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STUDI TENTANG PENGANGKATAN CAMAT DI
KABUPATENMALINAU

Meisak Irang1

Abstrak

Penelitian ini berjudul Studi Tentang Pengangkatan Camat di
Kabupaten Malinau. Penelitian ini bertujuan untuk melihat atau menggali
tentang bagaimana persyaratan pengangkatan Camat di Kabupaten Malinau,
dibawah bimbingan Drs. Daud Kondorura, M.Si dan Budiman, S.Ip, M.Si.
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik purposive sampling
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber yang menjadi
responden dalam penelitian ini adalah aparat instansi yang berkompeten
dibidangnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Persyaratan Pengangkatan
Camat di Kabupaten Malinau belum dapat di terapkan dengan optimal.
Dalam hal Pendidikan masih banyak Camat yang memimpin tidak berlatar
Pendidikan Teknis Pemerintahan. Tetapi terdapat pertimbangan lain dengan
melihat pengalaman kerja dan tetap melibatkan Baperjakat dalam hal
pengangkatan, ini karena kurangnya Pegawai Negeri Sipil yang lulusan Ilmu
Pemerintahan, meskipun masih ada beberapa Camat yang pengalaman
kerjanya juga terbatas.
Bagi Camat yang tidak berlatar Ilmu Pemerintahan wajib mengikuti Diklat
Camat yang di adakan Departemen Menteri Dalam Negeri dan mengalami
hambatan karena Anggaran serta waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai
serta kondisi geografis Kecamatan sulit di jangkau. Jadi dapat disimpulkan
persyaratan pengangkatan Camat di Kabupaten Malinau belum berjalan
dengan optimal.

Kata Kunci : Persyaratan, Pengangkatan Camat
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Pendahuluan
Negara indonesia merupakan negara besar yang memiliki jumlah

populasi terbesar ke empat didunia, yang tersebar dari sabang sampai merauke
negara bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
indonesia, untuk itu dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi
seluruh rakyat indonesia, maka penyelengaraan pemerintahan haruslah sesuai
dengan apa yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia pemerintah
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan roda
pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat demi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terlaksananya pemerintahan yang
demokratis (Hasibuan S.P Malayu 2005: 27). Dalam konteks pemerintahan,
kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah
Pemerintah memiliki peran dan fungsi melakukan pelayanan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat mengenai peran dan fungsi pemerintah dalam pelayanan
dijelaskan oleh arief budiman sebagai berikut : sebagaimana fungsi
pemerintahan dalam melakukan pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan
umum. Negara yang di jalankan melalui pemerintahannya mempunyai misi
tersendiri untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dari sekarang.
(Wiryatmi, 1996:2).

