
eJournal Pemerintahan Integratif,  2015, 3 (3): 381-393 
ISSN 2337-8670, ejournal.pin.or.id 
© Copyright  2015 

  
 
 

UPAYA CAMAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 

KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KAYAN HILIR 

KABUPATEN MALINAU 

 
 

ELLIA 
1
 

 

 

        Abstrak 

 

Penelitian ini membahas tentang Upaya Camat dalam Peningkatan 

Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten 

Malinau, Revitalisasi, Restrukturisasi dan Deregulasi. Karya ilmiah ini 

berargumentasi bahwa pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih 

dirasakan tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat penerima 

pelayanan. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kayan Hilir 

Kabupaten Malinau. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui 

upaya camat dalam peningkatkan kualitas pelayanan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat khususnya yang menyangkut persoalan 

pelayanan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, 

penelitian lapangan, wawancara dan dokumentasi. Responden dalam 

penelitian ini terdiri dari Kepala Kantor/Camat dan Masyarakat yang 

mengurus keperluan di kantor. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah dalam 

menjalankan pekerjaannya berupa pelayanan kepada masyarakat di Kantor 

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau dapat dikatakan sudah berupaya 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, hal ini dikaitkan 

dengan tiga indikator, dimana aparatur pemerintah sudah dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Walaupun terdapat persoalan yang 

sering sekali terjadi, seperti: Jarak suatu desa yang sangat jau dari 

kecamatannya sendiri, listrik di kecamatan tidak bisa di gunakan sepenuhnya 

sehingga ini mengakibatkan  tidak tepatnya waktu dalam memberikan 

pelayanan, dan terlebih lagi jika yang datang berurusan di kantor dari desa 

yang jau seperti Desa Long Sule, Desa Long Pipa. Inilah yang menjadi 

permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kantor 

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. 

Kata Kunci : Camat, Pelayan,Kayan Hilir, Kabupaten Malinau. 
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PENDAHULUAN 

Terbentuknya suatu daerah tentunya memiliki tujuan  dalam pemerintahan, 

seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa pembagian daerah di 

Indonesia terdiri atas daerah besar dan daerah kecil, dengan susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan pasal 18 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa wilayah 

Indonesia dibagi lagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi 

dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil (Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan 

Kelurahan/Desa).  

 Hal ini menandakan bahwa pembagian daerah perlu ada, supaya 

pemerintah dapat lebih dekat kepada masyarakatnya. Dalam Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa 

pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

  Sejalan dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan 

daerah maka memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan daerah dalam asas otonomi dan melaksanakan pemerintahan 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan 

yang dimaksud mengandung makna bahwa adanya perubahan pada pola 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelayanan 

kepada masyarakatnya (public service).  Pemerintah tidak diadakan untuk 

melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, pelayanan yang 

dimaksud ialah pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan 

suku, agama, ras maupun golongan. 

KERANGKA DASAR TEORI 

Upaya Camat Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan  

Pengertian Camat 

 Defenisi Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bab 

IX pasal 126 ayat (4) menyebutkan bahwa “Camat sebagai di maksud pada 

ayat (2) di angkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah 

Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan 

teknis pemerintah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan 

perUndang-Undangan. 
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 Dalam ayat (5) dikatakan bahwa “Camat dalam menjalankan tugas-

tugasnya sebagai mana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) di bantu oleh 

perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melaui 

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota”. 

 Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas dapat 

penulis simpulkan bahwa Camat diangkat oleh Bupati/walikota, maka dalam 

hal ini Camat dapat disebut sebagai eksekutif dalam pemerintahan di wilaya 

kecamatan . Camat memiliki tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan 

kepadanya sebagai perpanjangan tangan Bupati dan harus bertanggung jawab 

terhadap tugas yang telah dilimpahkan. Camat merupakan pemimpin 

kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat 

berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 

kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui 

sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali 

kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri 

Sipil yang memenuh isyarat.  

Peran dan Tugas Camat 
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tugas 

Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

meliputi: 

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program 

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja 

kecamatan. 

b. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja 

pemerintah maupun swasta. 

c. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah 

kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada 

satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan 

masyarakat. 

Tata Kerja Camat 

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Camat mempunyai 

tata kerja sebagai berikut: 

1. Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Swasta
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Swasta
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Walikota
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2. Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk 

meningkatkan kinerja kecamatan.  

3. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di 

lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan di kecamatan. 

Kecamatan 

 Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bab IX pasal 126 ayat 

(1) menyebutkan bahwa kecamatan di bentuk di wilayah kabupaten/kota 

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah adalah wilayah kerja Camat 

sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Sedangkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi 

Kecamatan, kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

kabupaten dan daerah kota. 

Pengertian Kualitas 

 Pengertian Kualitas Menurut para Ahli jika bicara tentang pengertian 

kualitas, tentunya akan banyak versi dari masing-masing pakar dalam 

bidangnya, berikut penulis mencoba untuk mengumpulkan beberapa 

penegrtian kualitas dari beberapa sumber atau referensi. Beberapa pakar 

kualitas mendefinisikan kualitas dengan beragam interpretasi. Menurut Juran 

(1989:16-17) mendefinisikan kualitas secara sederhana sebagai kesesuaian 

untuk digunakan. Definisi ini mencakup keistimewaan produk yang memenuhi 

kebutuhan konsumen dan bebas dari defisiensi. Juran (1962) kualitas adalah 

kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Sedangkan menurut Crosby (1979) 

kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, 

delivery, realibility, maintainability, dan cost effectiveness Feigenbaum (1991) 

kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi 

marketing, engineering, manufacture, dan maintenance, dalam mana produk 

dan jasa tersebut dalam pemakaianya akan sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan pelanggan. Menurut Elliot (1993) kualitas adalah sesuatu yang 

berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat atau 

dikatakan sesuai dengan tujuan  

Pelayanan Publik 
Pada hekekatnya pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai 

serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk  memenuhi kebutuhan warga 

pengguna. Pengguna atau pelanggan yang dimaksudkan disini adalah warga 

negara yang membutuhkan pelayanan publik. Pelayanan publik ditujukan 

kepada masyarakat dimana masyarakat dilayani oleh pemerintah dalam hal ini 

aparatur penyelenggara pemerintahan, pemerintah tidak diadakan untuk 
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melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan 

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 

kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama 

(Rasyid,1998:193) Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan 

bertanggungjawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan 

profesional. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

63 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain sepeti yang 

diungkapkan Ashari (2003:5) juga sering dilihat dan didengar adanya tindakan 

dan prilaku oknum pemberi pelayanan yang tidak sopan, tidak ramah, 

diskriminatif, sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit serta 

tidak menjamin adanya kepastian, baik waktu maupun biaya. berkenaan 

dengan hal tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya adalah: 

1. Revitalisasi 

2. Restrukturisasi,  

3. Deregulasi di bidang pelayanan publik. 

4. Peningkatan prefesionalisme pejabat pelayan publik. 

5. Pengembangan dan pemanfaatan Electronic-Government (Egovernment) 

bagi instansi pelayanan publik. 

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. 

7. Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. 

Sebagai langkah awal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan 

publik adalah melalui revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang 

pelayanan publik. Dilakukan dengan mengubah posisi dan peran (revitalisasi) 

birokrasi dalam memberikan layanan kepada publik.  

Hubungan Kualitas Dalam Pelayanan 

 Pada dasarnya kualitas adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang 

atau jasa yang menunjuk kan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang tampak jelas maupun tersembunyi, dalam kenyataannya kualitas adalah 

konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Dewasa ini kata 

kualitas mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara 

tunggal dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi kualitas 

berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: 

organisasi, kejadian, produk, pelayanan, proses, orang, hasil, kegiatan, dan 

komunikasi. Pemerintah dalam hal ini pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 

merupakan birokrat dalam penyelengaraan pelayanan kepada masyarakat  

mempunyai arti penting dalam pelayanan, yakni jika aparatur pemberi 

pelayanan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pelayanan yang 
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dijalankan tentu pelayanan tersebut akan berdampak terhadap masyarakat 

yang dilayani.  Sehingga masyarakat yang dilayani memiliki kepuasan 

terhadap pelayanan yang diberikan dari pemerintah dan hal ini juga akan 

menuju kepada keberhasilan penyelengaraan pemerintahan itu sendiri apabila 

aparatur/birokrat profesional. 

Tujuan dan mamfaat pelayanan 

Tujuan pelayanan  adalah memberikan pelayanan yang dapat 

memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan 

fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima dalam sektor publik 

didasarkan pada aksioma bahwa “pelayanan adalah pemberdayaan”. 

