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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 
memberi dampak yang begitu besar kepada penataan kelembagaan pemerintah pusat dan 
daerah. Dalam penataan kelembagaan kecamatan misalnya, diatur bahwa kecamatan 
merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dengan demikian kedudukan 
kecamatan tidak lagi sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi 
sebagaimana di atur dalam Pasal 72 UU. No. 5 tahun 1974.  

Penelitian terdahulu (LAN, 2003) menemukan bahwa perubahan kedudukan Kecamatan 
dari perangkat dekonsentrasi menjadi perangkat desentralisasi masih mengandung 
dualisme. Pendekatan kewilayahan sebagaimana dianut dalam UU No. 5 tahun 1974 
sedikit banyak masih mewarnai sehingga tuntutan seorang Camat tahu segala apa yang 
terjadi di wilayahnya masih begitu kuat. Namun demikian tuntutan yang begitu kuat ini 
terbentur pada kedudukan Kecamatan/Camat sebagai perangkat daerah yang tidak 
mempunyai kewenangan untuk mengontrol segala hal yang ada di wilayahnya. Dualisme 
yang terjadi juga menjadi potensi timbulnya masalah dan konflik antara Kecamatan 
dengan instansi pemerintah lain seperti instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah 
lainnya yang ada di tingkat Kecamatan.  

Temuan lainnya, sesuai amanat peraturan perundangan, Kecamatan menerima delegasi 
kewenangan dari Bupati/WaliKota. Dari hasil kajian tersebut dapat diketahui bahwa pada 
saat itu sudah ada daerah-daerah yang telah melakukan pelimpahan kewenangan kepada 
Kecamatan, walau hampir 90% belum menerima pelimpahan dari Bupati dan WaliKota 
selaku perangkat daerah.  

Kini setelah beberapa tahun berselang, dengan adanya sederet permasalahan pada awal 
perubahannya, Lembaga administrasi Negara memandang penting untuk mengetahui 
efektivitas kelembagaan Kecamatan. Jika pada kajian sebelumnya berfokus pada 
perubahan-perubahan yang terjadi pada kecamatan pada masa transisi, maka dengan 
berbagai perubahan tersebut seperti penataan dalam strukturnya, dan pelimpahan 
kewenangan dari Bupati/Walikota, timbul pertanyaan apakah kelembagaan Kecamatan 
sekarang ini efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini penting karena 
kecamatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan masyarakat mengingat ia 
merupakan unit organisasi yang terdekat dengan masyarakat yang dilayani oleh organisasi 
perangkat daerah. 

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimanakah 
penataan kelembagaan kecamatan saat ini dan apa permasalahan yang berkembang dalam 
penataan tersebut, bagaimanakah efektivitas kelembagaan kecamatan saat ini, dan 
bagaimana strategi meningkatkan efektivitas kelembagaan kecamatan. Dari rumusan 
tersebut, hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah tersusunnya laporan kajian yang 
berisi deskripsi penataan kelembagaan kecamatan saat ini, deskripsi efektivitas 
kelembagaan kecamatan, dan rekomendasi meningkatkan efektivitas kelembagaan 
Kecamatan.  
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang ingin 
menggambarkan keadaan obyek yang diteliti apa adanya. Dan sesuai dengan tujuan 
penelitian, maka penelitian ini juga bersifat evaluatif, yaitu berusaha menilai obyek yang 
diteliti berdasar alat/instrumen yang ada sehingga bisa menjadi bahan masukan dalam 
peningkatan efektivitas kelembagaan kecamatan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Indonesia. Namun 
demikian dengan jumlah kecamatan yang begitu banyak  maka tidak semua sumber data 
diteliti dan untuk itu diambil sampel. Pemilihan sampel ini dilakukan bukan karena 
keinginan menggeneralisasi keadaan sampel pada keseluruhan data yang seharusnya.  

Dari 33 propinsi yang ada, pemilihan daerah propinsi dilakukan secara purposive 
sampling, yaitu dengan memperhatikan provinsi yang berada di Pulau Jawa - Madura dan 
provinsi di luar Pulau Jawa dan Madura sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dalam 
PP No. 41 tahun 2007. Masing-masing dari pembagian daerah tersebut diambil satu 
provinsi secara acak dan dari provinsi yang terpilih secara acak tersebut diambil satu 
Kabupaten/Kota, sehingga akhirnya terpilih Kota Pangkalpinang di Provinsi Bangka 
Belitung dan Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur.  

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar 
pertanyaan/kuesioner dan panduan wawancara terhadap key informant terpilih yang 
dianggap menguasai permasalahan yang ditanyakan. Juga dilakukan temukaji/lokakarya 
untuk mendapat masukan-masukan dari narasumber dan peserta temukaji (check 
member). Untuk data sekunder dilakukan studi pustaka terhadap peraturan perundangan 
dan literatur terkait. 

