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ABSTRAK 

Desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang 

demokratis, dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan 

efisien. Sistim desentralisasi tidak hanya terjadi pada bidang politik, tetapi telah 

berimplikasi pula pada terjadinya desentralisasi dalam sektor perizinan.  

Pemerintah daerah semakin luas wewenangnya untuk  menerbitkan izin-izin 

tertentu yang ruang lingkupnya berada dalam wilayah kabupaten/kota. 

Penyelenggaraan pelayanan perizinan di kabupaten/kota, secara teknis dilakukan 

oleh perangakat daerah dalam sistim pelayanan perizinan terpadu. Kecamatan 

sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan, dapat dijadikan sebagai pusat pelayanan dan simpul pelayanan bagi 

kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota, dengan menjadikan kecamatan 

sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan.  

Camat sebagai pejabat penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan, 

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

bupati/walikota sebagai pemberi tugas, dan dapat pula dimintai pertanggung 

jawaban hukum atas perbuatan-perbuatan hukum sektor perizinan yang merugikan 

masyarakat. Pertanggung jawaban hukum (responsibility/liability) oleh camat 

sebagai pejabat penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan tidak 

dapat dilakukan secara mandiri, karena kewenangan tersebut pada dasarnya 

merupakan kewenangan mandat. Pertanggung jawaban hukum dapat dilakukan 

berdasarkan asas vicarious liability jika timbulnya kerugian yang disengketakan 

tidak terdapat unsur kesalahan pribadi. Asas lainnya yang dapat digunakan adalah 

asas liability in tort jika terdapat unsur kesalahan pribadi yang mengakibatkan 

terjadinya kerugian dan menimbulkan sengketa.  

Kata kunci : Kewenangan, tanggung jawab dan tanggung gugat camat.  
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