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Tugas Kecamatan  

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum  

2. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan 

bupati 

5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh 

perangkat daerah di tingkat Kecamatan  

6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 

7. Melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pengawasan terhadap 

penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan  

8. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di 

Kecamatan 

9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan Perundang 

Undangan 

10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan 

sebagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
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Hubungan Antara Kecamatan ,Koramil dan Polsek 

Hubungan mereka sendiri sudah tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan 

Kecamatan ( FORKOMPINCAM)  

Pelaksanaan tugas FORKOMPINCAM yaitu: 

1. Identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan. 

2. Deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.  

3. Pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban 

umum. 

4. Penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum. 

5. Pengkoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi vertical 

diwilayahnya.  

 

Hubungan Antara Kecamatan dengan Kelurahan/Desa 

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pdan emerintahan oleh 

Pemerintahan desa dan badan permusyawatan dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat. Kecamatan juga melakukan koordinasi pendampingan 

dalam penyusunan perencanaan desa.  Pembangunan Desa dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa  dengan melibatkan seluruh  komponen atau elemen masyarakat 

dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan mengelola sumber daya 

desa untuk tujuan kesejahteraan bersama. Tim penyusun RPJM Desa melakukan 

penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten supaya sinergis. 

Penyelarasan dilakukan dengan jalan  mengikuti sosialisasi dan atau 

mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan sekurang-kuangnya 

:  RPMJD Kabupaten, rencana strategis OPD, RTRW Kabupaten, Rinician RTRW 

Kabupaten dan rencana pembangunan kawasan. 

 

Hubungan Antara Kecamatan dengan Puskesmas 

Puskesmas adalah ujung tombak pelayaqnan kesehatan yang paling dasar dan 

terdepan dalam mewujudkan komitmen peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 

Puskesmas juga aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari setiap 

program pembangunan diwilayah kerjanya, upaya yang dilakukan adalah 

mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa 

mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dalam 

melaksanakan fungsinya Kecamatan berkoordinasi dengan Puskesmas melalui 

pertemuan berkala yang diselenggarakan ditingkat Kecamatan. 

 

 

 

 



Hubungan Antara Kecamatan dengan Pendidikan  

Peran Kecamatan sangat penting untuk membangun kemajuan suatu wilayah 

salah satunya yaitu ditingkat Pendidikan dalam Partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dapat memberikan gambaran kepada segenap masyarakat dalam 

membangun kehidupan bangsa, bernegara, bermasyarakat kearah yang lebih baik 

dan dapat dilakukakn dengan mengikutsertakan Program Pendidikan seperti 

Pendidikan Formal. Dan dalam Dan peran  pendidikan juga sangat penting untuk 

mengenalkan budaya asli suatu wilayah kepada anak jaman milenial seperti 

sekarang sehingga keaslian suatu budaya diwilayah akan tetap terjaga. 

 

Hubungan Antara Kecamatan dengan KUA (Kantor Urusan Agama) 

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga social bagian dari struktur organisasi 

Kecamatan Rowokangkung, dimana KUA membantu Kecamatan mencatat 

kependudukan yaitu informasi status pernikahan warga masyarakat. 

 

Hubungan Antara Kecamatan dengan Koordinator PKB di 

Rowokangkung 

Koordinator PKB di Kecamatan Rowokangkung mempunyai tugas membantu 

kecamatan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, 

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi 

kewenangan kecamatan. 

 

Hubungan Antara Kecamatan dengan Kantor Pertanian  

Untuk mengkoordinasiaan dalam meningkatkan program pemberdayaan 

masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan 

peningkatan keswadayaan dan kemandirian masyarakat. 

 

Hubungan Antara Kecamatan dengan Masyarakat 

Peran masyarakat sangat penting bagi Kecamatan dan diharapkan masyarakat 

dapat berpartisipasi atau mengikutsertakan dalam program kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan ditingkat 

Kecamatan. Dan kecamatan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat 

harus mencakup seluruh lapisan masyarakat dan mengutamakan kepuasan 

dalam pelayanan. 
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