Kemajuan dalam karir seseorang tidak akan terjadi dengan sendirinya
karena karir perlu direncanakan dan dikembangkan Pegawai yang bersangkutan
sangat menentukan dalam merencanakan peningkatan dan pengembangan
karirnya. dalam karir, seorang pegawai tentunya harus menampilkan
kemampuan dan produktivitas kerja yang maksimal, disamping menunjukkan
perilaku positif dalam berpikir dan bertindak pegawai yang bersangkutan juga
harus menunjukkan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang serta siap
memberikan pengorbanan dan dedikasi yang diperlukan dalam memanfaatkan
berbagai kesempatan yang tersedia untuk berkembang. Dalam teori
administrasi modern diakui bahwa keberhasilan seorang pejabat sangat
ditentukan oleh keberhasilan para bawahannya juga pihak ketiga yang turut
berkepentingan dalam merencanakan dan mengembangkan karir adalah satuan
kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi satuan kerja
tersebut berkepentingan karena semakin banyak pegawai yang menunjukkan
kemampuan berkembang di kemudian hari, berarti tugas merekrut pegawai
baru berkurang dan pengelolaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) pada
umumnya akan berjalan lebih lancar. Bentuk utama dari bantuan yang dapat
diberikan oleh satuan kerja pengelola Sumber Daya Manusia kepada para
pegawai dalam merencanakan karirnya adalah dalam bentuk memberikan
arahan tentang jenjang karirnya yang mungkin ditempuh kesempatan yang
tersedia dan langkah persiapan yang perlu dilakukan oleh pegawai yang
bersangkutan agar benar-benar mampu memanfaatkan kesempatan yang
tersedia itu agar ketiga pihak yang diidentifikasi itu mampu melakukan
perencanaan karir secara efektif dan tepat.
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Namun dalam Pembahasan ini penulis lebih memfokuskan diri pada
syarat pengangkatan camat yang terkait dengan kedudukan tugas dan
kewenangannya dalam pasal 25 PP No 19/2008, telah dinyatakan secara tegas
bahwa persyaratan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki
jabatan sebagai camat haruslah menguasai bidang ilmu pemerintahan yang
dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan dan pernah bertugas di
desa, kelurahan atau kecamatan paling lama 2 tahun adanya peraturan tegas ini
mulai menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius dalam melihat jabatan
camat. Sebelumnya, belum ada peraturan minimal setingkat PP- yang
menyatakan secara tegas persyaratan untuk mendudukan seseorang dalam
posisi camat. Sehingga beberapa camat justru dijabat oleh PNS yang berlatar
belakang sarjana pendidikan sarjana ekonomi dan sebagainya di luar bidang
pemerintahan Sumber Daya Manusia sebuah organisasi merupakan sesuatu
yang paling penting dan hanya akan dapat diperoleh melalui upaya rekrutmen
atau penempatan kerja yang efektif. Melalui proses proses penempatan profesi
kerja yang efektif akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas
dalam bidang tugasnya. Jadi melalui pengangkatan sesuai bidang kerja yang
efektif inilah sangat diperlukan kinerja yang maksimal dari setiap pelaku dalam
dunia kerja karena apabila tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
tentunya pada saat bekerja tidak akan bisa berjalan dengan baik karena tidak
pada kemampuan sumber daya yang dimilikinya karena dalam suatu organisasi
banyak hal yang bisa membuat kualitas kerja tidak efektif baik dari faktor
interaksi dunia kerja, jenjang pendidikan, maupun penempatan kerja dan
sebagainya.

Kerangka Dasar Teori
Studi Tentang Pengangkatan Camat Di Kabupaten Malinau

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan pegawai baik dalam
jabatan struktural maupun fungsional dapat dilakukan berdasarkan kepentingan
politik, jenjang karir, maupun hasil uji kompetensi hal merupakan konsep dasar
yang selalu muncul di setiap pengangkatan kerja pegawai, Efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan
lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan
antar pemerintahan daerah potensi dan keanekaragaman daerah peluang dan
tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-
luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara. Dengan melihat ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (7)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
memberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di kecamatan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah



Pengangkatan Camat Di Kabupaten Malinau (Meisak Irang)

167

tentang Kecamatan Dalam pasal 25 PP No 19/2008, telah dinyatakan secara
tegas bahwa persyaratan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki
jabatan sebagai camat haruslah menguasai bidang ilmu pemerintahan yang
dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan dan pernah bertugas di
desa, kelurahan atau kecamatan paling lama 2 tahun. Dalam pelaksanaan
penempatan pegawai Bedjo Siswanto (1989:88) mengemukakan bahwa faktor
yang harus dipertimbangkan dalam pengangkatan pegawai jika dilihat dari
tujuan organisasi untuk mencapai kesuksesan dan hasil kerja yang efektif
adalah sebagai berikut:
1. Latar belakang pendidikan

Prestasi akademis yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti
pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam penempatan
tenaga kerja tersebut untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, serta mengemban
wewenang dan tanggung jawab. Prestasi akademis yang perlu dipertimbangkan
tidak terbatas pada jenjang terakhir pendidikan tetapi termasuk jenjang
pendidikan yang pernah dialaminya. Tenaga kerja yang memiliki prestasi
akademis tinggi harus ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang sesuai
dengan kemampuannya, sebaliknya tenaga kerja yang memiliki latar belakang
akademis rata-rata atau dibawah standar harus ditempatkan pada tugas dan
pekerjaan ringan dengan beban wewenang dan tanggung jawab yang relatif
rendah. Latar belakang pendidikan pun harus menjadi pertimbangan dalam
menempatkan karyawan. Misalnya, sarjana ekonomi harus ditempatkan pada
pekerjaan yang berhubungan dalam bidang ekonomi. Latar belakang akademis
ini dimaksudkan untuk menempatkan karyawan yang tepat pada posisi yang
tepat pula (The Right Man on The Right Place).
2. Kesehatan fisik dan mental