Pelayanan pada sektor bisnis berorientasi profit, sedangkan pelayanan prima 

pada sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat 

baik atau terbaik. Pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang 

mendesak sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi negara. 

Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat bukan 

memperdayakan atau membebani sehingga akan meningkatkan kepercayaan 

(trust) terhadap pemerintah. Kepercayaan adalah modal bagi kerjasama dan 

partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.  

Pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan 

pengembangan penyusunan standar pelayanan. Penyedia layanan, pelanggan 

atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan akan memiliki acuan tentang 

bentuk, alasan, waktu, tempat dan proses pelayanan yang seharusnya.  

1.  Pelayanan publik merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan secara baik atau minimal sesuai dengan 

standar pelayanan yang telah ditentukan.  

2. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta berfokus kepada 

pelanggan/masyarakat secara sangat baik atau terbaik. 

3.  Pelayanan prima bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan 

pengembangan penyusunan standar pelayanan. 
 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif, yakni mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap objek 

penelitian yang akan di teliti. Menurut Sugiyono (2009:11), penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 
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mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang 

lain.   

 Menurut David Wiliams (dalam Moleong 2006:5), bahwa penelitian 

kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan 

menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang 

tertarik secara alamiah. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Kecamatan Kayan Hilir merupakan salah satu Kecamatan yang ada 

diwilayah Kabupaten Malinau yang tergolong sebagai salah satu Kecamatan 

yang ada di Daerah perbatasan. Desa Data Dian yang merupakan ibukota 

Kecamatan Kayan Hilir terletak  ± 375 km dari ibukota Kabupaten, 

Kecamatan Kayan Hilir memiliki luas wilayah 12.921,40 km² dengan  batas-

batas dan peta wilayah administrasi sebagai berikut:  

Utara : Kecamatan Pujungan 

Selatan : Kecamatan Sungai Boh dan Kabupaten Kutai Timur 

Timur : Kabupaten Berau  

Barat : Malaysia Timur (Serawak) 

Adapun kondisi tanah secara fisik terdiri dari tanah darat, perairan 

darat dan pegunungan dan merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah 

terbesar di Kabupaten Malinau. Untuk dapat tiba di Kecamatan Kayan Hilir 

dari Kabupaten, maka hanya ada satu-satunya sarana transportasi yang bisa 

digunakan yaitu transportasi udara.  

Profil Kantor Kecamatan Kayan Hilir 

Kantor Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, beralamatkan di 

Jln. Data-dian RT. IV. Kantor Kecamatan Kayan Hilir di bentuk pada Tahun 

1967, dan merupakan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Malinau 

yang merupakan unsur pendukung penyelengaraan pemerintahan daerah 

terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Kantor Kecamatan 

Kayan Hilir Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala Kantor/Camat 

yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Malinau 

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau. 

 Pembentukan Kantor Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau 

sendiri merupakan respon dan solusi dari Pemerintah Kabupaten Malinau 

dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada 

masyarakat khususnya menyangkut pelayanan publik. Sejalan dengan 

dibentuknya Kantor Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, maka dalam 

rangka menjalankan pelayanan yang baik serta berorientasi kepada masyarakat 

maka dibuatlah Visi dan Misi yang menjadi acuan bagi setiap proses 

pelayanan yang diberikan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 3  Nomor 3,  2015: 381-393 

 

 

388 

dengan baik serta terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh penyelenggara pelayanan. Maka Visi dan Misi Kantor 

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau sebagai berikut: 

Visi 

1. Terwujudnya pelayanan prima dalam mendukung pelaksanaan gerakan 

Desa membangun di Kecamatan Kayan Hilir. 

Misi 

2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang profesional di bidang 

pelayanan. 

3. Mewujudkan metode kerja yang cepat dan tepat. 

4. Mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam upaya peningkatan 

ekonomi masyarakat. 

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur. 

