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ABSTRACT 
Indonesian policy of building of the village, as mandated by Law No. 6 

of 2014 on the village, will never deny the role of the District as a 
builder located at the cantonal level of government in the bottom 
(grassroots) in the face of the Asean Economic Community (AEC), which take 
effect immediately. Furthermore, a formidable challenge to the District at 
this time is the implementation of its role as a transformer and an 
accelerator for the village government in the face of MEA at the local 
level. This role would be very important when the Village/Village should be 
able to compete with some of the countries in the ASEAN region, both 
related products pertaniannnya or related to its workforce. Therefore, so 
that the workers and the local economy has a good competitiveness in facing 
the ASEAN free market, then the District must have the capacity to be able 
to perform the role. The strategic role to be played Subdistrict Village 
related to readiness in the face of the MEA, among others: (1) memfaslitasi 
village to perform mapping (mapping) the potential winning; (2) the 
strengthening of businesses and industries in the village; (3) encourage 
and facilitate the village to form BUMDes (4) assistance program 
entrepreneurship training, management, marketing, modern production 
techniques, technical modern packaging, equipment assistance, venture 
capital, and others; (5) assisting villagers to meningkaktan insight into 
human resources (HR) of SMEs to the MEA; (6) encourage and assist the SMEs 
villages to implement standardization or certification of superior 
products, so it will have a competitive edge. 
Keywords: Strengthening capacity, competitiveness and MEA 
 
 
A. LATAR BELAKANG 

Data empiris terkait dengan pembentukan pasar bebas Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) atau pasar bebas Asia Tenggara diawali dari KTT ASEAN di Bali 
Oktober 2003. Para Pemimpin ASEAN memdeklarasikan bahwa Komunitas Ekonomi 
ASEAN (KEA) merupakan tujuan integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) 
pada tahun 2020. Selain KEA,Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial 
Budaya ASEAN merupakan dua pilar integral lain dari komunitas ASEAN yang 
akan dibentuk. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat 
dalam pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020. 

Selanjutnya pada pertemuan ke-38 Menteri Ekonomi ASEAN di Kuala Lumpur 
Malaysia pada Agustus 2006 telah bersepakat untuk menyusun “Suatu Cetak 
Biru” yang terpadu untuk mempercepat pembentukan KEA. Kemudian dilanjutkan 
dengan mengindetifikasi berbagai karakteristik dan elemen KEA pada tahun 
2015 sesuai Bali Concord II, dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas 
dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah 
disepakati guna mengkomodir kepentingan seluruh negara anggota ASEAN. 

Upaya percepatan implementasi pasar bebas ASEAN telah disepakati pada 
KTT ASEAN Ke-12, dimana para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat 
untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan Visi 
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ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II, dan menandatangani Cebu Declarationon 
Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. 

Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pemebentukan 
Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentranformasikan kawasan ASEAN 
menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, 
dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Terdapat 
Empat Pilar utama yang dijadikan pedoman dalam mencapai AEC 2015 yaitu: 
a. Pilar Pertama ASEAN merupakan pasar tunggal dengan basis produksi 

elemen aliran adalah barang bebas, investasi, tenaga kerja terampil, 
serta aliran modal. 

b. Pilar Kedua ASEAN dengan daya saing ekonomi tinggi, elemen yang 
digunakan adalah peraturan kompetisi, perlindungan pelanggan, HAKI, 
pengembangan infrastruktur, serta perpajakan dan e–comerse. 

c. Pilar Ketiga ASEAN adalah pengembangan ekonomi merata, elemen yang 
digunakan yaitu pengembangan UKM , serta prakarsa dari integrasi ASEAN 
kepada Negara Kambodia, Laos, Vietnam dan Myanmar. 

d. Pilar Keempat ASEAN kawasan integrasi penuh terhadap ekonomi global. 
Elemen yang digunakan yaitu dengan pendekatan yang koheren antara 
hubungan ekonomi kawasan luar ASEAN, serta peningkatan produksi global. 

 
Percepatan pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut, 

ditengerai hanya akan membuat Indonesia hebat dalam menjadi konsumen. 
Kondisi tersebut bukan tidak mungkin, mengingat kapasitas SDM yang relatif 
rendah dan tidak memiliki daya saing di lingkungan Negara-negara anggota 
ASEAN. Sejalan dengan kondisi tersebut, Faisal Basri (2014) menyatakan 
bahwa pasar bebas tersebut tentu saja dapat menjadi hal positif bagi kita 
jika kita mampu bersaing. Namun, sebaliknya dapat merugikan kita jika kita 
tidak mampu bersaing. Pasar bebas tentu saja menguntungkan bagi para 
produsen yang target pasarnya internasional. Lalu untuk produsen dalam 
negri, apakah sudah siap menghadapi persaingan dengan produk yang 
ditawarkan asing. Sudahkah siap SDM kita bersaing dengan SDM asing yang 
mungkin lebih berkompeten daripada kita. Dalam menghadapi pasar bebas 2015 
nanti, masyarakat dan pemerintah perlu bebenah untuk memperbaiki kualitas 
diri, agar mampu bersaing dengan asing dan mendapatkan manfaat sebanyak-
banyaknya dari pasar bebas 2015 nanti. 

