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ABSTRAK

Tujuan  hasil  penelitian  antara  lain  (1)  Untuk  mengetahui  bagaimana  Kepemimpinan  Camat  dalam  meningkatkan 
pelayanan Publik di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala (2) Untuk mengetahui hambatan kepemimpinan 
Camat  dalam meningkatkan  Pelayanan Publik di  Kantor  Kecamatan  Barambai  Kabupaten  Barito  Kuala (3)  Untuk 
mengetahui mengatasi hambatan kepemimpinan Camat dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan 
Barambai Barito Kuala. Metode penelitian mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif Data 
yang  dikumpulkan  dengan  observasi  dan  wawaancara  kepada  6  (enam)  orang  informan,  analisis  data  antara  lain 
Reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan (verifikasi) serta Kesimpulan Akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Kepemimpinan Camat dalam meningkatkan pelayanan Publik di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Sudah 
baik hal ini kalau memperhatikan hasil wawancara, observasi dan pengamatan dalam hal Sifat Camat, Perilaku Camat, 
Situasi  Camat  dan  juga   Transparansi  /keterbukaan,  Akuntabilitas,  Partisipasi/partisipatif,  Kesamaan  hak  serta 
Keseimbangan hak dan kewajiban. sedangkan  Hambatan kepemimpinan Camat dalam meningkatkan Pelayanan Publik  
di Kantor Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala antara lain adalah masalah penguasaan komputer,  jenjang 
pendidikan  dan masih kurangnya staf pegawai  yang  berada Kantor Kecamatan Barambai,  kemudian Upaya untuk 
mengatasi hambatan kepemimpinan Camat dalam meningkatkan  Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Barambai 
Barito Kuala antara lain menghimbau kepada staf terutama  yang PNS supaya  melanjutkan kuliah S1 dan yang belum 
mahir dalam komputer supaya latihan dirumah komputernya , sedangkan kekurangan pegawai  melaporkan ke Pemda 
Barito  Kuala.

Kata Kunci: Kepemimpinan Camat, Pelayanan Publik

ABSTRACT

The purposes of this research results are (1) To find out how the Camat's leadership in improving public services at the  
Barambai Sub-district  Barito Kuala Regency (2) To find out  the Camat's leadership barriers  in  improving Public  
Services at the Barambai District Office Barito Kuala (3) To find out overcoming the barriers of Camat leadership in  
improving Public Services at the Barambai District Office Barito Kuala.  The research method uses the qualitative  
approach with the type of descriptive research. The data collected by observation and interview to 6 (six) informants.  
The data analysis including data reduction, data presentation and conclusions (verification) and final conclusions . The 
results showed that the leadership of the Camat in improving public services at the Barambai Sub-District of Barito  
Kuala Regency is good according to the results of interviews and observations in terms of the nature of the sub-district  
head, the behavior of the sub-district head, sub-district situation and also transparency / openness,  accountability,  
participation / participation, Equal rights and balance of rights and obligations. Meanwhile the obstacles of Camat  
leadership in improving public services in Barambai Sub-district Office Barito Kuala Regency include problems in  
computer mastery, education levels and the lack of staff employees who are in the Barambai District Office. So the  
efforts to overcome the Camat leadership barriers in improving Public Services at the Barambai District Office Barito  
Kuala are appealed to staffs, especially those who were civil servants to continue their undergraduate studies and who  
were not proficient in computers to practice at home, while the lack of employees reported to the local government of  
Barito Kuala.
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PENDAHULUAN
Kepemimpinan merupakan salah satu isu 

dalam manajemen yang masih cukup menarik 
untuk  diperbincangkan  hingga  dewasa  ini. 
Media massa, baik elektronik maupun cetak, 
seringkali  menampilkan  opini  dan 
pembicaraan  yang  membahas  seputar 
kepemimpinan. 

Dalam rangka meningkatkan citra,  kerja 
dan  kinerja  instansi  pemerintah  menuju 
kearah  professionalisme  dan  menunjang 
terciptanya  pemerintahan  yang  baik  (good 
governance),  perlu  adanya  penyatuan  arah 
dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai 
pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai 
pedoman  atau  acuan  dalam  melaksanakan 
tugas  baik  manajerial  maupun  operasional 
diseluruh  bidang  tugas  dan  unit  organisasi 
instansi pemerintah secara terpadu. 

Kecamatan  adalah  wilayah  kerja  Camat 
sebagai  perangkat  daerah  kabupaten/kota  di 
bawah Kecamatan yang berada di bawah dan 
bertanggung  jawab  kepada  Bupati  Melalui 
Sekretaris  Daerah.  Kecamatan  mempunyai 
tugas  dan fungsi  melaksanakan kewenangan 
pemerintahan  yang  dilimpahkan  oleh  Camat 
serta  melaksanakan  tugas  pemerintahan 
lainnya  sesuai  ketentuan  perundangan  yang 
berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
19  Tahun  2008  tentang  Kecamatan  ayat  15 
pasal  2,  dikatakan  Camat  melaksanakan 
kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan 
oleh  Bupati/Walikota  untuk  menangani 
sebagian  urusan  otonomi  daerah, salah  satu 
aspeknya  adalah  koordinasi.  Pada  Undang-
undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 
pemerintahan daerah mengatakan Bupati/wali 
kota  dalam  melaksanakan  urusan 
pemerintahan  umum  sebagaimana  dimaksud 
pada  ayat  (2)  pada  tingkat  Kecamatan 
melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. 
Salah  satu  tugas  camat  adalah 
menyelenggaraan urusan pemerintahan umum 
mengoordinasikan  pemeliharaan  prasarana 
dan  sarana  pelayanan  umum, 
mengoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan 
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat 
Daerah di Kecamatan.

Dalam  organisasi  pemerintahan 
diperlukan  aktor  untuk  melakukan  kegiatan 
pemerintahan  yaitu  pihak  yang  memerintah 
dan pihak yang diperintah dimana pihak yang 

memerintah diberikan legitimasi kewenangan 
oleh  yang  diperintah  untuk  menjalankan 
fungsi  pemerintahan,  sebagai  organ  negara. 
Di  dalamnya  ada kepemmpinan,  baik  dalam 
organisasi  pemerintahan  yang  kompleks 
seperti negara bahkan sampai pada level yang 
lebih sederhana yaitu tingkat kecamatan atau 
kelurahan dan desa.

Kepemimpinan  merupakan  aspek 
pengelolaan  yang  penting  dalam  sebuah 
organisasi/lembaga.  Kemampuan  untuk 
memimpin secara efektif  sangat menentukan 
berhasil  atau   tidaknya  sebuah  organisasi 
untuk  mencapai  tujuan.  Dalam  usahanya 
mencapai  tujuan  tersebut  maka  ia  haruslah 
mempunyai  pengaruh untuk memimpin  para 
bawahannya.  Menurut  Danin  (2004;56) 
Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang 
dilakukan oleh individu atau kelompok untuk 
mengkoordinasi  dan  memberi  arah  kepada 
individu  atau  kelompok  yang  tergabung 
diwadah tertentu untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya.