Keadaan Penduduk Kecamatan Kayan Hilir 

 Masalah kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai 

objek maupun subjek dari pembangunan itu sendiri. Berdasarkan data yang 

diperoleh,  penduduk Kecamatan Kayan Hilir sampai dengan Desember 2014 

tercatat sebanyak 1,647  jiwa yang terdiri dari 364 KK yang pernciannya 

sebagai berikut: 

Sumber Daya Manusia 

Kantor  Camat Kayan  Hilir Kabupaten Malinau  memiliki Sumber  

Daya Manusia 24 orang  berdasarkan  analisis Beban kerja dibandingkan 

banyaknya pegawai, jumlah SDM tersebut cukup memadai untuk kebutuhan 

sedangkan Ditinjau dari kereatifitas pendidikan serta pelatihan  teknis yang  

diikuti, masi  belum  memedai  untuk  kebutuhan yang ada dan  perlu  

peningkatan  pengembangan  wawasan  baik bagi staf  Kantor Camat Kayan 

Hilir dan juga di bidang kesehatan dan tenaga Pendidikan. 

Faktor Pendukung yang dihadapi Camat Merevitalisasi, Restrukturisasi, 

Deregulasi bergabai program kegiatan dalam meningkatkan Kualitas 

Pelayanan kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan Kayan Hilir 

Kabupaten Malinau. 

 Dengan adanya kerja sama yang baik antar bagian staf/pegawai, serta 

didukung oleh adanya sarana transportasi yang digunakan untuk meninjau 

lapangan. Sehingga program kegiatan pelayanan itu dapat dijalankan dengan 

baik dan semaksimal mungkin. Dengan kata lain, adanya kerja sama serta 

didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai, maka 

akan memudahkan dalam menjalankan pekerjaan yang ada dan tentunya akan 

menjadikan pekerjaan itu dapat selesai dengan baik. 
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Faktor Penghambat yang dihadapi Camat Merevitalisasi, 

Restrukturisasi, Deregulasi bergabai program kegiatan dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Kantor 

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. 

Seperti Desa yang jaraknya dari Kecamatan Long Sule, Long Pipa, 

transportasi udara yang kurang lancar, ada juga karena kurangnya alat 

pendukung seperti mesin untuk menyalakan listrik di kantor, komputer yang 

kurang sehingga mengakibatkan proses dalam menyelesaikan pekerjaan kantor 

itu kurang lancar, sumber daya manusia juga yang kurang berpengalaman 

dalam mengerjakan pekerjaan di kantor serta sarana atau kondisi alam yang 

kurang berkopoten sehingga dibutuhkannya solusi terbaik dan perbaikan 

kedepannya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan yang telah penulis lakukan, maka 

akhir dari penelitian ini ialah penulis memberikan kesimpulan mengenai 

Upaya Camat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di 

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau dengan mengacu kepada 3 (Tiga) 

indikator pada fokus penelitian ini, yakni sebagai berikut : 

1. Upaya Camat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di 

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau: 

a. Upaya Camat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada 

Masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau dilihat dari 

Revitalisasi yang Camat lakukan, dalam upayanya membuat berbagai 

program kegiatan seperti pegawai mengikuti pelatihan-pelatihan atau 

imtek yang di selenggarakan di kabupaten dan revitansi serta 

mendukung program bupati, dalam upaya yang di lakukan mengusulkan 

program kegiatan pembangunan desa, terutama masalah jalan dan 

pembangunan jalan jembatan penyeberangan untuk membuka 

keterisolasian demi kelancaran untuk meningkatkan pembangunan dan 

pengembangan Kecamatan Kayan Hilir, aparatur pemerintah harus 

mempunyai kualitas dalam bekerja dan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

b. Upaya Camat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada 

Masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, Upaya yang 

Camat lakukan Restrukturisasi fungsi-fungsi aparatur pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan melihat 

kondisi di Kantor atau tempat kerja tentunya sangat memperhatikan, hal 

ini dapat memberikan motivasi serta dukungan kepada aparatur/pegawai 

supaya dalam menjalankan fungsi-fungsi dan program-program 

kegiatannya di kantor itu bisa terlaksana sesuai dengan yang di 
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harapkan, pegawai diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi-

fungsinya masing-masing terutama dalam pelayanan kepada masyarakat 

agar lebih baik. 

c. Upaya Camat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada 

Masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Dengan 

melihat dari Deregulasi peraturan-peraturan yang menghambat dalam 

meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di kecamatan kayan 

hilir kabupaten dengan kondisi yang ada di tempat kerja Kantor 

Kecamatan Kayan Hilir ini tentunya kita selalu ingin memberikan yang 

terbaik atau saran pada staf-staf supaya tidak terlalu tertekan dengan 

peraturan yang ada di kantor, hal seperti ini dilakukan supaya pegawai 

dalam menjalankan tugas yang ada di kantor agar leluasa dan tidak 

merasa takut dalam bekerja, kepastian dalam hal menindak di kantor 

tentunya  tidak ada tetapi jika ada peraturan dari kabupaten itulah yang 

di terapkan dan lakukan oleh camat, di kantor tentunya kita ingin bekerja 

dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan. 

