
RINGKASAN 
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 menyebutkan 
Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah 
kabupaten/kota. Selanjutnya dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri 
atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan dan kelurahan. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan 
melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai 
kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas-
tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi “Perangkat Daerah” yang hanya 
memiliki kuasa dalam lingkungan wilayah Kecamatan. 

Perubahan posisi atau status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah 
dengan fungsi utama “menangani sebagian urusan otonomi daerah” yang dilimpahkan 
serta “menyelenggarakan tugas umum pemerintah”. Membuat hubungan antara camat 
dengan kepala desa maupun para aparatur dinas teknis bersifat koordinatif. Camat 
bukanlah atasan mereka melainkan mitra kerja. Kepala desa, misalnya, tidak bertanggung 
jawab kepada camat, melainkan kepada bupati. Yang menjadi atasan kepala desa adalah 
Bupati. Demikian juga dengan para aparatur dinas teknis. Atasan mereka adalah kepala 
dinas mereka masing-masing di kabupaten. Keadaan ini tentunya menjadi permasalahan 
antara lembaga kecamatan dengan berbagai lembaga yang lain yang ada di wilayah 
kecamatan tersebut, baik lembaga vertikal maupun horizontal. 

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 di 
Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan setengah hati. Artinya 
tidak ada keberpihakan yang lebih kepada institusi kecamatan dalam upaya meningkatkan 
kemampuan dalam upaya menunjukkan jati diri. Kedudukan, tugas dan kewenangan 
kecamatan sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2008 tidak bisa berjalan optimal di Kecamatan Mojowarno Kabupaten 
Jombang. Penyebab utama adalah tidak adanya pelimpahan kewenangan kepada 
kecamatan oleh Bupati Jombang. Pelimpahan kewenangan berbentuk pelimpahan 
administrasi pemerintahan bukan politik. 

Upaya menuju keberfungsian Kecamatan dalam rangka pengutan kelembagaan. 
Penguatan kelembagaan kecamatan dimaksudkan untuk menciptakan harmonisasi kinerja 
antar kelembagaan di tingkat kecamatan. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, penguatan kelembagaan di kecamatan bisa 
dilaksanakan setelah adanya pelimpahan kewenangan bupati kepada kecamatan. 
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ABSTRAK 
 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten. 
Camat bukanlah kepala wilayah melainkan kepala satuan kerja perangkat daerah. Camat 
dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah. Artinya Camat tidak memiliki kewenangan 
atributif, tetapi bersifat delegatif, yakni delegasi dari pejabat bupati. Fungsi dan peran 
camat akan sangat tergantung seberapa besar delegasi kewenangan yang diberikan oleh 
bupati kepadanya. 

Seberapa besar tugas dan kewenangan yang dimiliki camat tergantung pada 
komitmen bupati untuk memberikan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan. 
Penguatan kelembagaan kecamatan diperlukan dalam rangka memberikan kepastian 
kedudukan, fungsi dan peran kecamatan. Keadaan yang stagnan akan membuat camat 
selaku implementator di lapangan tidak memiliki ruang gerak yang luas dalam membuat 
kebijakan atau mengambil keputusan dikarenakan tidak adanya payung hukum. Hasil 
studi menemukan camat tidak memiliki payung hukum yang jelas dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya. Camat menunggu petunjuk dan arahan dari kabupaten dalam 
rangka pelaksanaan tugas sehari-hari.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengolah data primer 
sebagai rujukan utama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecamatan memiliki 
legitimasi yang kuat menurut peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi pada 
kenyataannya kecamatan tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan kewenangan 
yang dimiliki. Kewenangan yang dimiliki bisa dilaksanakan apabila bupati telah 
menyerahkan pelimpahan kewenangannya kepada kecamatan. Sehingga penguatan 
kelembagaan kecamatan berasal dari komitmen bupati untuk mewujudkannya. 
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