
Bab 2
Pemerintahan Kecamatan

Kantor Kecamatan merupakan  tempat pelayanan pemerintahan tingkat
kecamatan. Pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk), kartu keluarga (KK),
akta kelahiran, dan surat nikah pasti melalui kecamatan.

Kantor kecamatan merupakan tempat kerja kepala kecamatan dan
pegawai-pegawai kecamatan lainnya. Mereka bertugas melayani
masyarakat.

Tujuan pembelajaranmu dalam bab ini adalah:
Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kecamatan.
Menggambarkan struktur organisasi pemerintah kecamatan.
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A. Wilayah Kecamatan
”Selamat pagi, anak-anak,” sapa Pak Darma.
”Selamat pagi, Pak,” jawab anak-anak serempak.
”Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Apa pengertian desa itu?”,

tanya Pak Darma.
”Wilayah yang ditempati sejumlah penduduk. Merupakan organisasi

pemerintahan terendah dan terdiri atas beberapa dusun atau kampung”,
jawab Atep.

”Bagus, Atep”, puji Pak Darma.
Kemudian Pak Darma menunjukkan gambar peta.

                 Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, 2005

Gambar 2.1  Peta persebaran wilayah kecamatan Kabupaten Serang

“Gambar apa itu, Pak?” tanya Togar.
“Ini gambar wilayah kecamatan,” jawab Pak Darma.
“Apakah kecamatan itu, Pak?” tanya Ida.
”Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa/

kelurahan. Wilayah kecamatan lebih luas daripada wilayah kelurahan/desa.
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Sama seperti desa/kelurahan, wilayah kecamatan antara satu dengan
lainnya juga berbeda. Hal ini bisa dilihat dari monografi di masing-masing
kecamatan,” jawab Pak Darma.

”Apa pengertian monografi itu, Pak?” tanya Togar.
Monografi adalah catatan tentang keadaan di wilayah desa/kelurahan,

atau kecamatan. Catatan keadaan alam dalam monografi dapat dibukukan
dan dapat disajikan dalam bentuk papan yang luas. Papan ini biasanya
ditempelkan di dinding kantor desa, kelurahan, atau kecamatan,” jawab
Pak Darma.

”Monografi itu berisi apa saja, Pak?” tanya Atep.
”Monografi berisi tentang luas kecamatan tertentu, batas-batas yang

dimiliki, dan keadaan geografi setempat. Dari monografi kita akan
mengetahui tentang jumlah penduduk. Kita juga akan tahu mata pencaharian
atau pekerjaan, agama, jumlah RT, RW, dan jumlah desa” jawab Pak Darma.

Setelah itu Pak Darma menceritakan kecamatan di mana beliau tinggal.
Pak Darma tinggal di kecamatan Suka Jaya. Di kampungnya beliau sebagai
ketua RT.

Gambar 2.2  Peta wilayah kecamatan Suka Jaya
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“Bapak tinggal di Kecamatan Suka Jaya. Kecamatan Suka Jaya terletak
di dataran rendah. Sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai tempat
pemukiman penduduk. Sebagian lagi digunakan sebagai lahan persawahan
dan ladang. Di samping itu, ada pula yang dibangun perkantoran, terutama
di kota kecamatan.

Adapun batas-batas Kecamatan Suka Jaya berupa jalan, sungai, bukit,
laut, kecamatan lain, dan daerah tingkat II yang lain.

Dari gambar tersebut, siapakah yang mampu menyebutkan batas-
batas Kecamatan Suka Jaya?” tanya Pak Darma.

“Saya, Pak,” kata Togar.
“Ya, silahkan,” kata Pak Darma.
”Batas-batas Kecamatan Suka Jaya adalah sebagai berikut.

1. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Suka Jadi.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Suka Makmur.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tenteram Abadi.
4. Sebelah utara dengan Laut Jawa,” jelas Togar.

“Bagus, Togar. Kecamatan Suka Jaya terdiri atas 8 desa. Kantor
Kecamatan Suka Jaya berada di wilayah Desa Sejahtera. Di sekitar kantor
kecamatan terdapat beberapa bangunan penting. Ada Koramil, Polsek,
KUA, SMP, SMA, Kantor Departemen Pendidikan Nasional, Puskesmas,
Kantor Bank Perkreditan Rakyat, dan beberapa bangunan penting lainnya.
Karena merupakan daerah pertanian, Kecamatan Suka Jaya, hasil
utamanya padi dan hasil-hasil pertanian atau perkebunan lainnya. Ada
juga beberapa hasil industri kecil, seperti peci dan sandal. Penduduk
Kecamatan Suka Jaya tiap tahun bertambah. Termasuk ada juga yang
pindah dan datang. Semua data-data tersebut bisa kita dapatkan dari
monografi di tiap-tiap kecamatan,” jelas Pak Darma.

Kerjakan soal-soal di bawah ini.
1. Sebutkan jumlah desa/kelurahan di kecamatanmu. Tuliskan pula

nama desa/kelurahan yang ada di kecamatanmu tersebut.
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2. Tanyakan kepada bapak atau ibumu:
a. Nama camat di mana kalian tinggal.
b. Nama lurah atau kades di mana kalian tinggal.
c. Nama ketua RW di mana kalian tinggal.
d. Nama ketua RT di mana kalian tinggal.