Terkait dengan peningkatan kapasitas dan peran strategis Kecamatan 
sebagai strategi antisipasi implementsi Masyarakat Ekonomi  Asean (MEA) di 
tingkat lokal, pada hakekatnya adalah upaya yang sangat penting dimana 
dalam manajemen pemerintahan menempatkan Kecamatan sebagai pembina dan 
akselerator bagi Pemerintah Desa dan Keluarahan dalam menghadapi MEA. 

Melalui pembahasan peningkatan kapasitas dan peran strategis kecamatan 
dalam mengantisipasi implementasi MEA di tingkat lokal, maka dapat: 
a. Melihat potret kapasitas kecamatan sebagai pembina dan akselerator 

pemerintah desa dan keluarahan dalam menghadapi MEA; 
b. Melihat  gambaran peran strategis kecamatan dalam pembinaan wilayah 

kerjanya pada level  birokrasi  terendah dalam implementasi MEA; 
c. Menyusun rekomendasi penguatan kapasitas dan peran strategis kecamatan. 

 
Berdasarkan tujuan tersbut, maka manfaat yang akan diperoleh adalah: 

a. Memperoleh berbagai informasi terkait dengan kapasitas kecamatan 
sebagai pembina dan akselerator pemerintah desa dan keluarahan dalam 
menghadapi MEA; 
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b. Mendapat gambaran peran strategis kecamatan dalam pembinaan wilayah 
kerjanya pada level  birokrasi  terendah dalam implementasi MEA; 

c. Tersusunnya rekomendasi penguatan kapasitas dan peran strategis 
kecamatan sebagai antisipasi implementasi MEA di tingkat lokal. 
 
Penguatan kapasitas dan peran strategis kecamatan tentu berangkat dari 

permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan hingga pemecahan permasalahannya, 
oleh karena itu diperlukan perumusan masalah sebagai berikut: 
a. Memahami kembali konsep kapasitas dan pengembangan kapasitas serta 

peran strategis kecamatan  dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; 
b. Menyajikan permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan  dalam melakukan 

pembinaan dan akselerator pemerintah desa dan keluarahan; 
c. Bagaimana rekomendasi peningkatan kapasitas dan peran strategis 

kecamatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. 
 
 

B. TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL 
1. Peran dan Kedudukan Kecamatan Dalam Pemerintahan Daerah 

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai 
peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini 
yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas 
umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh 
Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.  

Perubahan kedudukan kecamatan sejak diberlakukannya kebijakan otonomi 
daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian 
diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah membawa dampak berubahnya kedudukan kecamatan.  

Kecamatan berubah dari Perangkat Kewilayahan yang menyelenggarakan 
fungsi-fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menjadi Perangkat Daerah 
Otonom, yang membawa dampak pada kewenangan yang dijalankan oleh camat. 
Camat selain menerima kewenangan atributif yang melekat dalam jabatannya, 
juga memperoleh kewenangan delegatif dari pejabat atasannya yaitu 
Bupati/Walikota. 

Pelimpahan adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat 
kepada pejabat untuk melaksanakan sebagian urusan. Mengapa pelimpahan 
kewenangan ini perlu dilakukan?. Dengan adanya pelimpahan kewenangan, maka 
camat dapat memiliki “ruang gerak” yang lebih luas untuk melakukan berbagai 
upaya termasuk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama 
pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang ini sebenarnya merupakan 
upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi Kecamatan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah 
terealisasikannya Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, 
murah, cepat dan berkualitas.  