Camat  merupakan  pemimpin  dan 
koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah  kerja  Kecamatan  yang  dalam 
pelaksanaan  tugasnya  memperoleh 
pelimpahan  kewenangan  pemerintahan  dari 
Bupati/Walikota  untuk  menangani  sebagian 
urusan  otonomi  daerah  dan 
menyelenggarakan  tugas  umum 
pemerintahan.  Sebagai  seorang  pemimpin 
Camat banyak peran dalam kepemimpinannya 
antara  lain,  peran  sebagai  katalisator,  peran 
sebagai  fasilitator,  peran  sebagai  pemecah 
masalah  dan  peran  sebagai  komunikator. 
Kecamatan  dilihat  dari  sistem pemerintahan 
Indonesia merupakan salah satu ujung tombak 
dari  pemerintahan  daerah  yang  langsung 
berhadapan  dengan  masyarakat  luas.  Citra 
birokrasi  pemerintahan  secara  keseluruhan 
akan  banyak  ditentukan  oleh  kinerja 
organisasi  tersebut.  Oleh  karena  itu, 
dirumuskan visi, misi, strategi dan nilai acuan 
pemerintah yang menjadi pedoman mengenai 
arah  yang  dituju,  beban  tanggung  jawab, 
strategi  pencapaiannya  serta  nilai-nilai  sikap 
dan perilaku pegawai. Untuk mencapai tujuan 
tersebut  aparatur  Kecamatan  di  tuntut  untuk 
memberi suatu kualitas pelayanan yang prima 
tercermin  dari  transparansi,  akuntabilitas, 



partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan 
hak dan kewajiban.

Kecamatan sebagai tingkat paling rendah 
dalam  mengoordinasikan  pemerintahan 
didaerah, harus dapat memberikan pelayanan 
yang prima kepada masyarakat. Aparatur juga 
harus  dapat  memperlihatkan  kinerja  yang 
baik,  Namun  berdasarkan  pengamatan 
sementara  penulis  di  lapangan  sering  di 
jumpai adanya keluhan dari  masyarakat  atas 
pelayanan yang diberikan oleh para aparatur 
pemerintah  di  Kecamatan  terutama  dalam 
pelayanan publik seperti keterlambatan datang 
ke  kantor,  lamanya  proses  pengurusan. 
Masyarakat  juga  mengelukan  prosedur 
pelayanan  serta  fasilitas,  sarana  dan 
prasarana,  Dengan  demikian  peran  seorang 
Camat  sangatlah  berperan  penting  terlebih 
khusus  dalam Kepemimpinan  di  Kecamatan 
Barambai  dalam  meningkatkan  kinerja  para 
aparatur Kecamatan dalam pelayanan publik.

Camat  memiliki  kekhususan  dibanding 
dengan  perangkat  daerah  lainnya  dalam 
menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya 
untuk  mendukung  pelaksanaan  azaz 
disentralisasi  yaitu  adanya  kewajiban  untuk 
mengintegrasikan  nilai  –  nilai  sisiokultural, 
menciptakan  stabilitas  dalam  dinamika 
politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya, 
mengupayakan terwujudnya ketentraman dan 
ketertiban  wilayah  sebagai  perwujudan 
kesejahteraan  rakyat  dalam  kerangka 
membangun  integritas  kesatuan  wilayah. 
Dalam  hal  ini,  fungsi  utama  Camat  selain 
memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, 
juga  melakukan  tugas  –  tugas  pembinaan 
wilayah. Sehubung dengan hal tersebut maka 
secara filosofis,  pemerintah  kecamatan tidak 
hanya  perlu  diperkuat  dengan  aspek  sarana 
prasarana,  sistem administrasi,  kuangan  dan 
kewenangan  saja.  Namun  tidak  kalah 
pentingnya  adalah  daya  dukung 
kepemimpinan  Camat  dalam  mingkatkan 
pelayanan publik.

METODE

Penelitian  kualitatif  adalah  salah  satu 
prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data 
deskiptif  berupa  ucapan  atau  tulisan  dan 
perilaku  orang-orang  yang  diamati.  Tipe 
penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian 

ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat 
deskriptif.  Jenis  data  yang  digunakan  yaitu 
data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik 
pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu 
observasi,  wawancara  dan  metode 
dokumentasi.

Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  lokasi 

Kantor  Camat  Barambai,  Kecamatan 
Barambai,  Kabupaten  Barito  Kuala.  Adapun 
penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui 
kepemimpinan  camat  dalam  meningkatkan 
pelayanan  publik  di  Kecamatan  Barambai 
Kabupaten Barito Kuala.

Subjek Penelitian
Mereka yang dijadikan sebagai informan 

pada  penelitian  ini  adalah  berdasarkan 
pertimbangan bahwa mereka  telah  mewakili 
masyarakat yang bertempat tinggal di daerah 
yang  diteliti.  Yang  menjadi  informan  dalam 
penelitian ini antara lain:

1. Staf kecamatan 1 orang
2. Kasi dikantor Kecamatan sebanyak 1 
orang 
3. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 orang
4. Camat

Teknik Analisa Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini 

berlangsung  bersamaan  dengan  proses 
pengumpulan data, atau melalui tiga tahapan 
model  alir  dari  Miles  dan  Huberman, 
mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam 
analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara 
interaktif  dan  berlangsung  terus  menerus 
secara tuntas.

Langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam 
menganalisis data antara lain:
1. Reduksi data.
2. Penyajian data.
3. Kesimpulan (verifikasi).
4. Kesimpulan Akhir

Jadwal Penelitian
Jadwal  ini  di  lakukan  selama  empat 

bulan,  yaitu  mulai  bulan  November  2019 
sampai dengan februari 2020.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
1. Kepemimpinan  Camat  Dalam 

Meningkatkan  Pelayanan  Publik  di 
Kecamatan  Barambai  Kabupaten 
Barito Kuala

Setelah  diadakan  penelitian  dan 
pengumpulan  data  di  lapangan,  baik 
melalui  wawancara,  observasi 
(pengamatan),  studi  kepustakaan  dan 
studi  dokumentasi  langsung  maka 
diperoleh  berbagai  data  dari  lokasi 
penelitian dan informan penelitian dalam 
kaitannya dengan Kepemimpinan Camat 
dalam meningkatkan Pelayanan Publik di 
Kecamatan  Barambai  Kabupaten  Barito 
Kuala.  Berikut  ini  akan  dideskripsikan 
bagaimana Kepemimpinan Camat dalam 
meningkatkan  Pelayanan  Publik  melalui 
teori kepemimpinan menurut GR. Terry
1). Sifat Camat

Kepemimpinan Camat Barambai 
dalam  organisasi  Pemerintahan 
saling  berkait  dengan  proses 
pelayanan  publik  bagi  masyarakat. 
Dimana seorang Camat memberikan 
contoh kepada bawahan dalam upaya 
mencapai  tujuan  organisasi  dalam 
meningkatkan  pelayanan  publik. 
Dalam  hal  memberi  pelayanan 
terbaik pada masyarakat maka Camat 
juga  harus  mempunyai  sifat 
kepemimpinan yang baik pula. Baik 
dalam  hal  karakter  Camat  yang 
meliputi  Keteladanan  camat, 
Ketegasan  dan  sikap  menjadi 
pendengar  yang  baik  untuk 
bawahannya.  Hal  ini  guna memberi 
Pelayanan  yang  baik  bagi 
masyarakat.