B. Pemerintah Kecamatan

Gambar 2.3  Pak Camat memimpin rapat. Pak Camat kepala pemerintahan di kecamatan

Kali ini anak-anak kelas IV berkunjung ke kecamatan. Kunjungan kali
ini dilakukan di kantor kecamatan Suka Jaya. Setelah berkeliling kantor
kecamatan Suka Jaya, anak-anak duduk dengan rapi di kursi yang telah
disediakan. Mereka sangat senang karena berkesempatan bertemu
langsung dengan Camat Suka Jaya. Camat Suka Jaya bernama Pak Roni.

Setelah itu, mulailah Pak Camat menerangkan tentang pemerintahan
kecamatan.
1. Lembaga Pemerintah Kecamatan

“Kecamatan dipimpin oleh camat. Kecamatan adalah tingkat peme-
rintahan di atas desa atau kelurahan. Camat adalah seorang Pegawai
Negeri Sipil. Ia menerima gaji dari pemerintah. Dalam menjalankan
tugasnya, camat dibantu oleh seorang sekretaris kecamatan (sekcam),
kepala-kepala urusan, dan kepala-kepala seksi,” terang Pak Camat.

“Siapa saja pegawai di lembaga pemerintahan kecamatan itu?”
tanya Ida.
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“Di lembaga pemerintahan kecamatan terdiri atas:
a. Camat.

Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang bertugas
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan segala bidang,
dan memelihara keamanan serta ketenteraman masyarakat
kecamatan.

b. Sekretaris Kecamatan (Sekcam)
Sekcam memimpin sekretariat kecamatan yang berada di bawah
camat dan bertanggung jawab langsung kepada camat. Tugasnya
membantu camat di bidang administrasi dan pelayanan umum,”
jawab Pak Camat
“Apakah yang membantu Pak Camat hanya sekcam saja, Pak?”

tanya Atep.
“Tidak. Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu beberapa

kepala seksi. Kepala seksi sebagai pembantu dan pelaksana tugas
camat sesuai bidangnya masing-masing” jawab Pak Camat.

”Siapa yang mengurus surat menyurat, mengetik, dan mengantar
surat-surat?” tanya Togar.

”Untuk urusan teknis seperti melayani surat menyurat, mengirim
undangan, mencatat keluar masuknya keuangan dan lainnya,
diserahkan kepada staff pegawai kecamatan”, kata Pak Camat.

”Siapakah yang menjaga keamanan wilayah kecamatan?”, tanya
Ida.

”Dalam menjaga keamanan, camat dibantu oleh kepolisian sektor
(Polsek) yang dikepalai kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Camat
juga dibantu Komando Rayon Militer (Koramil) yang dikepalai oleh
Komandan Rayon Militer (Danramil). Camat, Kapolsek, dan Danramil
disebut muspika (musyawarah pimpinan kecamatan),” jawab Pak
Camat.

“Siapakah yang menunjuk camat, Pak?” tanya Togar.
“Camat ditunjuk oleh bupati atau wali kota atas usul dari sekretaris

daerah (sekda). Karena itulah camat bertangggung jawab kepada bupati
atau wali kota melalui sekretaris daerah diakhir jabatannya,” jawab
Pak Camat.

“Apa saja tugas camat itu, Pak?” tanya Ida.



Pendidikan Kewarganegaraan 428

“Menurut PP. Nomor 41 Tahun 2007, tugas camat meliputi:
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum,
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan,
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum,
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan,
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan,

dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan,” jawab Pak Camat.

2. Susunan Organisasi Kecamatan
Setelah anak-anak kelas IV puas bertanya, Pak Camat

memperlihatkan bagan struktur pemerintahan kecamatan.

Anak-anak senang sekali memperoleh informasi yang jelas dan
lengkap dari kunjungan ke kantor kecamatan. Anak-anak kelas IV
kemudian membuat laporan kunjungan.
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Salin dan lengkapilah kolom berikut di buku tugas.

1. Buatlah peta kecamatan tempat tinggalmu. Kemudian sebutkan
batas-batas kecamatan tersebut. Mintalah bimbingan bapak/ibu
guru atau keluargamu. Laporkan hasilnya dalam buku kegiatan.

2. Buatlah bagan susunan organisasi kecamatan di mana sekolahmu
berada. Tentukan pula nama-nama pejabat-pejabatnya saat ini.
Mintalah keterangan atau bimbingan bapak/ibu guru wali kelas.
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No. Pejabat/lembaga Tugas

1. Camat ......................................................
2. Sekretaris kecamatan ......................................................
3. Kepala seksi peme- ......................................................

tahan ......................................................
4. Puskesmas ......................................................
5. Kantor cabang Dinas ......................................................