Dalam skema pelimpahan ini, kecamatan sebagai SKPD dan koordinator 
wilayah berfungsi mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan juga harus 
bekerjasama dengan unit-unit pemerintahan di lingkup kecamatan (seperti 
Puskesmas, Cabang Dinas, UPTD, Sekolah, para penyuluh). Kerjasama sinergi 
ini dimaksudkan agar kemampuan yang ada dapat diakumulasi dalam rangka 
mendukung Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai SPM/Target Kinerja yang 
ditetapkan oleh Bupati. 
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Dalam kerangka itulah maka kecamatan mendapatkan sejumlah pelimpahan 
kewenangan seperti: kesehatan, pendidikan dasar,perizinan, pembinaan mukim 
dan gampong (desa), serta perpajakan. Adapun aspek yang dilimpahkan pada 
dasarnya berfungsi untuk mengefektifkan koordinasi. Oleh karena itu camat 
mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk: (a) fasilitasi, perencanaan dan 
penganggaran, (b)koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan 
monitoring pelaksanaan kegiatan, (c) pengawasasn kegaiatan yang dilakukan 
UPTD tingkat kecamatn, (d) Fasilitasi Pengaduan Masyarakat, dan (e) 
Evaluasi Kinerja Bidang yang dilimpahkan. Untuk memastikan efektifitas 
pelimpahan maka kecamatan bersama SKPD Kabupaten/Kota mendapatkan Target 
Kinerja.  

Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat 
sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Camat berkedudukan dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, 
tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi: 
(a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (b) Mengoordinasikan 
upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (c) Mengkoordinasi-
kan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; (d)  Mengoordina-
sikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (e) Mengoordi-
nasikan 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/kelurahan.  

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melak-
sanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di 
atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek 
perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, 
penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan 
sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan 
efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan 
urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat 
dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang 
ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut 
menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah 
kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna 
tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan 
pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih 
berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi 
kewenangan camat.  

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102, mengisyaratkan bahwa Camat wajib 
membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga 
kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi: (1) Memfasili-
tasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (2) Memfasilitasi 
administrasi tata pemerintahan desa; (3)Memfasilitasi pengelolaan keuangan 
desa dan pendayagunaan aset desa; (4) Memfasilitasi pelaksanaan urusan 
otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa; (5) Memfasilita-
si penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; (6) Memfasilitasi 
pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; (7) Memfasilitasi upaya 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (8) Memfasilitasi 
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; (9) 
Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; (10) 
Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; 
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(11) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; (12) 
Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga 
kemasyarakatan dengan pihak ketiga; (13) Memfasilitasi bantuan teknis dan 
pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; (14) Memfasilitasi koordinasi 
unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan. 

Sehingga dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerinta-
han desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki 
pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana 
salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka dapat 
dijelaskan bahwa tugas Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
pemerintahan desa, meliputi: 
a.  Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 

desa dan/atau kelurahan; Dalam menjalankan perannya Camat juga 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan 
desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, 
seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, 
maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b.  Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan 
administrasi desa dan/atau kelurahan; Selain melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan 
bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan adminstrasi desa dan/atau kelurahan.  

c.  Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; 
Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala 
desa, meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari 
Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan 
tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan 
sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala 
desa walaupun hanya bersifat koordinatif. 

d.  Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau 
kelurahan; Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala 
desa, Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap 
perangkat desa dan/atau kelurahan. 

e.  Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 
di tingkat kecamatan; Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada 
tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas 
pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah 
dilaksanakan.  

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada 
Bupati/Walikota. 

 
2.  Konsepsi  Kapasitas dan Peningkatan Kapasitas 

Pengertian Kapasitas  menurut  UNDP, 1998 disebutkan bahwa “kapasitas 
adalah kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan 
berkelanjutan. Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem dimana 
suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan 
aturan-aturan baku tertentu.” 
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Pengertian kapasitas berdasarkan Mc Nair, C.J (1994) yang dikutip oleh 
Mutiara S. tahun 2013,  mendefinisikan kapasitas sebagai sumber daya yang 
dimiliki oleh  perusahaan yang siap untuk digunakan yang dapat 
menggambarkan potensi  keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan pada 
masa mendatang. McNair C.J dan Vangermeersch (1998) mendefinisikan 
kapasitas sebagai kemampuan dari  suatu organisasi atau perusahaan untuk 
menciptakan nilai dimana kemampuan  tersebut didapatkan dari berbagai jenis 
sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 

Menurut Chase (2001), definisi kapasitas dalam konteks manajemen 
operasi sebaiknya didefinisikan sebagai, “The amount of resource inputs 
available relative to output requirements over a particular period of 
time”. Berdasar definisi tersebut maka disimpulkan bahwa kapasitas adalah 
kemampuan pengelolaan sumberdaya yang ada untuk menghasilkan hasil akhir 
yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam kerangka waktu tertentu. 

