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Abstrak 

Adapun yang menjadi Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan pelaksanaan dan dampak pelimpahan sebagian urusan 

pemerintahan dari Bupati Kepada Camat dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di Kantor Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif yang 

bertujuan mendeskripsikan secara detail mengenai pelimpahan sebagian urusan 

pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik di Kantor Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Analisis data model 

interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana, yaitu reduksi data, penyajian data, 

kesimpulan, penarikan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat di Kecamatan 

Melak ini menjadikan masyarakat dapat mengurus administrasi cukup di 

Kecamatan dan menjadikan alur yang dilalui masyarakat lebih teratur sehingga 

memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi sehingga dalam hal ini 

telah meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Melak. Kemudian 

disisi lain terdapat masalah internal Kantor Kecamatan Melak seperti 

terbatasnya fasilitas dan kurang nya sumber daya manusia sehingga dalam 

memberikan pelayanan pegawai harus kerja ekstra, namun masalah internal 

tersebut tidak mengganggu Kantor Kecamatan Melak dalam memberikan 

pelayanan, hanya untuk kedepannya perlu peningkatan fasilitas dan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia karena melihat semakin banyaknya kebutuhan 

masyarakat dalam mengurus administrasi.  
Kata Kunci : Analisis, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati 

kepada Camat 
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Pendahuluan  

Pemerintah daerah meruakan penmyelenggara urusan pemerintahan 

oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurus asas otonomi serta tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

NKRI. Upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik adalah melalui 

pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat untuk menyelenggarakan 

sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan. Demi mensikronisasikan 

antara tugas Kabupaten dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat, 

Bupati pun melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat salah 

satu Kecamatan dari 16 Kecamatan yaitu Kecamatan Melak.  

Pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat ini bertujuan untuk 

memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi khususnya di ruang 

lingkup Kecamatan sehingga tidak perlu jauh ke Kabupaten dan mengantri 

lama yang selama ini menjadi masalah pemerintah dalam memberikan 

pelayanan yang lama kepada masyarakat, didalam pelimpahan ini pun 

didukung dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

masyarakat hanya perlu menyerahkan surat yang akan diurus pada bagian 

loket pelayanan umum maka pegawai yang akan mengurusnya dari tahap 

masuknya surat hingga penerbitan maka akan mempercepat pelayanan 

administrasi perizinan/non perizinan ditingkat Kecamatan, sehingga dalam hal 

ini memudahkan dan mempersingkat aktifitas masyarakat dalam mengurus 

administrasi di Kecamatan Melak. Maka masyarakat pun akan merasa puas 

dan nyaman dalam mengurus administrasi. 

Kerangka dasar Teori  

Pemerintahan Daerah  

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah yang membawa konsekuensi berupa pergeseran 

paradigma pemerintah daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi. 

Adapun menjelaskan bahwa bentuk Negara kesatuan bagi Negara Republik 

Indonesia merupakan amanat konstitusi, yang memiliki kekuasaan sangat 

besar ditangan pemerintah pusat. Pemerintahan di daerah praktis hanya 

berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. 

Asas penylenggaraan Pemerintah Daerah dalam menjalankan 

pemerintahan daerahnya memiliki tigas asas berdasarkan Pasal 5 ayat (4) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas 

Pembantuan.  

Jadi Pemerintahan daerah adalah tugas yang dijalan pemerintah daerah 

sebagai bentuk Negara Kesatuan yang memiliki kekuasaan dalam memberikan 

perintah sesuai dengan amanat konstitusi di pemerintah pusat. 

Pelimpahan Kewenangan 
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 Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari 

hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-

aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 

pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum politik. 

Kemudian menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 

dengan kekuasaan.  

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat 

sedangkan kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang 

dimiliki menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga 

menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut 

kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang 

dimiliki oleh pejabat atau institusi. 

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat  

Pelimpahan keweangan adalah pelimpahan hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit atau satuan kerja di 

wilayahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. Undang-undang No. 30 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 22 

memberikan pengertian atribusi adalam pemberian kewenangan kepada badan 

dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Kewenagan Camat bersifat delegatif, artinya Camat baru memiliki 

kewenangan apabila ada tindakan aktif dari Bupati/Walikota dalam 

mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepadanya. Dengan 

adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat 

dapat memfokuskan tugas Camat yang akan dilaksanakan di Kecamatan. 