Pendidikan ......................................................
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Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa/
kelurahan.
Kecamatan dipimpin oleh camat. Camat adalah Pegawai Negeri
Sipil. Ia menerima gaji dari pemerintah.
Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh sekretaris
kecamatan (sekcam), kepala-kepala urusan, dan kepala-kepala
seksi.
Dalam membina wilayah, camat juga dibantu oleh kepolisian sektor
(polsek) yang dikepalai kepala kepolisian sektor (kapolsek), dan
komando rayon militer (koramil) dikepalai oleh komandan rayon
militer (danramil).
Camat, kapolsek dan danramil disebut Muspika (musyawarah
pimpinan kecamatan).

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.
A. Ayo pilihlah jawaban yang benar.

1. Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa ….
a. desa dan kelurahan
b. desa dan kelurahan
c. kelurahan
d. dusun dan RW

2. Kecamatan adalah kesatuan wilayah pemerintah yang terdiri atas
….
a. desa dan kelurahan
b. kota
c. kabupaten
d. provinsi
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3. Pusat kesehatan di tingkat kecamatan disebut ….
a. rumah sakit
b. poliklinik
c. posyandu
d. puskesmas

4. Kecamatan yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang
pertanian disebut ….
a. kecamatan terisolir
b. kecamatan transito
c. kecamatan agraris
d. kecamatan nelayan

5. Koramil membantu camat di bidang ….
a. pembangunan
b. pemerintahan
c. pertahanan dan keamanan
d. keamanan dan ketertiban

6. Memberikan pelayanan di bidang pendidikan adalah tugas lembaga
….
a. kantor KUA
b. danramil
c. dinas pendidikan
d. kapolsek

7. Polsek dipimpin oleh ….
a. kapolsek
b. danramil
c. kapolres
d. kapolda

8. Berikut yang tidak termasuk bagian dari MUSPIKA adalah ….
a. camat
b. kapolsek
c. danramil
d. sekretaris kecamatan
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9. Sekretaris kecamatan disingkat ….
a. sekda
b. sekil
c. sekcam
d. sekdes

10. Lembaga sosial yang bertugas melayani kesehatan ibu dan anak
ialah ….
a. posyandu
b. BKIA
c. puskesmas
d. pospin

11. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris kecamatan dibantu oleh
beberapa kepala urusan, kecuali ….
a. kepala urusan ketenteraman dan ketertiban
b. kepala urusan umum
c. kepala urusan keuangan
d. kepala urusan pemerintahan

12. Kecamatan dipimpin oleh ….
a. walikota
b. lurah
c. camat
d. bupati

13. Melaksanakan tugas di bidang administrasi dan pelayanan umum
adalah tugas dari ….
a. kepala urusan pemerintahan
b. kepala seksi pemerintahan
c. sekretaris kecamatan
d. camat

14. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh ….
a. kepala urusan pemerintahan
b. kepala seksi pemerintahan
c. sekretaris kecamatan
d. camat
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15. Kecamatan merupakan organisasi pemerintahan di bawah ….
a. provinsi
b. negara
c. kabupaten
d. kawedanan

16. Wilayah kecamatan yang merupakan pusat perdagangan di
kabupaten biasa disebut dengan ….
a. kecamatan dagang
b. kecamatan kota
c. kota kecamatan
d. kecamatan pusat

17. PPK merupakan salah satu unsur pelaksana pemilu yang bertugas
....
a. mengurusi perhitungan suara
b. mengawasi jalannya Pemilu di kecamatan
c. memberi sanksi partai politik yang melanggar aturan
d. menghukum ketua partai politik kecamatan yang bersalah

18. Camat diangkat atas usul ....
a. kepala desa
b. sekretaris daerah
c. sekretaris kecamatan
d. pamong desa

19. Camat diangkat oleh ....
a. sekretaris daerah
b. walikota atau bupati
c. kepala desa
d. gubernur

20. Komando militer di tingkat kecamatan adalah ....
a. dandim
b. danramil
c. dankopasus
d. danrem



Pendidikan Kewarganegaraan 434

B. Ayo, isilah titik-titik soal berikut dengan jawaban yang benar di
buku tugas.
1. Melayani keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas

….
2. Sekretaris kecamatan bertanggung jawab langsung kepada ….
3. Masalah kependudukan dan perizinan adalah bagian tugas dari

kepala seksi ….
4. Polsek berkedudukan di wilayah ….
5. Menjaga dan memelihara prasarana kecamatan adalah tugas

kepala urusan bidang ….
6. Kepala subseksi polisi pamong praja di bawah kepala seksi ….
7. Kepanjangan dari KUA adalah .…
8. Urusan administrasi di pemerintahan kecamatan di bawah kendali

….
9. Penghitungan suara di tingkat kecamatan pada pemilu legislatif

atau pilkada dilaksanakan oleh ....
10. Lembaga di kecamatan yang mengurusi pernikahan adalah  ....

C. Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Siapakah yang membantu camat dalam penyelenggaraan

pemerintah?
2. Sebutkan unsur-unsur Muspika.
3. Apa yang dimaksud wilayah kecamatan?
4. Apa pengertian dari monografi dan apa kegunaannya?
5. Kantor apa saja yang biasa terdapat di wilayah kecamatan?