2. Dari Hasil Penelitian Yang Penulis Lakukan Terdapat Faktor Pendukung 

Dan Faktor Penghambat Yang Dihadapi Camat Dalam Merevitalisasi, 

Restrukturisasi, Deregulasi Berbagai Program Kegiatan Dalam Meningkatkat 

Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Kayan Hilir 

Kabupaten Malinau, yang meliputi: 

a. Faktor pendukung dalam berbagai Program Kegiatan Meningkatkat 

Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Kayan 

Hilir Kabupaten Malinau, dengan ada sumber daya manusia yang 

mendukung dalam setiap program yang ada di kecamatan, 

aparatur/pegawai di kantor juga sudah dapat menjalankan pekerjaannya 

dengan baik, sudah mampu memahami tugasnya dan sudah memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap tugas yang menjadi wewenangnya, maka 

ini merupakan faktor yang sangat mendukung sehingga setiap program 

kegiatan yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik.  

b. Faktor penghambat biasanya ialah dimana Kecamatan Kayan Hilir ini 

terdiri dari 5 (Lima) Desa segi jarak dan waktu sangat mengakibatkan 

transportasi kesana sangat susah, otomatis program kegiatan-kegiatan 

yang di laksanakan/jalankan tidak berjalan sepenuhnya dengan yang di 

harapkan, untuk kedua desa seperti ke long sule dan long pipa, kesana 

tentunya melalui transportasi udara (pesawat), transportasi udara itupun 

sering mengalami ketidak lancaran dalam melayani Desa-desa di 

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau selain dari itu adanya tugas-

tugas pokok dan fungsi yang tidak di laksanakan secara semaksimal oleh 

pegawai yang bersangkutan, inilah yang sering menjadi hambatan di 

kantor dalam pelayanan yang diberikan.  
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Rekomendasi 

Mengacu kepada hasil penelitian dan kesimpulan pada Upaya Camat dalam 

Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kayan 

Hilir Kabupaten Malinau , maka penulis memberikan beberapa hal yang 

mungkin nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan 

program kegiatan pelayanan kedepannya, maka penulis memberikan 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Dengan ada sumber daya manusia yang mendukung dalam setiap 

program yang ada di kecamatan, aparatur/pegawai di kantor juga sudah 

dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, sudah mampu 

memahami tugasnya dan sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

tugas yang menjadi wewenangnya, maka ini merupakan faktor yang 

sangat mendukung sehingga hal ini bisa menjadi dukungan ke depan 

supaya aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya bisa bekerja 

dengan baik lagi. 

2. Dengan melihat kondisi di Kantor atau tempat kerja tentunya sangat 

memperhatikan, hal ini dapat memberikan motivasi serta dukungan 

kepada aparatur/pegawai supaya dalam menjalankan fungsi-fungsi dan 

program-program kegiatannya di kantor itu bisa terlaksana sesuai 

dengan yang di harapkan. Hal ini di tekankan kepada pegawai di kantor 

kecamatan kayan hilir dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-

masing terutama dalam pelayanan kepada masyarakat supaya dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik. 

3. Dengan kondisi yang ada di Kantor Kecamatan Kayan Hilir mengenai 

peraturan-peraturan tentunya kita ingin memberikan yang terbaik atau 

saran pada staf-staf supaya tidak terlalu rasa tertekan dengan peraturan 

yang ada di kantor, tetapi hendaknya harus dipersiapkan dengan 

sebaik-baiknya. 

4. Dengan ada sumber daya manusia yang mendukung dalam setiap 

program yang ada di kecamatan, aparatur/pegawai di kantor sudah 

dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, perlu koordinasi yang 

terus menerus, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam membuat 

program kegiatan. 

5. Sarana dan prasarana, alat-alat kelengkapan peralatan yang belum 

memadai dan belum ada di kantor agar dilengkapi, sehingga tidak 

menghambat setiap proses program-program kegiatan pelayanan yang 

akan diberikan. 
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