Definisi kapasitas menurut Hilton, Maher dan Selto (2003) adalah  
kapasitas merupakan ukuran dari kemampuan proses produksi dalam mengubah 
sumber daya yang dimiliki menjadi suatu produk atau jasa yang akan 
digunakan oleh konsumen.Selanjutnya terkait dengan penguatan atau 
pengembangan kapasitas secara terminologi masih terjadi adanya perbedaaan 
pendapat, sebagian orang merujuk kepada pengertian dalam konteks kemampuan 
(pengetahuan, keterampilan) sebagian lagi mengartikan kapasitas dalam 
konteks yang lebih luas termasuk di dalamnya soal sikap dan perilaku. Dalam 
hal ini yang akan kita bahas adalah kapasitas yang terkait dengan manusia 
dan juga sistem yang ada di sekitarnya, kapasitas yang dapat pula diartikan 
sebagai kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan 
sistemnya. 

Pengembangan kapasitas secara umum ditujukan agar individu, organisasi 
maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien 
untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Sedangkan 
dalam konteks kekinian, pengembangan kapasitas  ditujukan terutama untuk 
menciptakan tata kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan 
good governance. Suatu kondisi kepemerintahan yang yang dicita-citakan 
semua pihak dan mampu menjawab persoalan-persoalan dunia saat ini. 

Terkait dengan pengertian pengembangan kapasitas, A9CBF (2001) 
menyatakan bahwa peningkatan kapasitas dapat didefinisikan sebagai sebuah 
proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, 
komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya; mengidentifikasi 
masalah, kebutuhan, isu dan peluang; memformulasi strategi-strategi untuk 
mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan 
memanfaatkan peluaang yang relevan. Merancang sebuah rencana aksi, serta 
mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya 
yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevalu-
asi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai 
pelajaran. 

Selanjutnya Riyadi Soeprapto lebih menekankan mengenai konsepsi  
pengembangan kapasitas pada: (1) Pengembangan sumber daya manusia; 
training, rekruitmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan 
teknis; (2) Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya 
dan gaya manajemen; (3) Jaringan kerja (network), berupa koordinasi, 
aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal; 
(4) Lingkungan organisasi, yaitu aturan dan undang-undang (legislation) 
yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara 
lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta 
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dukungan keuangan dan anggaran; (5) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, 
meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi-kondisi yang 
mempengaruhi kinerja. 

Lebih lanjut  dijelaskan  bahwa pengertian Pengembangan Kapasitas, 
yaitu: (1) Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses; 
(2) Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-tingkatan 
meliputi individu, grup, organisasi, dan sistem; (3) Pengembangan kapasitas 
menghubungkan ide terhadap sikap; dan (4) Pengembangan kapasitas dapat 
disebut sebagai actionable learning dimana pengembangan kapasitas meliputi 
sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi 
benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara 
terusmenerus beradaptasi atas perubahan. 

Sedangkan UNDP memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu: (1) Tenaga kerja 
(dimensi human resources), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan; 
(2) Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-
bahan yang diperlukan dan ruang/gedung; (3) Teknologi, yaitu organisasi dan 
gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentuan kebijakan, pengendalian dan 
evaluasi, komunikasi, serta sistem informasi manajemen. 

Secara  umum  pengembangan kapasitas  dilakukan  secara berjenjang  
pada 3 (tiga) area sebagai berikut: (1) area individual; (2) area  
organisasi; dan (3) area sistem atau lingkungan strategik. Terkait hal  
tersebut,  Riyadi Soeprapto (2010)  menyatakan bahwa pengembangan kapasitas 
dilaksanakan dalam berbagai tingkatan dengan skema sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 1.Skema Pengembangan Kapasitas 
 

Berdasarkan skema tersebut dapat terlihat bahwa pengembangan kapasitas 
harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) 
tingkatan-tingkatan, yaitu: (1) Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja 
yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar 
yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu; (2) Tingkatan 
institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-
organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan 
mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, 
hubungandan jaringan organisasi; (3) Tingkatan individual, contohnya 
ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, 
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tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari 
pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi. 

 
3. Konsepsi Peran Srtategis 
a. Konsepsi Peran 

Pengertian peran menurut beberapa ahli adalah aspek dinamis dari 
kedudukan atau status. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada 
peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa 
peran. Definisi  peran tersebut dapat disandingkan dengan tugas dan fungsi. 