Hasil  Wawancara  dengan 
Mastun, S.AP selaku Kasi Kesra dan 
Pelayanan  Umum  menyatakan 
bahwa:

“Camat  kita  memiliki  karakter  
yang  cukup  baik,  Pak  Camat  juga  
mampu  menjadi  pendengar  yang 
baik  bagi  para  bawahan  dalam 

menjalankan  tugas.  Hal  itu  terlihat  
saat  kami  para  bawahannya 
memaparkan  masalah,  Pak  Camat  
mampu  menjadi  pendengar  yang 
baik.  Untuk  hal  ketegasan  Beliau  
juga cukup baik. Hal ini terlihat saat  
Camat  memberikan teguran kepada  
kami  bawahannya  apabila  ada 
pegawai yang lupa dengan tugasnya.  
Namun untuk hal kedisiplinan Beliau  
masih kurang mampu mengatasinya.  
Dalam  hal  terlihat  pada  absensi  
pegawai. Dimana, Dalam kehadiran  
pegawai dan pak camat sendiri pun  
sering  datang  terlambat.” (hasil 
wawancara  dengan  Bapak  Mastun, 
S.AP  pada  Hari Rabu,  Tanggal 15 
Januari 2020).

Demikian juga hasil wawancara 
dengan Laili selaku staff menyatakan 
bahwa : 

“Camat  sudah  bekerja  dengan 
baik,  dia  sering  memperhatikan  
bawahan dan sering  berkomunikasi  
dengan  bawahan  perihal  memberi  
petunjuk yang jelas guna membantu  
bawahan dalam mengerjakan tugas.  
Dalam  hal  ketegasan  juga,  Bagi  
saya Beliau sudah tegas karena dia  
saya  lihat  mampu  memerintah  
bawahan  dan  bawahan  juga 
menuruti  serta mendukung program 
yang  ada.  Camat  juga  aktif  
mengontrol  para  pegawai  apabila  
dia sedang berada di kantor. Namun,  
Beliau  sendiri  sering  meninggalkan  
ruangan tanpa sepengetahuan kami  
para pegawainya.” (hasil wawancara 
dengan  Ibu  laili   pada  hari  Rabu 
Tanggal 15  Januari 2020).

Hasil wawancara dengan Taufik 
Al  Hakim  masyarakat  Desa 
Barambai   Ketua  BPD  Desa 
Barambai menyatakan bahwa:

 
“Camat  orangnya  ramah 

kepada  masyarakat,  Beliau  bersifat  
humoris  kepada  masyarakat.  Dia  
sering  bercanda  jika  saat  sedang  



berinteraksi  dengan  warga.  Beliau 
mampu  beradaptasi  dengan  baik  
dengan  warga  pada  saat  
berinteraksi.” (hasil  wawancara 
dengan Taufik Al Hakim pada Rabu 
Tanggal 15  Januari 2020)

Dengan  demikian  dapat 
disimpulkan  Bapak  Camat 
mempunyai  karakter  yang  cukup 
baik bagi para pegawai yang bekerja 
di Kantor Kecamatan Barambai. Dia 
mampu  menjadi  teladan  dalam  hal 
pekerjaan  bagi  para  pegawai.  Dari 
hasil  wawancara  di  atas  di  ketahui 
bahwa  Camat  memiliki  sifat  yang 
ramah  terhadap  warga  dan  sering 
berbaur  dengan  masyarakat  baik  di 
kantor  maupun  di  lingkungan 
masyarakat. Hal ini berkaitan dengan 
teori Pelayanan publik te Dalam hal 
berkomunikasi,  Camat  juga  terlihat 
cukup  baik.  Hal  itu  terlihat  dari 
pengakuan  informan  dalam 
wawancara  di  atas  yang  mana 
menyebutkan  bahwa Camat  mampu 
menjalin hubungan yang baik dengan 
seluruh pegawai dan Masyarakatnya. 
Di  samping itu  Camat juga mampu 
menjalin hubungan yang baik dengan 
para  pegawainya,  Camat  juga 
memiliki ketegasan yang baik dalam 
memimpin  bahawannya.  Hal  ini 
diakui  oleh  informan  pada  saat  di 
wawancarai yang menyatakan bahwa 
Camat  tidak  segan-segan 
memberikan  teguran  kepada 
bawahannya  jika  melupakan 
tugasnya.

Sifat  Camat  yang  ramah 
mendapat  pengakuan  dari  para 
pegawai  yang  bekerja  di  kantor 
Kecamatan  dan  juga  masyarakat 
yang  datang  ke  kantor  saat  ingin 
sedang  mengurus  sesuatu.  Camat 
mampu  berinteraksi  dengan  baik 
dengan  seluruh  masyarakat  yang 
menerima pelayanan, Berkomunikasi 
dengan  baik  dan  tidak  sedikitpun 
menunjukkan sifat arogan.

Dapat  disimpulkan  bahwa  Sifat 
Camat  sebagai  pemimpin  di  dalam 

Organisasi  Pemerintahan  sudah 
berjalan  baik  dimana  Camat  ramah 
terhadap  para  pegawai  dan  juga 
masyarakat,  Mampu  berkomunikasi 
dengan  baik  dan  sering  menegur 
bawahan  jika  ada  kesalahan  atau 
perkerjaan yang tidak tepat sasaran. 

Kemampuan  seorang  Camat 
sangat diperlukan dalam memberikan 
pelayanan yang baik bagi masyarakat 
penerima  layanan.  Seorang  Camat 
harus  mampu  bekerjasama  dengan 
baik  kepada  seluruh  bawahannya 
agar  tercipta  pelayanan  yang  prima 
bagi  penerima  layanan.  Demi 
menciptakan  pelayanan publik  yang 
baik  serta  meningkatkannya,  Camat 
harus  mampu  memberi  perintah 
kepada  bawahannya  untuk  bekerja 
dengan  baik.  Tanpa  adanya 
kerjasama  antara  Camat  dan 
bawahan  maka  proses  pelayanan 
publik  tidak  akan  terjalin  dengan 
baik.  Kemampuan  camat  dalam 
memberikan  perintah  kepada 
bawahannya adalah salah satu bukti 
bahwa  camat  mampu  untuk 
memimpin  para  pegawai 
/bawahannya  untuk  memberi 
pelayanan  bagi  masyarakat  yang 
membutuhkan.  Camat  di  tuntut 
mampu  mengambil  keputusan  yang 
cepat  dan  tepat  untuk  kebaikan 
organisasi,  termasuk  juga  pada 
organisasi  Pemerintah  Kecamatan 
Barambai   dibutuhkan  seorang 
Camat  yang  dapat  mengambil 
keputusan dengan cepat, cermat dan 
tepat  demi  kebaikan  organisasi 
pemerintahan di Kecamatannya.