Pelimpahan dari Bupati kepada Camat untuk diselenggarakan di Kantor 

Kecamatan yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

PATEN merupakan suatu inovasi pelayanan guna mendekatkan jarak antara 

pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima 

layanan yang didasari oleh adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati 

kepada Camat. PATEN dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan 

Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang baik, pelayanan yang 

berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir. 

Disamping konsistensi layanan hal lain yang akan dihasilkan adalah efisiensi 

dan efektifitas kerja. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah dskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Metode penelitian ini dipilih karena dianggap relavan dalam mengeksplorasi 

fenomena serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai analisis 
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pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Melak 

Kabupaten Kutai Barat. Metode penelitian ini digunakan dengan harapan 

dapat memberikan data yang jelas dan menarik mengenai temuan dan 

keunikan yang ditemukan peneliti dilapangan. 

Sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun waktu penelitian 

yang dilakukan penulis dari bulan Juli-November 2020 

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberapa teknik penelitian antara lain penelitian kepustakaan (Library 

research), penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan 

meliputi : pengamatan, wawancara, penelitian dokumen.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat  

Untuk merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan 

Pemerintahan daerah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik, 

Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat mengoptimalkan peran Kecamatan salah 

satunya Kecamatan Melak sebagai perangkat daerah terdepan dalam 

memberikan pelayanan publik dengan pelimpahan sebagian urusan 

pemerintahan dari Bupati kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai 

Barat Nomor 6 Tahun 2019.  

Rekomendasi 

Rekomendasi atau kajian Sosial Masyarakat adalah kajian yang berisi 

catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan 

permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Wilayahnya. Sebelum adanya 

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada camat ini, 

masyarakat Kecamatan Melak masih mengurus pengadministrasian yang 

berkaitan dengan pemerintahan atau urusan persuratan yang berhubungan 

dengan pemerintah harus melalui persetujuan dari Bupati atau kepala 

dinas/badan terkait terlebih dahulu, setelah adanya pelimpahan sebagian 

urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat ada beberapa yang biasa 

diurus oleh masyarakat di Kabupaten dan sekarang bisa diurus di Kecamatan 

yaitu dalam mengurus surat rekomendasi untuk pengurusan ijin usaha bagi 

wajib pajak, rekomendasi terhadap pengajuan permodalan koperasi dan usaha 

mikro kecil menengah (UMKM) yang dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, memberikan rekomendasi prona IMB 

(berdasarkan PERBUB),  dan juga rekomendasi Kartu Keluarga, Kartu Tanda 

Penduduk , Surat keterangan kelahiran, Surat keterangan kematian , Surat 

keterangan perkawinan, Surat keterangan perceraian. Maka dari itu didalam 

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada camat dibidang 
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rekomendasi, Bupati telah memberikan sebuah mandat dan wewenang agar 

tidak ada lagi masyarakat yang ingin mengurus atau mengajukan surat 

rekomendasi langsung datang ke Kabupaten, cukup hanya datang ke Kantor 

Kecamatan saja. 

Koordinasi 

Bagian koordinasi juga perlu dilakukan antara Bupati dan Camat dalam 

hubungan pelimpahan sebagian urusan demi mengkoordinir masyarakat dalam 

hal pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum,mengkoordinasikan penerapan dan 

penegakan peraturan perundang undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan 

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan. Maka dalam hal ini koordinasi 

akan berkaitan antara bagian Pemerintahan di Kabupaten dan juga pegawai di 

Kantor Kecamatan Melak dengan masyarakat Kecamatan Melak.  

Kemudian pada pelimpahan ini juga dapat mempersingkat birokrasi 

pemerintahan dan juga membuat koordinasi yang dilakukan antara Bupati 

kepada Camat maupun sebaliknya akan terus berlangsung dalam pelimpahan 

sebagian urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan ini. Dalam pelimpahan 

koordinasi ini juga sering ditemukan koordinasi juga ataupun Camat kepada 

setiap Kepala Desa yang ada di Kecamatan Melak dapat berjalan baik atau 

dapat berjalan sesuai alur koordinasi yang lancar dan sesuai dengan tujuan 

demi keberlangsungan meningkatkannya kesejahteraan masyarakat 

Pembinaan 

Pembinaan ini juga dilakukan di Kecamatan Melak terhadap pegawai 

pemerintahan yang ada dikantor baik yang memiliki jabatan sktruktual 

maupun fungsional agar dapat melakukan tugasnya sesuai dengan visi dan 

misi dari Kecamatan. dapat dikatakan pembinaan yang dilimpahkan dari 

Bupati kepada Camat tidak hanya berbentuk pembinaan untuk meningkatkan 

kualitas kinerja pegawai namun dapat juga meningkatkan dalam pertumbuhan 

kesejahteraan masyarakat, kemudian pembinaan ini juga dilakukan kerjasama 

antara Kecamatan dengan Keluarahan Desa/Kampung. Oleh sebab itu dalam 

pembinaan perlu dilimpahkan sebagian urusan dari Bupati ke Camat perlu 

dilakukan demi meningkatkannya kualitas pelayanan publik yang ada di 

Kecamatan Melak. 