Peran menurut Soerjono Soekanto (2002), adalah aspek dinamis kedudukan 
(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan pengertian 
strategis adalah suatu hal yang mempunyai dampak atau pengaruh yang 
menguntungkan terhadap suatu tujuan tertentu secara jangka panjang 
(Milkovich: 1994). 
b. Konsepsi Peran Strategis 

Oleh Karena itu dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan 
bahwa peran strategis dalam hal ini adalah segala hak dan kewajiban  serta 
kedudukan, tugas dan wewenang  yang dimiliki  oleh Kecamatan yang berdampak  
atau berpengaruh secara signifikan  terhadap hasil pembinaan lingkungan  
wilayah Kecamatan. 
c. Peran Strategis Camat 

Peran strategis camat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang Perangkat  Daerah antara 
lain: (a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; (b)  mengoordinasikan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat; (c) mengoordinasikan upaya penyelenggara-
an ketenteraman dan ketertiban umum; (d) mengoordinasikan penerapan dan 
penegakan Perda dan Perkada; (e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana 
dan sarana pelayanan umum; (f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; (g)  
membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; (h) 
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah 
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan (i) melaksanakan tugas lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain tugas-tugas 
sebagaimana tersebut di atas, camat juga melaksanakan tugas yang 
dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa secara filosofis kecamatan 
yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dan diberdayakan dari aspek 
sarana-prasarana, sistem adminitrasi, keuangan dan kewenangan bidang 
pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai 
ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan 
dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh 
bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, camat melaksanakan kewenangan 
pemerintahan dari dua sumber, yaitu bidang kewenangan dalam lingkup tugas 
umum pemerintahan dan kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh 
bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.  
 
 
C. METODOLOGI PENELITIAN 

Penulisan ini menggunakan pendekatan metode deskriptif analitis, 
dimana menjelaskan permasalahan melalui analisa berdasarkan data. Data 
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didapat dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi kecamatan terkait 
dengan kapasitas yang dimiliki  serta peran, fungsi dan kewenangan saat ini  
sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan 
daerah. Data sekunder didapat melalui hasil penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya serta berbagai data empiris terkait dengan permasalahan yang 
dihadapi kecamatan berdasarkan perubahan-perubahan peraturan perundangan 
yang mendasarinya. Selanjutnya permasalahan tersebut perlu diselesaikan 
melalui penguatan kapasitas dan peran strategis kecamatan, sehingga 
kecamatan sebagai pembina dan akselerator pemerintah desa dan kelurahan 
benar-benar didukung dengan kapasitas yang memadai serta memiliki 
kedudukan, fungsi dan kewenangan sesuai yang diharapkan. 
 
 
D.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.  Kapasitas dan Kewenngan Kecamatan Saat Ini 

Kelembagaan Kecamatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah dimana pada Pasal 221 Ayat (1) 
disebutkan bahwa Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka 
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Selanjutnya pada Ayat (2) disebut-
kan Kecamatan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada 
peraturan pemerintah.  

Selanjutnya terkait dengan tugas camat, Pasal 224 Ayat (1) menyebutkan 
bahwa camat mempunyai tugas: (a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 
(b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (c) mengoordinasikan 
upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; (d) mengoordinasi-
kan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; (e) mengoordinasikan 
pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; (f) mengoordinasikan 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah 
di Kecamatan; (g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa 
dan/atau kelurahan; (h)melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan (i) melaksanakan 
tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah disebutkan bahwa selain tugas-tugas sebagaimana tersebut 
di atas, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali 
kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, 
camat dibantu oleh perangkat kecamatan.  

Sedangkan terkait dengan kualifikasi kelembagaan kecamatan, dalam 
Pasal 51 Ayat (1) PP Nomor 18 tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa 
Kecamatan dibedakan dalam 2 (dua) tipe, yaitu: (a) kecamatan tipe A untuk 
mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan (b) 
kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban 
kerja yang kecil. 

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mengakibatkan 
distribusi dan hubungan kewenangan pusat dan daerah berubah secara 
signifikan, termasuk salah satunya mengenai eksistensi atau keberadaan 
organisasi kecamatan. Terkait dengan hal ini, Karol Teovani Lodan (2009) 
menyatakan bahwa salah satu perubahan yang sangat esensial tersebut yaitu 
menyangkut kedudukan, tugas dan kewenangan kecamatan. Kecamatan yang 
sebelumnya merupakan kepala wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, 
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berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas 
desentralisasi. Sebagai perangkat daerah Camat melaksanakan tugas umum 
pemerintahan dan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/Walikota. Hal ini 
dilakukan sebagai upaya dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap 
peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan, karena pemerintah kecamatan 
dekat dengan masyarakat pengguna jasa layanan. 