2). Perilaku Camat
Perilaku Camat Dalam mencapai 

tujuan  untuk  memberi  pelayanan 
publik  bagi  masyarakat  Kecamatan 
Barambai, Perilaku Camat sangatlah 
diperlukan  bagi  para  bawahan 
Camat.  Sebagaimana  yang  telah 
diketahui  bahwa  perilaku  Camat 
dalam  memimpin  para  bawahannya 
sangat  berpengaruh  besar  terhadap 
keberhasilan  proses  pelayanan 



publik.  Dalam  menjalankan  tugas, 
Camat  dituntut  untuk  menunjukkan 
perilaku  yang  pantas  untuk  ditiru 
oleh  bawahannya  agar  proses 
pekerjaan  dapat  berjalan  dengan 
baik. Dalam hal ini, Perilaku seorang 
Camat  harus  lebih  cenderung 
mementingkan  bawahan,  memiliki 
ciri ramah tamah, mau berkonsultasi, 
mendukung,  membela, 
mendengarkan usul dan memikirkan 
kesejahteraan  bawahannya  serta 
memperlakukan  setingkat  dengan 
dirinya.  Kecenderungan  perilaku 
Camat  juga  dituntut  untuk  lebih 
mementingkan  tugas  organisasi. 
Dengan menunjukkan perilaku yang 
baik  di  Kantor  Camat  untuk  para 
Bawahan  dan  masyarakat  penerima 
layanan,  Maka  proses  pelayanan 
publik  juga  akan  berjalan  dengan 
baik pula.

 Hasil Wawancara dengan Bapak 
Basran  sebagai   tokoh  masyarakat 
mengenai  perilaku  Camat  di  kantor 
Kecamatan  Barambai  menyatakan 
bahwa: 

“Menurut saya, kalau mengenai  
perilaku  pak  Camat  cukup  baik.  
beliau ramah kepada semua orang,  
baik  kepada para pegawai  maupun 
kepada  masyarakat  yang  menerima 
pelayanan.  Beliau  tanggap  dan 
sigap  jika  kami  kewalahan  dalam 
suatu  masalah  dan  untuk 
menyelesaikan masalah beliau selalu  
mendiskusikannya dahulu pada kami 
bawahannya  dan  beliau  selalu  
menanyakan saran dari kami.” (hasil 
wawancara  dengan  Bapak  Basran 
pada  Kamis   Tanggal  16   Januari 
2020). 

Sama  halnya  dengan  hasil 
wawancara  lainnya  dengan  Bapak 
Mastun, S.AP  selaku Kasi Kesra dan 
Pelayanan  Umum   menyatakan 
bahwa :

“Bapak  Camat  orangnya  baik,  
beliau  seorang  yang  humoris  dan 

tentunya  ramah  kepada  seluruh 
warga dan pegawai. Pak Camat juga  
dengan terbuka mau menerima usul  
dari  para  pegawai  meskipun  
selebihnya  dia  yang  menentukan.  
Bagi  saya  dalam  berperilaku  dia  
sudah  baik.” (hasil  wawancara 
dengan  Mastun,  S.AP  pada  Kamis 
Tanggal 16  Januari 2020). 

Demikian  halnya  Wawancara 
dengan  Sukinan warga desa  Kolam 
Kanan  Kecammatan  Barambai 
menyatakan bahwa :

“Camat  orangnya  ramah 
kepada masyarakat, Pak Camat juga  
sering bercanda dengan para warga  
saat  sedang  berinteraksi  dengan 
warga.  Beliau  mampu  beradaptasi  
dengan  baik  dengan  warga  pada  
saat berinteraksi..” (hasil wawancara 
dengan  Sukinan  pada  Kamis 
Tanggal 16  Januari 2020). 

Melalui hasil wawancara di atas 
maka  dapat  disimpulkan  bahwa 
dalam  berperilaku  Bapak  Camat 
Barambai  sudah  menunjukkan 
perilaku yang baik bagi para pegawai 
dan masyarakat.  Sosok Camat yang 
humoris  dan  ramah  kepada 
pegawainya  dapat  mengurangi 
tingkat stress kerja bawahannya dan 
perilaku  pak  Camat  yang  ramah 
kepada seluruh masyarakat tentunya 
mendapat  nilai  positif  terhadap 
masyarakat  yang  membutuhkan 
pelayanan.  Demikian  halnya  dalam 
menerima  masukan  atau  saran, 
Camat  Barambai  selalu  melibatkan 
bawahannya  dalam  hal 
menyelesaikan masalah. Begitu juga 
dengan masyarakat sangat merasakan 
perilaku  baik  dari  Camat,  Para 
bawahannya  mengaku  sering 
dimintai  masukan.  Hal  ini 
merupakan  perilaku  yang  sangat 
baik,  karena  pak  Camat  selaku 
pemimpin  selalu  melibatkan 
bawahannya  untuk  memberi 
kontribusi  masukan  sebelum 



menyelesaikan suatu masalah. Dekat 
dengan  bawahan  adalah  salah  satu 
faktor penunjang terciptanya kondisi 
bekerja  yang  kondusif  sebagai 
penuntun  tercapainya  hasil  kerja 
yang  maksimal.  Bawahan  adalah 
seorang mitra kerja sekaligus sebagai 
orang  yang  membutuhkan  tuntunan 
karena suatu hal diantaranya 

Seorang pemimpin harus mampu 
dan pintar  membaca dan memenuhi 
keinginan  bawahannya  selama  itu 
tidak melanggar dan sebagai bentuk 
apresiasi  terhadap  hasil  kerja. 
Seorang pemimpin yang baik adalah 
pemimpin  yang  mampu  menjaga 
kedekatan  hubungan  dengan  orang 
disekitarnya  sehingga  menciptakan 
kondisi  yang  nyaman,  tenang  dan 
bersahabat.  Di  satu  sisi,  proses 
hubungan antara seorang atasan dan 
bawahan  tetap  harus  berada  dalam 
koridor yang saling menghargai agar 
wibawa  seorang  pemimpin  tetap 
terjaga,  sekaligus  menjaga  agar 
bawahan  tidak  menjadi  pelayan. 
Sebagai  seorang  pemimpin  yang 
membawahi beberapa orang pegawai 
yang bekerja dalam organisasi  yang 
dipimpinnya,  Camat  dalam 
menjalankan  peran,  tugas,  dan 
kewajibannya  harus  dapat  bekerja 
sama dengan sekelompok orang atau 
pegawai  yang  ada  dalam  instansi 
atau organisasi. 

Berdasarkan  hasil  wawancara 
yang  telah  dilakukan  mengenai 
perilaku  kepemimpinan  pada 
hubungan  atasan-bawahan  dan 
perhatian  pribadi  pemimpin  pada 
pemuasan kebutuhan bawahan dapat 
disimpulkan  bahwa  camat  selaku 
pemimpin  sangat  bagus  dalam  hal 
menjalin  hubungan  dengan 
bawahannya.  Pak  Camat  selaku 
pimpinan  yang  bertugas  untuk 
meningkatkan  kinerja  bawahannya 
sangat  mengerti  akan  kebutuhan 
bawahannya. 

3). Situasi Camat 

Dalam  upaya  melancarkan 
kegiatan  pemerintahan 
dikecamatannya,  Camat  dapat 
melakukan  koordinasi  dan  kerja 
sama  dengan  bawahannya.  Untuk 
menjalin kerja sama antara pimpinan 
dan bawahan juga sangat dibutuhkan 
interaksi  antara  pimpinan  dan 
bawahan . 

Pada  teori  Situasi  ini  kita  akan 
membahas  tentang  hubungan  antara 
pimpinan  dengan  bawahan  dalam 
menyelesaikan suatu masalah. Antara 
lain  peran  pimpinan  dalam 
memberikan  petunjuk  dan 
pengarahan  kepada  bawahannya 
sebelum  memberikan  tugas. 
Disamping  itu,  dalam  konteks  ini 
pimpinan  juga  akan  dinilai  tentang 
pemberian  dukungan  Siutuasi  nya 
kepada  bawahannya.Dalam  upaya 
meningkatkan  pelayanan  publik  di 
Kecamatan  Barambai,  sangat 
dipengaruhi oleh kepemimpinan dari 
Camat tersebut. 

