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Kecamatan adalah sebuah wilayah yang berada di bawah Daerah Tingkat II 

Kabupaten/Kotamadya. Kedudukan kecamatan yang sedemikian memberikan arti 

bahwa kecamatan adalah sebuah pola pemerintahan yang secara langsung 

bersinggungan dengan tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga dengan akibat 

yang demikian sangatlah dibutuhkan pelaksanaan pelimpahan tugas dan wewenang 

dalam meningkatkan koordinasi kerja yang baik di kantor camat sebagai suatu 

instansi pemerintahan. 

Kecamatan dipimpin oleh camat sebagai suatu jenjang jabatan yang tertinggi. 

Pada camat pengkoordiniran perintah dan tata laksana pemerintahan dijalankan. 

Kedudukan camat yang sedemikian memberi arti bahwa camat adalah sebagai 

administrator pemerintahan. 

Dalam pelaksanaan penelitian untuk mendukung pembahasan skripsi ini 

maka penulis mengadakan pembatasan masalah pada Kantor Kecamatan Sunggal 

Kabupaten Oaerah Tingkat II Deli Serdang. Penelitian dilaksanakan dengan cara 

mengumpulkan data -data melalui studi kepustakaan dan juga penelitian di 

· lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan keadaan-keadaan 
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sebagai berikut, 

Struktur organisasi Kantor Camat Kecamatan Sunggal Daerah Tingkat 

II Kabupaten Deli Serdang mempergunakan struktur organisasi garis dan staf 

dengan Camat sebagai pucuk pimpinan. 

Pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab dilakukan 

secara vertikal yaitu dari pimpinan tertinggi dan berangsur-angsur ke pejabat 

yang lebih rendah dan akhirnya pada pegawai tingkat bawah. Pendelegasian 

tugas dan wewenang yang sedemikian akan dapat memastikan luas dan 

lingkup pekerjaan seorang pegawai. 

Pendelegasian tugas dan wewenang dari Kantor Camat Kecamatan 

Sunggal Oaerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang sudah cukup sesuai 

dalam menfasilitasi peningkatan pengkoordinasian kerja pegawai. Karena 

dalam hal ini pegawai mengetahui ruang lingkup pekerjaannya secara jelas, 

perintah yang jelas serta pelaporan pekerjaan yang jelas pula. pegawai juga 

dapat meningkatkan koordinasi kerja melalui pendelegasian tugas dan 

wewenang yang diterapkan di Kantor Camat Kecamatan Sunggal Daerah 

Tingkat II Kabupaten Deli Serdang karena pegawai dapat menunjukkan 

pengembangannya secara jelas kepada atasannya. 
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