Terkait dengan perubahan kedudukan amat tersebut, Indaryanti, (2008) 
pergeseran status dan kedudukan Camat dan ”Perangkat Wilayah (PW) menjadi 
Perangkat Daerah (PD) sangat jelas telah mengurangi bahkan menghilangkan 
sebagian otoritas Camat. Saat ini otoritas Camat berkisar pada fungsi-
fungsi pelayanan yang sangat terbatas bahkan hanya menjalankan fungsi 
pelayanan yang lebih bersifat surat rekomendasi atau surat pengantar atau 
surat keterangan. Sementara itu ruang gerak kecamatan yang semakin terbatas 
untuk berperan menghadapi publiknya sedangkan anggapan yang sangat tinggi 
terhadap posisi Camat pada masa lalu sebagai bapaknya wilayah kecamatan 3 
dalam mengadukan keluhan dan menyelesaikan permasalahan.  

Selanjutnya kecamatan akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi 
minimal dan membebani anggaran tanpa output yang berarti (Dharmawan, 2008). 
Sehingga banyak Camat yang mengeluhkan mengenai ketidakjelasan tugas atau 
kewenangan mereka terhadap perubahan kedudukan kecamatan sebagai perangkat 
daerah. 

Sedangkan dalam konteks kapasitas kelembagaan kecamatan juga terjadi 
penurunan, dimana pembentukan kelembagaan kecamatan diklasifikasi  ke dalam 
dua jenis, yaitu kecamatan kelas A dan Kecamatan kelas B.    

Tabel 1.Peta Kewenangan dan Kapasitas Kecamatan 

 
Sumber: Arya Hadi Dharmawan, 2008.  
 

Dari Tabel 1 tersebut di atas paling tidak terdapat 2 hal terkait 
dengan kapasitas dan peran strategis kecamatan secara kontekstual atau 
secara nyata. Dari aspek kapasitas dapat  ditinjau dari adanya ketimpangan  
ketersediaan anggaran,  insfrastruktur dan suber daya manusia. Sedangkan 
dari sisi peran strategis yaitu adanya kewenangan yang sangat lemah dalam 
menjalankan fungsi-fungsi atau urusan-urusan yang ada di kecamatan. 
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2.   Penguatan  Kapasitas  Kecamatan  Kedepan 
Berdasarkan konsepsi dan lingkup pengembangan kapasitas sebagaimana 

tersebut di atas,  maka  penguatan kapasitas Kecamatan  tentu saja juga 
mencakup paling tidak 3 (tiga) aspek,  yaitu pada aspek: (1) individu; (2) 
organisasi; dan (3) sistem atau lingkungan strategis, sesuai dengan Panduan 
Pengembangan Kapasitas INAGARA (2015) sebagai berikut: 

Dalam konteks individual, adalah peningkatan penerapan pengetahuan dan 
wawasan, pengalaman, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan 
perilaku kerja serta motivasi penyelenggara pemerintah dalam menunjang 
pelaksanaan kinerja organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan 
negara.Pengembangan kapasitas individu dapat dilaksanakan dengan proses 
pem-belajaran, berbagi pengetahuan dan pengalaman, penyelenggaraan 
pendidikan formal, pelatihan dan kursus, seminar, magang, mentoring, 
pembinaan, pen-dampingan yang mendukung tugas dan fungsi.  

Dalam konteks organisasi, pengembangan kapasitas organisasi tentu 
lebih diarahkan pada: (1) peningkatan kapasitas struktur organisasi yang 
efisien dan proporsional dalam menunjang pelaksanaan kinerja; (2) 
Pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi setiap 
elemen dalam organisasi; (3) Penerapan Standard Operating Procedures (SOP) 
dan mekanisme kerja sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; 
(4) Peningkatan kapasitas dan pengaturan sarana dan prasarana yang memadai 
serta sesuai dengan kebutuhan kerja; (5) Peningkatan hubungan dan jaringan 
kerja dalam organisasi;(6) Peningkatan budaya kerja organisasi yang 
berbasis kualitas dalam rangka membangun daya saing. 

Pengembangan Kapasitas Organisasi Kecamatan dilaksanakan dengan 
cara:(1) Penataan struktur organisasi yang dilakukan dengan mengevaluasi 
kelembagaan organisasi saat ini dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi 
yang dilakukan;(2) Pembenahan pola dan metode pelibatan dan partisipasi 
pegawai dalam pengambilan keputusan organisasi;(3) Penetapan Standard 
Operating Procedures (SOP) dan mekanisme kerja sehingga dapat dijadikan 
panduan dalam melaksanakan pekerjaan;(4) Penyediaan sarana dan prasarana 
yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan; (5) Perbaikan mekanisme 
hubungan dan jaringan kerja yang mendukung tercapainya tujuan 
organisasi;dan (6) Internalisasi nilai-nilai ASN dalam pembangunan budaya 
kerja organisasi yang inovatif. 