Peran  Camat   Barambai  untuk 
peningkatan  kinerja  para 
bawahannya  sangat  mempengaruhi 
peningkatan  pelayanan  publik  bagi 
masyarakat di  kecamatan Barambai. 
Hal ini di ungkapkan oleh Laili salah 
satu  staf  dikecamatan  Barambai 
yang menyatakan :

“Menurut  saya  Camat  sangat  
aktif dalam memberikan pengarahan 
dan  petunjuk  sebelum  memberikan 
tugas  kepada  kami  bawahannya.  
Camat  juga  tidak  lupa  untuk  
memotivasi  kami  agar  kami  
semangat,  biasanya  kami  diberikan  
bonus  setelah  menyelesaikan  tugas  
tambahan.” (hasil  wawancara 
dengan Laili pada Kamis  Tanggal 16 
Januari 2020). 

Hal  ini  selaras  dengan 
pernyataan   Bapak  Mastun,  S.AP 
selaku  Kasi  Kesra  dan  Pelayanan 
Umum menyatakan : 



“Pak Camat selalu memberikan  
pengarahan,  motivasi  dan 
memperhatikan  kami  bawahannya.  
Contohnya  kalau  pak  Camat  
memberikan tugas  deadline  tentang 
laporan keuangan, pak Camat selalu  
memberikan  pengarahan  dulu  
tentang  bagaimana  cara 
membuatnya  dan  kalau  tugas  itu  
selesai  pak  Camat  kadang 
mentraktir  kami.”  (hasil  wawancara 
dengan  Bapak Mastun, S.AP  selaku 
Kasi  Kesra  dan  Pelayanan  Umum 
pada  Kamis   Tanggal  16   Januari 
2020). 

Tanggapan para bawahan di atas, 
juga  senada  dengan  pernyataan 
Bapak  Wiwien  Masruri,S.SIP,M.Si 
selaku Camat yang menyatakan:

 
“Kalau saya memberikan tugas  

kepada bawahan saya harus melihat  
dulu  siapa  yang  lebih  pantas  
menerima tugas yang saya berikan,  
karena  tidak  semua  bawahan  saya  
mampu untuk mengerjakan berbagai  
tugas.  Semua  ada  tugas  masing-
masing  sesuai  dengan  keahliannya 
masing-masing,  Namun  walaupun 
itu keahliannya masing-masing saya  
juga  harus  mengingatkan  tentang 
bagaimana  cara 
menyelesaikannya.”(hasil 
wawancara  dengan  Bapak  Wiwien 
Masruri,S.SIP,M.Si  pada  Senin  20 
Januari  2020).

Berdasarkan  hasil  wawancara 
yang  telah  dilakukan  terhadap 
beberapa    staf kecamatan dan Pak 
Camat  itu  sendiri,  maka  dapat 
digambarkan     bahwa  teori 
kepemimpinan   situasi menurut GR. 
Terry  telah    diterapkan   oleh pak 
Camat.  Dalam  memberikan  tugas 
pak  Camat  selalu  memberikan 
pengarahan  dan  petunjuk  tata  cara 
pengerjaan  tugas  itu  sendiri.  Dalam 
hal pemberian dukungan situasi pak 
Camat  juga  selalu  memberikan 
motivasi  kepada  bawahannya  agar 

bawahannya  merasa  nyaman  dan 
semangat  untuk  melaksanakan 
pekerjaannya  guna  meningkatkan 
kualitas  pelayanan  prima  terhadap 
masyarakat.  Sesuai  dengan 
pernyataan  pimpinan  kecamatan 
Barambai  dari  wawancara  yang 
sudah  dilakukan,  pak  Camat  juga 
mengkondisikan  bentuk  tugas  yang 
akan  diberikan  dengan  orang  yang 
akan  menerima  tugas  tersebut.  Pak 
Camat  sudah  berhasil  menerapkan 
teori situasional. Hal ini terlihat dari 
dua  informan  yang  menerangkan 
bahwa  pak  Camat  menyesuaikan 
suatu  tugas  dengan  keahlian  para 
bawahanya

Kepemimpinan  camat 
merupakan  hal  yang  sangat 
menentukan  keberhasilan  dan 
tanggung  jawab  penyelenggaraan 
pemerintahan,  sikap profesionalisme 
kerja  tersebut  adalah  sikap  yang 
menghargai  profesinya  dan  yang 
menjalankan  kewajibannya  sesuai 
dengan  yang  diamanatkan,  zaman 
sekarang  adalah  zaman  dengan 
kemajuan  teknologi  yang  semakin 
canggih,  dimana  kepemimpinan 
camat  menjadi  tolak  ukur  dalam 
pemerintahan  yang  ada  disetiap 
daerah. Dalam hal ini kepemimpinan 
yang baik akan memberikan motivasi 
kepada  bawahannya  baik  dari  segi 
program  dan  pelayanan  kepada 
masyrakat.

Peran  camat  sangatlah  penting 
dalam meningkatkan kinerja aparatur 
pemerintah  dalam  mencapai  suatu 
tujuan  pelayanan  publik  dalam 
rangkah  memenuhi  kebutuhan 
masyarakat.

Untuk  mencapai  kepuasan 
masyarakat tersebut  aparatur 
pemerintahan  kecamatan  di  tuntut 
untuk  memberikan  kualitas 
pelayanan  yang  prima  kepada 
masyarakat, kualitas pelayanan yang 
baik  akan  tercapai  apabilah  ada 
korelasi  antara  pemimpin  dan 
bawahan  dalam  pelaksanaannya. 
Proses  atau  teknis  pelaksanaan 



pelayanan  publik  yang  ada 
dikecamatan  Barambai  Kabupaten 
Barito  Kuala  dilaksanakan  sesuai 
dengan  standar  operasional 
pelayanan  yang  ada  karena 
keberhasilan  dari  pelayanan 
ditentukan  dari  pihak  pihak  yang 
terlibat  didalamnya.  Dan  untuk 
melihat  bagaimana  korelasi  dan 
singkronisasi  dari  pelayanan publik, 
itu semua dapat dilihat dari:
(1). Transparansi/keterbukaan 

Transparansi,  yakni 
pelayanan  yang bersifat terbuka 
mudah  dan  dapat  diakses  oleh 
semua  pihak  yang 
membutuhkan.  Transparansi 
merupakan  konsep  yang  sangat 
penting  seiring dengan semakin 
kuatnya  keinginan  untuk  terus 
mengembangkan  praktek  good 
governance  yang 
mengisyaratkan  adanya  ruang 
khusus  transparansi  didalam 
seluruh  proses  penyelenggaraan 
pemerintahan  yang  ada 
dimasyarakat.  Akuntabilitas, 
yakni  pelayanan  yang  dapat 
mempertanggung  jawabkan 
sesuai  dengan  ketentuan 
perundang  undangan. 
Akuntabilitas  merupakan proses 
suatu  evolusi  kegiatan  kegiatan 
yang  dilaksanakan  seorang 
petugas yang masih berada pada 
jalur  otoritasnya  atau  sudah 
keluar jauh dari tanggung jawab 
dan kewenangannya.