Dalam menempatkan karyawan, faktor fisik dan mental perlu
dipertimbangkan karena tanpa pertimbangan yang matang, maka hal-hal yang
akan merugikan kantor akan terjadi. Penempatan karyawan pada tugas dan
pekerjaan tertentu harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental karyawan
yang bersangkutan kesehatan erat kaitannya dengan sumber daya manusi
3. Pengalaman kerja

Pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis perlu mendapatkan
pertimbangan dalam penempatan kerja karyawan. kenyataan menunjukkan
makin lama karyawan bekerja, makin banyak pengalaman yang
dimiliki karyawan yang bersangkutan, sebaliknya semakin singkat masa kerja,
semakin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja benyak
memberikan keahlian dan keterampilan kerja.Pengalaman bekerja yang dimiliki
seseorang kadang-kadang lebih dihargai daripada tingkat pendidikan yang
menjulang tinggi. Menurut Simamora (2006:170) rekrutmen merupakan
serangkaian aktifitas untuk mencari dan memikat seorang pegawai dengan
motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna
menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepagawaian.
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Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir tatkala
mereka sudah di tempatkan di lingkungan kerja. Melalui rekrutmen, individu
yang memiliki keahlian yang dibutuhkan didorong membuat segala sesuatu
menjadi menarik untuk bisa dijadikan alasan pengangkatan atau penempatan
kerja yang tersedia dikantor atau suatu organisasi. Hasil rekrutmen adalah
sekumpulan orang orang yang akan terpilih setelah diseleksi untuk menjadi
seorang pegawai atau untuk menempati suatu jabatan tertentu. Definisi
rekrutmen menurut Siagian (2009:102) adalah Proses mencari, menemukan,
dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Sedangkan
menurut Hasibuan (2007:40) “Penarikan adalah usaha untuk mencari dan
mempengaruhi tenaga kerja, agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada
dalam suatu kantor.
ada beberapa hal penting yang perlu di perhatikan berdasarkan uji kompetensi
manajemen sumber daya manusia seorang camat sebagai berikut;
a. Kesetiaan yaitu Kinerja dapat diukur dari kesetiaan camat terhadap tugas-
tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi.
b. Prestasi Kerja yaitu Hasil prestasi kerja camat, baik kualitas maupun
kuantitas dapat menjadi tolak ukur kinerja.
c. Kedisiplinan yaitu Kedisiplinan camat dalam mematuhi peraturan-peraturan
yang ada dan melaksanakan tupoksi yang diberikan kepadanya dapat menjadi
tolak ukur kinerja.
d. Kreativitas yaitu Kemampuan camat dalam mengembangkan kreativitas dan
mengeluarkan potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan tugasnya sehingga
pekerjaan lebih berdaya guna dan berhasil.
e. Kerjasama yaitu Diukur dari kesediaan camat dalam berpartisipasi dan
bekerja sama dengan pegawai sehingga hasil kepemimpinan akan semakin baik.
f. Tanggung Jawab yaitu Kinerja camat juga dapat diukur dari kesediaan dalam
mempertanggung jawabkan pekerjaan dan hasil kerjanya.

Kebijakan berasal dari kata policy yang secara etimologis berasal dari
kata polos dalam bahasa Yunani (Greek) berarti negara atau kota. Dalam
bahasa latin berubah menjadi polotia yang berarti negara, sedangkan dalam
bahasa Inggris lama (middle english) menjadi policie yang berkaitan dengan
urusan administrasi pemerintahan. Sebelum memahami implementasi kebijakan
publik itu sendiri, menurut Dye (dalam Pasolong, 2007) kebijakan publik
adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan
maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi
semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan
keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Anderson (dalam Widodo,
2001:123) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau
sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.Selanjutnya Friedrich
(dalam Widodo, 2001) mengartikan kebijakan adalah suatu tindakan yang
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
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pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-
hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau
mewujudkan sasaran yang diinginkan. Pengertian kebijakan ini menurut
Kartasasmita (dalam Widodo, 2001:137) merupakan upaya untuk memahami
dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah
mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan dan mempengaruhinya, (3)
Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut kebijakan publik
sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah
tertentu. Untuk keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan semestinya tidak saja
kebijakan dirumuskan dengan baik akan tetapi juga memerlukan cara atau
teknik tertentu serta dukungan baik dari pihak perumus maupun para pelaksana
kebijakan. Konsekuensi para pejabat administrasi tidak harus membuat
keputusan yang lebih banyak, tetapi juga memecahkan masalah yang harus
mereka atasi dalam mempraktekkan kebijakan tersebut.