Dalam konteks sistem atau lingkungan strategis, peningkatan kapasitas 
dengan menyiapkan kerangka kerja lingkungan strategis yang berhubungan 
dengan aturan, kebijakan dan kepentingan stakeholders;Penyusunan aturan dan 
kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;Peningkatan peran serta 
stakeholders dalam setiap penentuan arah kebijakan. Pengembangan Kapasitas 
Lingkungan Strategis dilaksanakan dengan cara penyusunan kerangka kerja 
yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan partisipasi 
stakeholders;Perbaikan metode dan mekanisme penyusunan aturan dan 
kebijakan;Pembenahan mekanisme pelibatan partisipasi stakeholders dalam 
penyusunan setiap aturan dan kebijakan. 

Dalam konteks data empiris  terkait dengan peningkatan kapasitas dan 
peran strategis kecamatan ditemukan adanya 4 aspek yang harus mendapatkan 
penguatan agar pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi kecamatan dapat  
berjalan efektif dan efisien. Keempat aspek tersebut selanjutnya dapat  
digambarkan ke dalam kerangka pengembangan kapasitas dan peran strategis 
kecamatan sebagaimana pada Gambar berikut. 
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Gambar 2.Kerangka Pengembangan Kapasitas dan Peran Strategis Kecamatan 

 
Berdasarkan  gambar tersebut di atas, penguatan kapasitas dan peran 

strategis kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut: (1) dari aspek 
penguatan kewenangan paling tidak  memberikan manfaat  bagi kecamatan dalam 
melaksanakan pembinaan terhadap pemerintah desa dan kelurahan dalam 
mendorong daya saing ekonomi  masyarakat desa/kelurahan; (2) dari aspek 
penguatan infrastruktur dimaksudkan untuk lebih cepat dalam mengakselerasi  
upaya-upaya pembanguan wilayah desa dan kelurahan; (3) sedangkan dari aspek 
penguatan SDM terutama dalam rangka menambah pengetahuan, keahlian, mindset  
dan memperbaiki  metode dan cara kerja. Disamping itu, juga dalam rangka 
memenuhi kuantitas maupun kualitas. Untuk mewujudkan SDM kecamatan yang 
demikian, maka diperlukan manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan merit  
system; (4) dari aspek penguatan anggaran kecamatan tentu saja dalam rangka 
membiayai operasionalisasi tugas dan fungsi-fungsi kecamatan dalam 
pelaksanaan pembinaan pemerintah desa maupun kelurahan yang menjadi  
kewenangannya. 

Disamping hal-hal tersebut, penguatan pelimpahan kewenangan dari 
Bupati/Walikota kepada camat dalam rangka:(1) untuk mempercepat pengambilan 
keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat; 
(2) untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyakat; (3) untuk 
mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota  kepada Kepala 
Desa/lurah; dan (3) untuk kaderisasi kepemimpinan pemerintahan daerah. 
 
4. Peran Strategis  Kecamatan Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Di 

Tingkat Lokal 
Strategi membangun Indonesia dari Desa/Kelurahan sebagaimana 

diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak akan 
pernah menafikkan peran strategis Kecamatan sebagai Pembina kewilayahan di 
tingkat pemerintahan terbawah (akar rumput). Menurut Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah padapasal 209 dijelaskan bahwa 
Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, dimana dinyatakan bahwa 
Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (a) sekretariat daerah; (b)  
sekretariat DPRD; (c) inspektorat; (d) dinas; (e) badan; dan(f) Kecamatan. 

Selanjutnya terkait dengan Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 
221 sebagai berikut: (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam 
rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 
publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan; (2) Kecamatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan PerdaKabupaten/Kota 
berpedoman pada peraturan pemerintah; (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota 
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tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama 
bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ 
wali kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. 

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai 
pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan 
pemerintahan diKecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan 
publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. 
Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang 
pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan 
bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur 
untuk mendapat persetujuan. 

Berkaitan dengan pelaksanaan MEA  pada akhir Tahun 2015,  sesungguhnya 
peran aktif Kecamatan dalam merubah Desa/Kelurahan dalam menghadapi pasar 
bebas ASEAN  di tingkat lokal sungguh sangat vital. Peran ini tentu menjadi 
sangat penting manakala Desa/Kelurahan harus dapat bersaing dengan beberapa 
Negara di kawasan ASEAN baik menyangkut produk-produk  pertaniannnya maupun 
terkait dengan tenaga kerjanya. Oleh karena itu, agar tenaga kerja dan 
ekonomi lokal memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi pasar bebas 
ASEAN, maka Kecamatan harus memiliki kapasitas untuk dapat melakukan 
perannya tersebut. 