Transparansi  merupakan 
upaya menciptakan kepercayaan 
timbal  balik  antara  pemerintah 
dan  masyarakat  melalui 
penyedian informasi yang akurat 
dan memadai. Ttransparansi dan 
akuntabilitas  harus 
dilakasanakan  pada  seluruh 
aspek  manajemen  pelayanan 
yang  melimputi  kebijakan, 
perencanaan,  pelaksanaan  dan 
pengawasan  dan  laporan  hasil 
kerja.  Pelayanan  yang  bersifat 
terbuka  dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan 
yaitu  masyarakat.  Tentunya 
pelayanan  yang  transparansi, 
akuntabilitas  dan  sesuai  dengan 
standar operasional publik yang 
ada  dikecamatan   Barambai 
kabupaten Barito Kuala.

Berikut  adalah  hasil 
wawancara  dengan  salah  satu 
informan yang sedang mengurus 
surat  dikantor  kecamatan 
Barambai  Bapak  Sukinan 
mengatakan bahwa: 

“Pelayanan  publik  yang 
ada  dikantor  kecamatan 
Barambai sudah cukup baik dan  
transparansi  dalam  proses  
pembuatan surat, dimana dalam 
pembuatan  surat  tidak  ada 
pungutan  atau  gratis.  Akan 
tetapi  dalam  pembuatan  surat  
harus  membutuhkan  waktu  
beberapa  jam  dan  hari  
dikarenakan  keterlambatan 
waktu  pegawai  yang  datang 
dikantor  ketika  masyarakat  
sudah lama menunggu”.

Hal  diatas  juga  dipertegas 
oleh informan lain yakni Bapak 
Taufik Al Hakim, ia mengatakan 
bahwa:

“proses  pelayan  publik  
yang  ada  dikantor  kecamatan 
belum  efektif  dimana  pegawai  
kantor  sering  datang  terlambat  
dan  proses  pembuatan  yang 
cukup lama”.

Berdasarkan  data  ini  dapat 
dimpulkan  bahwa  pelayanan 
publik  yang  ada  dikantor 
kecamatan  Barambai  belum 
maksimal,  dimana  pegawai 
aparatur  kecamatan  Barambai 
yang  datang  terlambat  dikantor 
dan  in   menyangkut  tentang 
disiplin  waktu  sesuai  dengan 
tanggung  jawab.  Dan  juga 
proses  pengurusan  surat  yang 



memakan waktu berjam jam dan 
berhari–hari. Sehingga ini perluh 
diperhatikan  karena  ini 
menyangkut  kebutuhan 
masyarakat dalam hal pelayanan 
public

(2). Akuntabilitas
Akuntabilitas  yakni  proses 

pengelolaan  dan  manajemen 
anggaran  yang  fleksibel  dan 
kredibel dalam setiap organisasi 
baik  formal  maupun  informal. 
Berdasarkan  hasil  wawancara 
dari  masyarakat  yang  ada  di 
kecamatan  Barambai  yakni 
Taufik Al Hakim.

Beliau  mengatakan  proses 
pelayanan  yang  ada  di 
kecamatan   Barambai  sangat 
baik dan akuntabilitas ini  dapat 
di  lihat  dari  proses  pengelolaan 
administrasi  tentang 
pertanggung  jawaban  anggaran 
dari  pemerintahan  desa  dan 
pemerintahan  kecamatan  lewat 
hubungan  koordinasi  yang 
akurat, cepat, tepat sasaran.

(3). Partisipasi/partisipatif
Partisipasi  adalah 

keikutsertaannya  setiap  orang 
atau  kelompok  dalam  suatu 
kegiatan  dan  merupakan  suatu 
aktivitas dalam organisasi untuk 
mencapai  tujuan  yang 
diinginkan.  Jika  dihubungkan 
dengan  kegiatan  sosial,  maka 
partisipasi  dapat  diartikan 
sebagai  keikutsertaan 
masyarakat  dalam  kegiatan 
sosial  untuk  mencapai  tujuan 
sosial  masyarakat  yakni 
meningkatkan  keadaan  social 
masyarakat  menuju  masyarakat 
yang  adil  dan  makmur 
berdasarkan  pancasila  dan 
undang  undang  dasar  Negara 
republik  Indonesia  tahun  1945. 
Partisipasi  membutuhkan  suatu 
interaksi  antara  masyarakat  dan 
pemerintah,  interaksi  yang 

dimaksud  adalah  saling 
pengertian  dan  mendukung 
antara  pemerintah  dan 
masyarakat, tanpa ada interakasi 
maka  partsipasi  masyarakat 
dalam kegiatan sosial akan sulit 
dilaksanakan.  Partisipasi  adalah 
keterlibatan  aktif  seseorang 
secara sadar untuk berkontribusi 
secara  sukarela  dalam  program 
pembangunan  dan  sesuai 
dengan  perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring, sampai 
pada tahap evaluasi.

Sebagai  aparat  pemerintah 
kecamatan,  harus  bisa berupaya 
membuat masyarakat untuk bisa 
berpartisipasi  dalam  kegiatan 
pembangunan.  Hal  ini 
merupakan tantangan besar yang 
pernah  dialami,  karena 
masyarakat yang cendrung yang 
lebih  banyak  menghabiskan 
waktu  dalam  penyelesaian 
urusan  masing  masing.  Sesuai 
dengan  pengamatan  atau 
observasi  yang  dilakukan 
peneliti yang menggali informasi 
dari  lokasi  yang  ada  maka 
ditemukan  bahwa  partisipasi 
masyarakat sudah cukup baik ini 
terlihat dengan adanya berbagai 
perhatian  dari  masyarakat 
terhadap  semua  perkembangan 
yang  ada  dilingkungan 
pemerintahan  kecamatan 
Barambai  dan  masyarakat 
respond dan antusias dengan hal 
tersebut.  Tentunya  saja  hal  ini 
yang  mendukung  pemerintah 
dalam  pembangunan  yang  ada 
dikecamatan  Barambai. 
Wawancara  dengan  informan 
yaitu  Sukinan   selaku 
masyarakat  yang  ada 
dikecamatan  Barambai 
menyatakan: 

“kami  turut  memberikan  
diri  karena  sudah  menjadi  
tanggung  jawab  kami  sebagai  



masyarakat yang ada yang ada  
dikecamatan Barambai”.

Hal  ini  dipertegaskan 
dengan  pernyataan  camat 
Barambai   terhadap  partisipasi 
masyarakat  yang  menyatakan 
bahwa: 

“masyarakat  sangat  loyal  
dalam  kegiatan  dan  program 
yang  dilaksanakan  antara  lain  
kerja  bakti  dan  kegiatan  
kegiatan lainnya.”.

Berdasarkan  data  tersebut 
mengenai partisipasi masyarakat 
sudah cukup baik dan terlaksana 
dan ini dapat dilihat dari antusias 
dari  masyarakat  yang  ada 
dikecamatan  Barambai  dalam 
setiap kegiatan yang dilaksnakan

(4). Kesamaan hak
Kesamaan  hak  adalah 

pelayanan yang tidak melakukan 
diskriminasi  dilihat  dari  aspek 
apapun  yaitu  suku,  agama,  ras, 
golongan,  status.  Hak  berarti 
boleh,  ini  berarti  bahwa  hak 
merupakan  sesuatu  yang  boleh 
dimiliki  oleh  manusia  atau 
wewenang  yang  dimiliki  oleh 
manusia.  Dalam  kehiduapan 
manusia  terdapat  hak  yang 
bersifat absolut dan mutlak.