Maka oleh sebab itu dalam melaksanakan pembinaan perlu diadakannya 

Bimbingan Teknis kepada pegawai demi meningkatkan kualitas pelayanan 
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kepada masyarakat agar pelayanan lebih teratur dan terarah sehingga 

pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan baik dan sesuai dengan Standar 

Operasional Pelayanan kemudian melaporkan pelaksaaan pembinaan serta 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada 

Bupati.  

Pengawasan 

 Pengawasan oleh pimpinan yang dilakukan Camat terhadap bawahan 

dalam hal ini diperlukan untuk mengurangi segala permasalahan  menyangkut 

penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk 

mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang bersih serta menuju 

tercapainya pemerintahan yang baik (good governance). Pengawasan yang 

dilimpahkan dari bupati kepada Camat agar kinerja dari Bupati menjadi lebih 

efektif dan efesien. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat selaku pimpinan 

tertinggi di Kecamatan kepada para bawahannya agar tercapainya visi dan 

misi serta pelayanan baik bagi masyarakat Kecamatan Melak. Pengawasan ini 

juga merupakan kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas dan 

pekerjaan telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pengawasan sangat 

penting karena menjadi tolak ukur kinerja pegawai, pengawasan juga 

berfungsi sebagai bahan evaluasi hasil kerja agar lebih efektif dan efisien 

dalam memberikan pelayanan. Adapun pelimpahan yang dilimpahakan seperti 

kinerja operator Electronic KTP,  

 Pengawasan yang dilakukan oleh kasi pelayanan umum merupakan 

bentuk pengendalian yang dilakukan terhadap bawahnya yaitu petugas dalam 

menjalankan Pelayanan Administrasi Terpadu untuk meningkatkan kinerja 

dan produktifitasnya dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga tujuan 

organisasi yang sebelumnya telah ditetapkan, dapat secara efektifitas dan 

efisien tercapai. Dalam melaksanakan pengawasan ini sudah berjalan dengan 

baik sebagaimana semestinya sehingga dapat meminimalisir permasalahan 

dalam Pelayanan Administrasi Terpadu yang ada di Kantor Kecamatan Melak. 

Selain itu, pengawasan juga dapat memberikan pengaruh baik terhadap 

perangkat kecamatan diantaranya akan meningkatkan disiplin kerja 

menggurangi penyalahgunaan 

Fasilitasi 

Pada pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada 

Camat, Bupati mengintruksikan pada Camat untuk memberikan fasilitas-

fasilitas yang sangat baik untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang ada 

di lingkungan Kecamata Melak, Bupati melimpahkan urusan yang dimana 

Kecamatan agar memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang berguna untuk 

meningkatkan kualitas dalam pelayanan yang ada dipemerintahan, kemudian 

dalam pemberian pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dibagian fasilitasi 

tentang rencana untuk kedepannya demi membantu masyarakat yang ingin 
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membangun perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan. Dan juga 

fasilitas yang telah disedikan di Kantor Kecamatan Melak juga perlu didukung 

dengan bantuan dari biaya demi meningkatkan fasilitas yang memadai demi 

meningkatkan kinerja pegawai Kecamatan Melak dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat seperti memfasilitasi kegiatan monitoring 

perangkat electronic KTP, Didalam memberikan pelayanan yang berkualitas 

tentunya didukung dengan fasilitas yang memadai Fasilitas harus memadahi 

agar semua orang yang datang ke Kantor Kecamatan merasa aman dan 

nyaman. Kemudian dalam rangka penyediaan fasilitas yang berkualitas pihak 

Kecamataan terus memperbaharui fasilitas-fasilityas yang sudah dianggap 

tidak layak digunakan menjadi baru. 

