unsur dalam kebijakan menurut Amara, yaitu: 

1. Identifikasi tujuan yang akan dicapai 
2. Strategi untuk mencapainya (apa yang dimaksud dengan strategi) 
3. Penyediaan berbagai imput atau masukan yang memungkinkan 

pelaksanaannya. 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung 

arti sebagai berikut: 
1. Hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama-

sama 
2. Adanya formulasi 
3.   Pelaksanaannya adalah orang-orang dalam organisasi. 
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4. Adanya prilaku konsisten bagi para pengambil keputusan dan 
pelaksananya 

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkayan konsep yang 
dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenag dalam rangka untuk 
mewujudkan tujuan yang diinginkan. 
 

Implementasi Kebijakan 
Menurut Van Matter dan Van Horn (dalam Koryati, dkk 2004:11) 

mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkayan kegiatan yang sengaja 
dilakukan untuk meraih kinerja. Sedangkan menurut Wibawa (dalam Koryati 
2004:10) implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan 
mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya terulang dalam undang-undang, 
namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau 
keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan 
masalah-masalah yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara 
“mengambarkan struktur” proses implementasi tersebut. Tujuan 
implementasi adalah untuk menetapkan arah tujuan kebijakan publik dapat 
direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. 

Menurut Budi Winarno (2002:161-162) proses implementasi kebijakan 
merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan 
oleh banyak faktor, baik menyangkut karakteristik program-program kebijakan 
yang dijalankan maupun oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan. 

Agar kebijakan dapat terimplementasi dengan sempurna maka 
diperlukan syarat-syarat tertentu yang dikemukakan oleh Hoowod dan Guun 
(dalam Wahab 2005:70-78) yaitu: 

1. Kondisi eksternal (sikap masyarakat) yang dihadapi oleh pelaksana 
tidak akan menimbulkan gangguan atau keadaan serius; 

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang 
cukup memadai; 

3. Panduan sumberdaya yang diperlukan benar-benar tersedia; 
4. Program yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan 

kausalitas yang handal; 
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata 

rantai penghubungnya; 
6. Hubungan yang saling ketergantungan harus kecil; 
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; 
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; 
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan  
10. Pihak-pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan dapat 

menuntut dan mendapat kesatuan yang sempurna. 
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Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut  D. L. 
Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Pasolong 2007:59)  ada tiga faktor umum 
yang mempengaruhi keberhasilan yaitu: 

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa 
benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh 
hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan 
tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan;  

2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah suatu pihak 
yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling 
produktif; dan  

3. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, 
komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.   

Reppley dan Franklin (dalam Koryati, dkk 2004:25) menyatakan 
keberhasilan implementasi kebijakan program dapat ditinjau dari tiga faktor: 

1. Prespektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari 
kepatuhan aparatur pelaksana. 

2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan 
tiadanya persoalan. 

3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang 
memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat 
yang diharapkan 

Sedangkan Grindle (dalam koryati, dkk 2004: 25) mengungkapkan 
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel 
yaitu variabel content yaitu pengaruh yang terdapat dalam isi kebijakan 
terhadap implementasinya dan variabel contexs adalah bagaimana suatu 
konteks atau lingkungan politik dan aktivitas administrasi suatu kebijakan 
mempengaruhi kebijakan yang diimplementasikan. 

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan 
serangkayan kegiatan yang dilakukan pemerintah mengenai kebijakan yang 
mendasar untuk mecapai tujuan dari penetapan kebijakan itu sendiri 

Surat izin Skala Kecil 
Di Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang pedoman administrasi terpadu kecamatan, yang dituangkan dalam 
pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin 
dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan 
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah dan penyelengaraan tugas umum pemerintah. Selanjutnya 
dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa “syarat subtantif sebagai 
mana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah pendelegasian sebagian 
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wewenang Bupati/Walikota kepada Camat. Pendelegasian sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) bidang perizinan dan bidang non perizinan, 
pengelegasian sebagian wewenang sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.” 

Sesuai dengan Perturan Bupati Malinau Nomor 74 tahun 2013 tentang 
pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat pasal 3 menyebut 
pelayanan perizinan sebagaimana yang dimksud yaitu: 

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) skala Kecil; 
2. Izin Toko Obat; 
3. Izin Akufuntur dan Refleksionis; 
4. Izin Pengobatan Tradisional, Shines dan Tabib; 
5. Dihapus; 
6. Izin Optikal; 
7. Izin Rumah Makan dan Restoran skala kecil; 
8. Izin Kesehatan Jasa Boga dan Katering; 
9. Izin Pusat Kebugaran; 
10. Dihapus. 
11. Dihapus. 
12. Dihapus. 
13. Dihapus. 
14. Izin Salon skala kecil; 
15. Izin Pengecer Pestisida; 
16. Dihapus. 
17. Izin Usaha Hiburan skala kecil; 
18. Izin Penggalian dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan skala kecil ); 
19. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala kecil. 
Adapun klasifikasi perizinan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati 