Adapun temuan-temuan dari kajian ini adalah sebagai berikut :  

1. Penataan kelembagaan kecamatan saat ini diatur melalui dua PP yaitu PP No. 41 tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 19 tahun 2008 tentang 
Kecamatan. Pada PP No. 41 tahun 2007 diatur bahwa struktur organisasi Kecamatan 
yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat 
membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian. Adapun tugas kecamatan terbagi 
menjadi, tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 
bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan tugas umum 
pemerintahan. 

2. Kondisi saat ini, tugas umum pemerintahan menjadi tugas utama kecamatan di Kota 
Pangkalpinang dan Kabupaten Malang karena walaupun telah dilakukan pelimpahan 
sebagaian wewenang dari kepala daerah kepada camat namun peraturan yang ada 
belum diimplementasikan sebagaimana mestinya.  

3. Dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan Undang-Undang, 
layanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditarik 
dari Kecamatan. Penarikan ini mengurangi kewenangan dan layanan di kecamatan dan 
menimbulkan masalah seperti Kelurahan tidak lagi berkoordinasi dengan Camat akan 
tetapi langsung dengan Dinas dan maraknya penggunaan perantara (calo) dalam 
pengurusan KTP dan KK. 
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4. Dalam hal evaluasi kinerja kecamatan, dari dua daerah (Pangkalpinang dan Malang) 
terlihat bahwa sampai saat ini belum ada standar yang baku dalam menilai kinerja 
kecamatan. Jika dilihat pengaturan Pasal 32 PP No. 19 tahun 2008,  setiap tahun 
pemerintah kabupaten/kota diharuskan melakukan evaluasi terhadap kinerja 
kecamatan. 

5. Dalam mejalankan tugas kecamatan masih menghadapi kendala terkait dengan 
pegawai yang masih kurang dalam hal kualitas dan kuantitas serta sarana dan 
prasarana yang belum sepenuhnya memadai. 

6. Dalam efektivitas pelaksanaan tugas/wewenang yang dilimpahkan kepala daerah, dari 
hasil wawancara dengan berbagai pihak seperti sekretariat daerah, dinas, instnasi 
vertikal, dan desa/kelurahan dapat diketahui bahwa kecamatan telah melaksanakan 
tugas dan fungsinya dengan baik. 

7. Dalam efektivitas organisasi kecamatan, dari instrumen-instrumen yang digunakan 
untuk menilai bagaimana kecamatan menangani berbagai aspek yang mempengaruhi 
kinerja organisasi, menilai persepsi pegawai dan menilai persepsi masyarakat yang 
dilayani, secara umum keempat kecamatan (Bukit Intan, Tamansari, Kepanjen, dan 
Sinngosari) menunjukan bahwa tingkat efektivitas/ kinerja organisasi kecamatan sudah 
baik.  

 

Dari temuan tersebut direkomendasikan,  

1. Perlu grand design yang jelas kemana arah penataan kecamatan yang akan datang. 
Apakah peran kecamatan akan diperkuat ataukah akan dilikuidasi mengingat perannya 
yang semakin mengecil.  

2. Dalam pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, perlu segera direalisasikan apa 
yang telah diatur dalam peraturan Buapti/Walikota sehingga peraturan tersebut tidak 
hanya berhenti di atas kertas. Permasalahan yang berkembang di kecamatan saat ini 
hanya bisa terselesaikan jika pengaturan pelimpahan wewenang dari kepala daerah 
kepada kecamatan diatur dengan jelas dan dilaksanakan dengan konsisten. Pengaturan 
ini sekaligus mencakup penataan pelimpahan kewenangan dari kecamatan kepada 
kelurahan. 

3. Perlunya penataan kembali proses penarikan kewenangan dalam bidang 
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurangi resistensi dari pihak kecamatan 
yang melihat kebijakan ini telah mereduksi tugasnya, penguatan koordinasi dan 
hubungan kerja sehingga kasus dimana Kelurahan tidak lagi berkoordinasi dengan 
Camat akan tetapi langsung dengan Dinas tidk terjadi lagi, dan fenomena yang terjadi 
di Kota Pangkalpinang  dimana di dua kecamatan, lebih dari 70% masyarakat 
menggunakan jasa Ketua RT, walau mereka menolak menyebut hal ini sebagai bentuk 
percaloan, dalam pengurusan KTP dan KK. 

4. Untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat bisa ditempuh beberapa 
kebijakan seperti dengan mendelegasikan beberapa bagian dari proses layanan kepada 
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kecamatan sehingga masyarakat tidak harus berhubungan langsung dengan Dinas, 
dengan menempatkan pegawai dinas di kecamatan untuk memberikan pelayan, atau 
membentuk UPT dinas di kecamatan agar pelayanan bisa lebih dekat dengan 
masyarakat.  

5. Perlu segera diformulasikan perangkat kebijakan dan instrumen pengukuran kinerja 
kecamatan ini oleh instansi yang kompeten (Departemen Dalam Negeri).  

6. Perlunya dilakukan pembenahan baik dari sisi pegawai serta sarana dan prasarana 
yang masih terbatas, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
kecamatan. 

 

  

 