Sesuai  dengan  pengamatan 
dan wawancara dengan informan 
selaku  masyarakat  yang 
berhubungan dengan  pelayanan 
publik  dikantor  kecamatan 
mengatakan  yakni   Bapak 
Sukinan  dikecamatan  Barambai 
mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang dilakukan 
dikantor  kecamatan sudah baik  
dan  sesuai  dengan  hak  kami  
sebagai  masyarakat  tanpa 
memandang  golongan  dan 
status  dimana  tidaka  ada 
perbedaan, semuanya sama”.

Jadi  dapat  disimpulkan 
bahwa  kesamaan  hak 
masyarakat  dalam  pelayanan 
publik  di  kecamatan  Barambai 
sudah baik. Hal ini dapat dilihat 
dari  pelayanan  yang  dilakukan 
tanpah  memandang  status  dan 
golongan  sehingga  tidak  adak 
perbedaan  dalam  pelayanan 
yang  diberikan  tetapi  yang 
menjadi  permasalahan  adalah 
kedekatan  emosional  antara 
pemberi  layanan,  dimana 
perhatian  dari  pemberi  layanan 
lebih  mengutamakan  ikatan 
kekeluargaan  dari  pada 
mengutamkan  pihak  yang  lebih 
membutuhkan  dalam  proses 
pelayanan publik.

(5). Keseimbangan  hak  dan 
kewajiban 

Pemberi  dan  penerima 
memenuhi  kewajiban  masing 
masing  pihak.  Keseimbangan 
hak  dan  kewajiban  yaitu 
pelayanan  yang 
mempertimbangkan  aspek 
keadilan  antara  pemberi 
pelayanan  yang  dan  penerima 
pelayanan  publik.  Masyarakat 
hendaknya  menuntut  haknya 
yang ingin dilayani dengan baik 
oleh  parah  pemberi  pelayanan, 
sejalan  dengan  itu   masyarakat 
juga  harus  memperhatikan 
kewajibannya  sebagai 
masyarakat  sesuia  dengan 
undang undang yang berlaku.

Sejalan  dengan  itu  hasil 
wawancara  dengan  informan 
Bapak  Basran  selaku 
masyarakat,  yang  menerima 
pelayanan  dikantor  kecamatan 
Barambai mengatakan 

“Pelayanan yang diberikan  
belum  maksimal,  karena 
keterlambatan  pegawai  
kecamatan yang datang dikantor 
dan  proses  pengurusan  yang 
lama mungkin karena kesibukan 



pribadi dan masalah - masalah  
lainnya”.

Jadi  berdasarkan 
wawancara  diatas  dapat 
disimpulkan  keseimbangan 
antara hak dan kewajiban antara 
pemberi pelayanan dan penerima 
pelayanan  publik  yang  ada 
dikantor   kecamatan  Barambai 
belum  maksimal  ,  oleh  karena 
itu  perluh  adanya  peningkatan 
hak dan kewajiban agar  supaya 
dapat  benar  benar  memenuhi 
kebutuhan masyarakat setempat. 
Pemberian layanan yang efisien 
dikecamatan  Barambai  belum 
dirasakan efektif  karena adanya 
faktor  faktor  yang  mengganjal 
dalam  proses  pelayanan  yang 
dilakukan.  Ini  semua  perlu 
diadakan pengawasan yang dari 
camat  agar  standar  pelayanan 
yang efektif dapat terlihat sesuai 
dengan  mekanisme  pelayanan 
yang ada.

2. Hambatan  kepemimpinan  Camat 
dalam  meningkatkan  Pelayanan 
Publik  di  Kantor  Kecamatan 
Barambai Kabupaten Barito Kuala.

Camat  sebagai  salah  satu  organ 
pemerintahan dalam sistem pemerintahan 
Indonesia. Pada zaman penjajahan hingga 
pasca  kemerdekaan,  Camat  menempati 
posisi strategis. Camat mengurus hampir 
semua urusan pemerintahan yang di ada 
wilayah  administratifnya.  Perubahan 
politik  desentralisasi  di  Indonesia  telah 
merubah  posisi  camat  dan  kecamatan 
sebagai  wilayah  administratif  yang 
hamper tidak memiliki kekuasaan kecuali 
melaksanakan tugas bupati di kecamatan 
sehingga camat adalah perlaksana urusan 
pemerintahan  di  wilayah  kecamatan. 
Pada  masa  UU  Nomor  5  Tahun  1974, 
camat  sebagai  kepala  wilayah 
mempunyai  kewenangan  atributif 
sebagaimana diatur di dalam pasal 80 dan 
81  UU  tersebut.  Kepada  setiap  orang 
yang  telah  dilantik  sebagai  kepala 

wilayah,  maka  pada  dirinya  secara 
otomatis telah melekat kewenangan yang 
diatur di dalam pasal tersebut. Sedangkan 
menurut pasal 66 ayat (4) UU Nomor 22 
Tahun 1999, kewenangan camat bersifat 
delegatif,  artinya  camat  baru  memiliki 
kewenangan  apabila  ada  tindakan  aktif 
dari  Bupati  atau  Walikota  yang 
melimpahkan  sebagian  kewenangan 
pemerintahan  kepada  camat.  Dengan 
demikian,  apabila  Bupati  atau  Walikota 
belum  melimpahkan  sebagian 
kewenangan  pemerintahan  kepada 
Camat,  maka  Camat  bisa  saja  tidak 
memiliki kewenangan. Namun karena di 
dalam  pemerintahan  tidak  boleh  ada 
kekosongan  kekuasaan,  maka  dengan 
demikian  apabila  belum  ada  ketentuan 
yang  seharusnya,  maka  ketentuan  yang 
lama  masih  dapat  digunakan,  yang 
terpenting  adalah  pelayanan  kepada 
masyarakat  tidak  terlantar  (prinsip 
mengutamakan kepentingan umum).

Dalam  kegiatan pelayanan  terhadap 
masyakarat  terdapat  hambatan-hambatan 
sebagai  mana  hasil  penelitian  dapat 
diketahui dalam hambatan kepemimpinan 
Camat  dalam  meningkatkan  pelayanan 
publik  di  Kantor  Kecamatan  Barambai 
Kabupaten  Barito  Kuala.  Hambatan 
merupakan  hal-hal  yang  menghambat 
terlaksananya  kegiatan  pelayanan  . 
Menurut  Bapak  Camat  di  Kantor 
Kecamatan  Barambai  Kabupaten  Barito 
Kuala ,Bapak Wiwien Masruri,S.SIP,M.Si 
selaku  Camat  di  Kecamatan  Barambai 
menyatakan bahwa : 

”Kendalanya  yaitu  masih  adanya  
pegawai  yang  belum  mampu 
menjalankan  komputer  dengan  baik 
sehingga  kadang  jadi  memperlambat  
proses kerja, selain itu juga  kurangnya  
jumlah pegawai  yang berada  dikantor  
Kecamatan  Barambai  serta  jenjang  
pendidikan  masih  ada  yang  belum 
Sarjana  yang   mengakibatkan 
menghambat karier  jabatan mereka  ”.
(hasil wawancara dengan Bapak Wiwien 
Masruri,S.SIP,M.Si  pada  Senin  20 
Januari  2020).