Malinau Nomor 138/K.62/2012 Tentang Penetapan Klasifikasi Standar 
Perizinan skala kecil yang didelegasikan Bupati kepada Camat se-Kabupaten 
Malinau, yaitu: 

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) skala kecil: 
a. Modal dibawah Rp 15.000.000,00 diluar tanah dan bangunan 
b. Usaha tidak berbadan hokum/perorangan 
c. Disesuikan dengan klasifikasi fisical oleh Dispenda 

2. Izin Rumah Makan dan Restoran skala kecil: 
a. Memiliki jumlah kursi konsumen maksimal 10 buah 
b. Modal dibawah RP 15.000.000,00 diluar tanah dan bagunan 

3. Izin Salon Skala Kecil 
a. Memiliki jumlah kursi konsumen maksimal 4 buah 
b. Modal dibawah Rp. 15.000.000,00 diluar tanah dan bangunan 
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4. Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) skala kecil 
a. Menyesuaikan dengan SITU skala kecil yang dikeluarkan 

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala kecil 
a. Menyesuaikan dengan SITU skala kecil dan SIUP skala kecil yang 

dikeluarkan  
6. Izin Usaha Industri (IUI) skala kecil dan Perusahaan Usaha skala 

kecil 
a. Modal dibawah Rp 15.000.000,00 diluar tanah dan bagunan 
b. Disesuaikan dengan klasifikasi fiscal oleh Dispenda 

7. Tanda Daftar Industri (TDI) skala kecil: 
a. Modal dibawah Rp 15.000.000,00 diluar tanah dan bagunan 
b. Disesuaikan dengan klasifikasi fiscal oleh Dispenda 

8. Izin Usaha Hiburan skala kecil: 
a.    Kolam pemancingan dengan luas areal sampai dengan 4.000 m² 
b.   Tempat bermain anak 

9. Izin Penggalian dan Pengolaan Bahan Galian Golongan C skala 
kecil: 

a. Luas area penggalian dan pengolahan bahan galian golongan C 
sampai  dengan 1 hektare 

b. Pengalian dan pengolahan bahan galian golongan C 
menggunakan alat-alat tradisional 

10. Izin Mendirikan Bagunan (IMB) skala kecil: 
a. Ditepi jalan Desa/Kampung 
b. Letak bangunan dalam radius maksimal 100 meter dari jalan 

Negara, propinsi, kabupaten dan kecamatan 
 

Metode Penelitian 
Berdasarkan judul tentang Implementasi Peraturan Bupati Malinau 

Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati 
kepada Camat di Kabupaten Malinau (Studi Kasus Penerbitan Surat Izin IMB 
dan SITU Skala Kecil di Kecamatan Malinau Barat), maka penelitian ini dapat 
dikategorikan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk 
menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Metode ini 
dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, 
melakukan observasi terhadap data-data, serta melakukan dokumentasi. 
Data-data tersebut dianalisis menggunakan analisis data model interaktif, 
yakni dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penyimpulan. 

 

Hasil dan Pembahasan 
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B. Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 74 Tahun 2013 Tentang 
Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten 
Malinau (Studi Kasus Penerbitan Surat Izin IMB dan SITU Skala Kecil di 
Kecamatan Malinau Barat) 
 

1. Prosedur dan persyaratan untuk mengurus penerbitan surat izin IMB dan 
SITU skala kecil di Kecamatan Malinau Barat.  

Peprosedur dan persyaratan untuk mengurus penerbitan surat izin 
IMB dan SITU skala kecil di Kecamatan Malinau Barat dapat dikatakan berjalan 
dengan baik dilihat dari prosedur pelayanan yang memiliki alur sederhana, 
tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan prosedur dan 
persyaratan untuk mengurus penerbitan surat izin IMB dan SITU skala kecil 
yang ada di Kecamatan malinau Barat sudah memenuhi standar pelayanan 
publik, dapat dilihat dari prosedur pelayanan perizinan  skala kecil yang 
memiliki alur sederhana, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Waktu yang 
digunakan dalam penerbitan surat izin IMB dan SITU juga tidak terlalu lama 
cukup dengan memakan waktu beberapa menit surat izin IMB dan SITU sudah 
selesai. 

 
2. Retribusi Yang dikenakan Kepada pengusaha skala Kecil Yang ada di 

Kecamatan Malinau Barat  
Retribusi yang dikenakan pada pengusaha skala kecil yang ada di 

kecamatan Malinau Barat sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dalam 
pungutan retribusi untuk skala kecil tidak ada jangka waktu yang dikenakan 
pada pengusaaha maupun perusahaan yang berskala kecil. 