Penyelenggaraan 

Menyelenggarakan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Bupati 

kepada Camat perlu adanya pengendalian atas penyelenggaraan yang 

dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kemudian pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang telah 

dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dalam urusan penyelenggaraan 

diharapkan dapat meningkatkan kualiatas yang ada di Kecamatan Melak. 

penyelenggaraan yang telah dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dimaksud 

kan untuk mendekatkan jalinan hubungan antara masyarakat dan Kecamatan 

agar menjadi lebih dekat dengan didukung oleh penyelenggaraan yang diikut 

sertakan dari masyarakat. Penyelenggaraan ini juga adalah pelaksanaan suatu 

kegiatan yang berhasil atau sedang dilaksanakan, seperti penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan meliputi perekaman 

Electronic KTP. 

Dalam rangka merancang alur pelayanan tersebut Pemerintahan 

Kecamatan telah membuat langkah-langkah agar memudahkan masyarakat 

dalam mengurus perijinan atau non perijinan sehingga masyarakat dapat 

memahami dan mengerti dan juga dapat dilayani dengan lebih cepat, lebih 

tepat, dan lebih baik tentang penyelenggaraan yang telah dijalankan di 

Pemerintahan Kecamatan. Penyelenggaraan ini juga sebagai bukti bahwa 

sedang berlangsungnya atau telah terlaksananya apa yang menjadi wewenang 

dari Camat. Pelimpahan dari Bupati kepada Camat ini membuat masyarakat 

merasa nyaman dan merasa terbantu dengan kinerja yang telah diberikan oleh 

pegawai Kecamatan, sehingga dalam penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Terpadu menjadi baik. Pada pelaksanaan Pelayanan Administrasi 

Terpadu ini tidak mengalami kesulitan atau menerima kritik dari masyarakat 

pada saat pelaksanaannya, dapat dikatakan juga bahwa penyelenggaraan 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 8, Nomor 3, 2021: 967-977 

 

 

974 

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sudah 

berjalan dengan baik. 

Kewenangan Lain 

Kewenangan yang diatur langsung oleh Camat tetapi termasuk kedalam 

non perizinan yang terdapat didalam Pelayanan Administrasi Terpadu dan 

kewenanangan lain tersebut tidak menyimpang jauh dari isi atau pembahasan 

yang ada didalam pelimpahan urusan pemerintahan yang terdapat didalam 

Pelayanan Administrasi Terpadu secara keseluruhan. Pada kewenangan lain 

ini juga menjadi hak dari pemimpin tertinggi sebagai pengambil keputusan 

terakhir sebelum akhirnya di jadikan kebijakan-kebijakan yang akan 

diterapkan.  

Didalam pemberian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada 

Camat ini juga dapat dijalankan jika ada kewenangan yang tiba-tiba harus 

dilaksanakan dalam ruang lingkup kecil seperti yang ada di Desa/Keluarahan 

dan itu bertujuan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, dan juga 

sepanjang bukan kewenangan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat 

lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, seperti melaksanakan 

urusan dan kegiatan bidang pendidikan lainnya sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan membuka dialog 

interaktif, Oleh sebab itu kewenangan lain ini jangan sampai merugikan 

masyarakat dan penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu tersebut 

dalam hal ini seluruh pegawai kantor Kecamatan Melak. Selain itu  pada 

kewenangan lain memberikan dampak yang sangat positif yang tidak hanya 

kepada manusia saja tetapi kepada kehidupan pada lingkungan agar selalu 

menjadi lebih baik kedepannya. 

Dampak Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada 

Camat  

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat 

merupakan tuntukan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

yang mudah, murah, cepat dan berkualitas, pelaksanaan kewenangan Camat 

mecangkup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan 

sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan sarana, prasarana, 

pembiayaan, personil dan dokumen yang pelaksanaannya dikoordinasikan 

oleh sekretaris Daerah. Dalam memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas 

sehingga mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat, pegawai di 

Kecamatan pun harus siap dengan keahlian yang dimiliki cukup demi 

memberikan pelayanan yang berkualitas, pegawai yang memiliki keahlian 

cukup maka pada saat menjalankan pekerjaan akan menjadi lebih mudah, 

namun dilihat dari itu yang ada di Kecamatan Melak ini keahlian yang dimiliki 

pegawai yang ada di loket Pelayanan Adminitrsi Terpadu masih kurang dan 

juga pegawai yang dimilki pun masih kurang oleh karena itu dalam hal ini 

pegawai yang menjadi bagian dalalm memberikan pelayanan di bagian loket 
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Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan harus bekerja lebih lagi yang 