Lalu peran konkrit apa yang harus dilakukan Kecamatan dan Pemerintah 
Daerah sebagai ujung tombak ditataran lokal terhadap Desa/Kelurahan agar  
mereka memiliki daya saing dalam menghadapi MEA tersebut. Sesungguhnya 
banyak sekali peran yang harus dimainkan terkait dengan kesiapan 
Desa/Kelurahan dalam menghadapi MEA, misalnya: 
1) Memfaslitasi  desa untuk  melakukan mapping (pemetaan) potensi unik dan 

local untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai potensi unggulan atau 
produk unggulan local; 

2) Penguatan  pelaku usaha dan industri di desa yang rata-rata merupakan 
usaha rumah tangga dan industri kecil menengah (UKM/IKM) dalam hal 
akses permodalan, pemasaran, teknologi dan sumber daya manusia; 

3) Mendorong dan memfasilitasi Desa untuk membentuk BUMDes. Karena melalui 
BUMDes ini dana desa dapat dikelola secara produktif untuk menggerakkan 
ekonomi desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

4) Bantuan program pelatihan kewirausahaan, manajemen, pemasaran, teknik 
produksi modern, teknis pengemasan modern, bantuan peralatan, modal 
usaha, dan lainnya; 

5) Mendampingi desa untuk meningkaktan wawasan sumber daya manusia (SDM) 
pelaku UKM  terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen 
usaha, peningkatan daya serap pasar produk UKM lokal dan penciptaan 
iklim usaha yang kondusif; 

6) Mendorong dan mendampingi  para pelaku UMKM desa untuk  menerapkan 
standarisasi atau sertifikasi  produk-produk  unggulannya, sehingga  
akan memiliki daya saing. 

 
 
E. PENUTUP 

Upaya membangun Indonesia dari Desa sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak akan pernah menafikkan peran 
strategis Kecamatan sebagai Pembina kewilayahan di tingkat pemerintahan 
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terbawah (akar rumput). Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan MEA  pada 
akhir Tahun 2015, sesungguhnya peran aktif  Kecamatan dalam merubah 
Desa/Kelurahan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN  di tingkat lokal 
sungguhsangat vital. Peran ini tentu menjadi sangat penting manakala  
Desa/Kelurahan harus dapat bersaing dengan beberapa Negara di kawasan ASEAN  
baik menyangkut produk-produk pertaniannnya maupun terkait dengan tenaga 
kerjanya. Oleh karena itu, agar tenaga kerja dan ekonomi lokal memiliki 
daya saing yang baik dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, maka Kecamatan  
harus memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perannya tersebut. 

Adapun peran strategis yang harus dimainkan Kecamatan terkait dengan 
kesiapan Desa/Kelurahan dalam menghadapi MEA, misalnya: (1) Memfaslitasi  
desa untuk melakukan mapping (pemetaan) potensi unik dan lokal untuk 
dikembangkan lebih lanjut sebagai potensi unggulan atau produk unggulan 
local; (2) Penguatan  pelaku usaha dan industri di desa yang rata-rata 
merupakan usaha rumah tangga dan industri kecil menengah (UKM/IKM) dalam 
hal akses permodalan, pemasaran, teknologi dan sumber daya manusia; (3) 
Mendorong dan memfasilitasi  Desa untuk membentuk BUMDes. Karena melalui 
BUMDes ini dana desa dapat dikelola secara produktif untuk menggerakkan 
ekonomi desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; (4) Bantuan 
program pelatihan kewirausahaan, manajemen, pemasaran, teknik produksi 
modern, teknis pengemasan modern, bantuan peralatan, modal usaha, dan 
lainnya; (5) Mendampingi desa untuk meningkatkan wawasan sumber daya 
manusia (SDM) pelaku UKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan 
manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk UKM lokal dan 
penciptaan iklim usaha yang kondusif; (6) Mendorong dan mendampingi  para 
pelaku UMKM desa untuk menerapkan standarisasi atau sertifikasi produk-
produk unggulannya, sehingga akan memiliki daya saing. 

Agar peran strategis Kecamatan  dalam mengakselerasi Desa untuk dapat 
bersaing dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di local state,  
maka diperlukan penguatan atau pengembangan kapasitas Kecamatan dalam 3 
(tiga) cakupan, yaitu: (1) penguatan individu;  (2) penguatan  organisasi; 
dan (3) penguatan sistem atau lingkungan strategis. 
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