Dari hasil penelitian pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikenakan 
pada pengusaha skala kecil yang ada di Kecamatan Malinau Barat dapat 
dikatakan berjalan dengan baik dilihat dari ketepatan waktu yang dilakukan 
dalam pembayaran retribusi. Ini menunjukkan para pengusaha memiliki 
kesadaran untuk melaksanakan retribusi tepat waktu dan menganggap ini 
semua menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur 
yang telah ditentukan.  

 
C. Faktor pendukung dan penghambat Implementsi Peraturan Bupati 

Malinau Nomor 74 Tahun 2013 tentang pendelegasian sebagian 
wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Malinau 
1. Faktor Pendukung 

Adapun faktor pendukung dalam Implementasi peraturan Bupati 
Malinau Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian sebagian 
wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Malinau yang 
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memfokuskan pada penerbitan surat izin IMB dan SITU skala kecil di 
Kecamatan Malinau Barat yaitu terlaksananya dengan baik Peraturan 
Bupati sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan dukungan yang kuat 
dari Bapak Bupati Malinau sehinga peraturan tersebut dapat berjalan 
dengan baik. 
2. Faktor Penghambat  

Adapun Faktor peghambat dalam implementasi peraturan Bupati 
Malinau nomor 74 tahun 2013 tentang pendelegasian sebagian 
wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Malinau yang 
memfokuskan pada penerbitan surat izin IMB dan SITU skala kecil di 
Kecamatan Malinau Barat disebabkan oleh kurangnya kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya memiliki surat izin IMB dan SITU skala 
kecil. 

 
Kesimpulan dan Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah penulis lakukan 
mengenai Implemantasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 74 Tahun 2013 
Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di 
Kabupaten Malinau (Studi Kasus Penerbitan Surat Izin IMB dan SITU Skala Kecil 
di Kecamatan Malinau Barat) dapat di simpulkan sebagai berikut: 
1. Prosedur dan persyaratan untuk mengurus penerbitan surat izin IMB dan 

SITU skala kecil di Kecamatan Malinau Barat pada Kantor Kecamatan 
Malinau Barat dapat dikatakan berjalan dengan baik. dapat dilihat dari 
prosedur pelayanan perizinan  IMB dan SITU skala kecil yang memiliki alur 
sederhana, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat yang 
mengurus penerbitan surat izin. 

2. Retribusi yang dikenakan pada pengusaha skala kecil yang ada di 
Kecamatan Malinau Barat, sudah sesuai dengan aturan yang menetapkan 
pungutan retribusi sebesar Rp. 6.000,00 dalam bentuk leges. para 
pengusaha mampu menaati peraturan dengan baik dalam melakukan  
pembayaran retribusi, tidak ada unsur paksaan dari manapun yang 
mengharuskan para pengusaha untuk membayar retribusi. 

3. Faktor pendukung Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 74 
Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada 
Camat di Kabupaten Malinau yang memfokuskan pada penerbitan surat 
izin IMB dan SITU skala kecil di Kecamatan Malinau Barat adalah dapat 
berjalan dengan baik peraturan Bupati tersebut sesuai dengan prosedur 
yang telah ditentukan serta dukungan dari Bupati Malinau yang membuat 
Kantor Kecamatan Malinau Barat semakin termotivasi untuk terus 
meningkatkan pelayanan prima.   
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4. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 
74 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati 
Kepada Camat di Kabupaten Malinau yang memfokuskan pada penerbitan 
surat izin IMB dan SITU skala kecil di Kecamatan Malinau Barat adalah 
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki surat izin 
IMB dan SITU. Sehinga mengakibatkan sampai saat ini masih banyak 
bagunan dan tepat usaha belum memiliki surat izin IMB dan SITU. 
 
Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 

kemukakan, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 
1.  Perlu adanya sikap tegas dari pemerintah dalam menyikapi permasalahan 

terhadap masyarakat dan para pengusaha yang belum memiliki surat izin 
bagunan dan tempat usaha yang ada di Kecamatan Malinau Barat agar 
dapat membuat surat izin IMB dan SITU. Karena selama ini belum ada 
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bagunan dan tempat 
usaha yang belum memiliki surat izin, dengan demikian tidak ada lagi 
bagunan atau tempat usaha yang tidak memiliki surat izin IMB dan SITU. 

2.  Perlunya dilakukan Tim peninjauan kembali dari Kecamatan untuk 
mendata masyarakat yang belum memiliki surat izin bagunan dan tempat 
usaha. Dengan demikian Tim dari Kecamatan akan membantu 
memberikan pengarahan kepada masyarakat yang baru memiliki bagunan 
dan tempat usaha serta masyarakat yang sudah lama memiliki tempat 
usaha tetapi belum sama sekali memiliki surat izin IMB dan SITU skala 
kecil. 
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