tidak sesuai dengan SOP, tetapi walaupun pegawai di Kecamatan Melak ini 

harus bekerja lebih hasil yang didapatkan dalam memberikan pelayanan ini 

masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik, mudah, dan cepat dimana 

masyarakat merasa nyaman ataupun puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Kemudian melihat dari pelimpahan sebagian urusan yang telah dilimpahkan 

dari Bupati kepada Camat ini telah membantu masyarakat dalam mengurus 

administrasi dampak yang disebabkan pada penerapan Pelayanan Administrasi 

Terpadu adalah meminimalisir birokrasi pemerintahan dalam hal ini 

menyangkut urusan administrasi ataupun  pembangunaan ekonomi karena 

pada sekarang ini Kecamatan merupakan salah satu wilayah administrasi 

pemerintahan, selain Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota Madya, maupun 

Kota Administratif. Dapat dikatakan pula bahwa Kecamatan bukan merupakan 

wilayah kekuasaan, akan tetapi Kecamatan adalah wilayah pelayanan. Pada 

saat sekarang ini dilihat dari banyaknya pelimpahan sebagian urusan yang 

dilimpahkan dari Bupati kepada Camat seharusnya diperlukan penambahan 

pegawai untuk mengatasi pelayanan agar pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat menjadi lebih baik namun dengan adanya kebijakan dari 

Pemerintah Provinsi dalam hal tidak ada penambahan pegawai maka dari itu 

pihak Kecamatan Melak hanya perlu melakukan bimbingan teknologi kepada 

para pegawai dan penambahan fasilitas pendukung untuk menunjang 

pelayanan publik yang baik. Maka dari itu melihat dari dampak yang telah 

dijabarkan sebelum-sebelumnya berdampak pelimpahan ini bahwa urusan-

urusan yang telah diberikan pemerintah daerah merupakan respon dari 

pemerintah daerah untuk menciptakan pelayanan publik di tingkat Kecamatan 

yang lebih bagus dan itu akan menciptakan PATEN, namun disisi lain bahwa 

ternyata semua yang menjadi pelimpahan ini sudah menjadi kebutuhan bagi 

masyarakat dan itu menciptakan pelayanan publik yang sangat baik sekali.  

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan 

berjalan baik atau pun sesuai dengan harapan dari Bupati kepada Camat 

dimana pada setiap aspek yang telah dilimpahkan ini ada salah satu yang 

menjadi hambatan seperti penyedian fasilitas fisik maupun non fisik yang ada 

di Kantor Kecamatan Melak yang kemudian harus didukung dengan fasilitas 

yang memadai agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi 

sangat maksimal, dan juga dalam keahlian yang dimiliki pegawai dalam 

memberikan pelayanan pun masih kurang sehingga membuat pekerjaan yang 

dilakukan harus dikerjakan lebih lagi, walaupun itu jika dilihat dari proses 

pengerjaannya pelimpahan ini sampai kepada respon masyarakat yang 

menyatakan masyarakat sangat terbantu dengana adanya pelimpahan yang 
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dilimpahkan ke Kecamatan ini dan pula dibantu dengan pelayanan dari 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang mengurus suatu admnistrasi 

secara mudah dan cepat maka itu membuat meningkatnya pelayanan publik 

yang ada di Kantor Kecamatan Melak. Pelaksanaan pelimpahan sebagian 

urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Melak ini 

berjalan dengan baik yang telah dilihat dari secara keseluruhan antara Bupati 

kepada Camat dan juga antara Camat dan pegawai yang ada di Kecamatan 

Melak sebagai pemerintahan yang menerima pelimpahan dari Bupati ini dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga 

masyarakat merasa nyaman dan puas atas pelayanan yang didapatkan dari 

Kantor Kecamatan Melak. 

Saran 

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada penulis 

mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Melak diantaranya sebagai berikut : 

1. Kantor Kecamatan Melak dapat mengadakan bimbingan teknis kepada 

pegawai di bagian loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan agar 

dapat lebih memahami dan dapat menerapkan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan dengan baik. 

2. Kantor Kecamatan Melak dapat ditingkatkan dalam fasilitas yaitu dalam 

prasarana agar masyarakat pada saat mengurus administrasi di loket 

Pelayanan Admibnistrasi Terpadu bisa lebih nyaman dari sebelumnya. 

3. Kantor Kecamatan Melak harus melakukan evaluasi pada setiap triwulan 

agar  pegawai dan Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pada 

penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dapat di atasi 

secara cepat sehingga tidak menemukan masalah. 
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