Jadi  berdasarkan  jawaban  di  atas, 
maka  dapat  kita  pahami  bahwasanya  di 
Kecamatan  Barambai  ini  Camat  dengan 
pegawainya melakukan komunikasi yang 
baik sehingga mengetahui  kendala yang 
berada dikantor  kecamatan Barambai, 

3. Upaya  untuk  mengatasi  hambatan 
kepemimpinan  Camat  dalam 
meningkatkan  Pelayanan  Publik  di 
Kantor  Kecamatan  Barambai  Barito 
Kuala

Pelayanan  publik  atau  pelayanan 
umum  adalah  segala  bentuk  jasa 
pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang 
publik  maupun  jasa  publik  yang  pada 
prinsipnya  menjadi  tanggung jawab dan 
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di 
pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan 
Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha 
Milik  Daerah,  dalam  rangka  upaya 
pemenuhan  kebutuhan  masyarakat 
maupun  dalam  rangka  pelaksanaan 
ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.  Pelayanan  publik  oleh 
birokrasi  publik  merupakan  salah  satu 
perwujudan dari  fungsi Aparatur Negara 
sebagai  abdi  masyarakat  di  samping 
sebagai  abdi  negara  untuk 
mensejahterakan  masyarakat  (Warga 
Negara).  Apalagi  saat  ini  masyarakat 
semakin sadar apa yang menjadi hak dan 
kewajibannya  sebagai  warga  negara 
dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa, 
dan  bernegara.  Masyarakat  semakin 
berani  untuk  mengontrol  apa  yang 
dilakukan  pemerintahannya.  Menurut 
Supriyanto  dan  Sugiyanti  (2001:38), 
pelayanan  sebagai  upaya  untuk 
membantu,  menyediakan atau  mengurus 
keperluan  orang  lain.  Keperluan  atau 
sesuatu yang disampaikan, disajikan atau 
dilakukanoleh  pihak  yang  melayani 
kepada  pihak  yang  dilayani  dinamakan 
layanan.Di  Kantor  Camat  Kecamatan 
Barambai kepemimpinan yang dilakukan 
oleh  pimpinan  dalam  memotivasi  kerja 
pegawai  seperti  yang dikemukakan oleh 
Supriyanto  dan  Sugiyanti  (2001:38), 
pelayanan  sebagai  upaya  untuk 
membantu,  menyediakan atau  mengurus 
keperluan  orang  lain.  Keperluan  atau 

sesuatu yang disampaikan, disajikan atau 
dilakukan  oleh  pihak  yang  melayani 
kepada  pihak  yang  dilayani  dinamakan 
layanan.

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat 
diketahui dalam upaya-upaya  mengatasi 
hambatan  kepemimpinan  Camat  dalam 
meningkatkan pelayanan publik di Kantor 
Kecamatan  Barambai  Kabupaten  Barito 
Kuala antara lain.
1). Sumber daya  Manusia

Pengembangan SDM merupakan 
usaha  yang  dilakukan  untuk 
membentuk  manusia  yang 
berkualitas  dengan  memiliki 
keterampilan, kemampuan kerja dan 
loyalitas  kerja  kepada  suatu 
perusahaan ataupun organisasi.

Pendidikan sangat penting dalam 
mengembangkan  SDM  karena 
pengetahuan  akan  diperoleh  salah 
satunya  dengan  pendidikan.  Orang 
yang  tingkat  pendidikannya  rendah, 
cenderung  tidak  memiliki 
kemampuan dalam bekerja. Sehingga 
untuk mengatasi masah staf pegawai 
yang belum S.1 supaya kuliah  dan 
yang  belum  menguasai   komputer 
supaya ahli komputer sehingga dapat 
mengatasi  kendala  yang 
berhubungan  dengan  keahlian 
computer  serta  masalah  karier 
jabatan  yang  menghambat  kinerja 
pegawai.

2). Jumlah  Staf 
Jumlah  staf  yang  berada  di 

kantor  Kecamatan  Barambai  masih 
kurang  sehingga  untuk  mengatasi 
kendala  tersebut  dapat  memohon 
kepada  Pemerintah  Daerah  masalah 
kekurangan  tersebut   sehingga 
beberapa Sekdes atau sekretaris Desa 
yang  sudah jadi PNS di pindah ke 
kantor  Kecamatan untuk mengatassi 
kekurangan tersebut.

PENUTUP

KESIMPULAN



Berdasarkan  hasil  penelitian  dan 
pembahasan  yang  telah  dilakukan  mengenai 
Kepemimpinan Camat  Dalam Meningkatkan 
Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan  Barambai 
diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Kepemimpinan  Camat  dalam 

meningkatkan  pelayanan  Publik  di 
Kecamatan  Barambai  Kabupaten  Barito 
Kuala  Sudah  baik  hal  ini  kalau 
memperhatikan  hasil  wawancara, 
observasi  dan  pengamatan  dalam  hal 
Sifat Camat, Perilaku Camat, Situasional 
Camat  dan  juga   Transparansi 
/keterbukaan,  Akuntabilitas, 
Partisipasi/partisipatif,  Kesamaan  hak 
serta  Keseimbangan hak dan kewajiban.

2. Hambatan  kepemimpinan  Camat  dalam 
meningkatkan  Pelayanan  Publik  di 
Kantor  Kecamatan Barambai  Kabupaten 
Barito Kuala antara lain adalah masalah 
penguasaan komuter, jenjang pendidikan 
dan masih kurangnya staf pegawai  yang 
berada Kantor Kecamatan Barambai.

3. Upaya  untuk  mengatasi  hambatan 
kepemimpinan  Camat  dalam 
meningkatkan  Pelayanan  Publik  di 
Kantor  Kecamatan  Barambai  Barito 
Kuala  antara  lain  menghimbau  kepada 
staf  terutama   yang  PNS  supaya 
melanjutkan kuliah S 1 dan yang belum 
mahir  dalam  komputer  supaya  latihan 
dirumah  komputernya  ,  sedangkan 
kekurangan  pegawai   melaporkan  ke 
Pemda  Barito  Kuala.

SARAN

Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  peneliti 
memberikan beberapa saran  sebagai berikut
1. Camat  diharapkan  bukan hanya  sekedar 

memberi  petunjuk  dan  arahan  kepada 
pegawai.Namun  diharapkan  juga  lebih 
sering  mengawasi  para  bawahan  dalam 
menjalankan tugas yang diberikan kepada 
bawahan.

2. Dalam  proses  pelayanan  perluh  adanya 
terobosan  terobosan  atau  program 
program  yang  dapat  membangkitkan 
semangat  aparatur  kecamatan  dan  bisa 
menimbulkan simpatik  masyarakat  yang 
ada dikecamatan Barambai Barito Kuala.

3. Diharapkan  memberikan  motivasi   dan 
dorongganya  kepada  bahwahannya 
supaya  meningkatkan  SDM  seperti 
pendidikan dan pelatihan  dalam rangka 
meningkatkan  pelayanan  kepada  public 
secara optimal.
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