Sebagai pakar kebijakan publik, Anderson (dalam Subarsono 2008:12-13)
menyatakan proses dari kebijakan publik itu meliputi:
1. Formulasi masalah (problem formulation): Apa masalahnya? Bagaimana

masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (formulation): Bagaimana mengembangkan pilihan-

pilihan atau alternative-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut?
a. Penentuan kebijakan (adaption): Bagaimana alternatif ditetapkan?

Persyaratan atau kriteria apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan
melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

b. Implementasi (implementation): Siapa yang terlibat dalam implementasi
kebijakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

c. Evaluasi (evaluation):Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak
kebijakan diukur? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah
tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut, maka penulis
dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan
yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Kebijakan publik yang telah disahkan
tidak akan bermanfaat, apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan
karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan
publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata.Dengan kata lain,
pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (out come) yang
dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups). Camat
merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati
melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau
wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
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Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan
koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang
dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat diangkat
oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai
negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PP No 19/2008 tentang Kecamatan menjelaskan secara detail segala hal
tentang kecamatan. mulai dari pembentukan, penghapusan dan penggabungan
kecamatan, kedudukan, tugas dan kewenangan, susunan organisasi, persyaratan
camat, tata kerja dan hubungan kerja, perencanaan kecamatan, pembinaan dan
pengawasan, hingga masalah pendanaan kecamatan. namun, dalam hal inilebih
memfokuskan diri pada persyaratan camat yang terkait dengan kedudukan,
tugas dan kewenangannya. Dalam pasal 25 PP No 19/2008, telah dinyatakan
secara tegas bahwa persyaratan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk
menduduki jabatan sebagai camat haruslah menguasai bidang ilmu
pemerintahan yang dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan dan
pernah bertugas di desa, kelurahan atau kecamatan paling lama 2 tahun.
Adanya peraturan tegas ini mulai menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius
dalam melihat jabatan camat. sebelumnya, belum ada peraturan minimal
setingkat PP- yang menyatakan secara tegas persyaratan untuk mendudukan
seseorang dalam posisi camat. sehingga beberapa camat justru dijabat oleh PNS
yang berlatar belakang pendidikan di luar bidang pemerintahan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat yang paling penting dalam
pengangkatan/penempatan pegawai karena pendidikan merupakan
dasar/landasan pengetahuan secara formal. Di Kabupaten Malinau mayoritas
pegawai yang ada berasal dari ilmu pendidikan/guru serta ekonomi sedangkan
lulusan dari Ilmu Pemerintahan sangat terbatas sedangkan jabatan-jabatan yang
harus diisi adalah jabatan yang memerlukan lulusan ilmu pemerintahan salah
satunya adalah jabatan Camat. Berikut ini penulis akan melakukan beberapa
wawancara kepada narasumber utama atau informan yang dapat memberikan
informasi khususnya mengenai pendidikan seorang yang menduduki jabatan
camat di Kabupaten Malinau. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malinau beliau mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting dan mutlak di
perlukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil khususnya untuk jabatan struktural
atau jabatan camat juga sangat di perlukan karena pada dasarnya seseorang
yang menduduki jabatan Camat haruslah memiliki pendidikan yang sepadan,

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Walikota
http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Walikota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri_sipil
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yaitu menguasai pendidikan ilmu pemerintahan atau pernah bertugas di
desa/kecamatan paling singkat dua tahun.

a. Pendidikan Teknis Pemerintahan
Pendidikan teknis pemerintahan merupakan persyaratan yang harus

dimiliki oleh calon Camat dengan dibuktikan ijazah Diploma/sarjana
pemerintahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan
dipimpin oleh seorang camat. Di Kabupaten Malinau terdapat 15 Kecamatan
yaitu kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan,
Mentarang, Mentarang Hulu, Pujungan, Sungai Boh, Bahau Hulu, Kayan Hilir,
Kayan Hulu, Kayan Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, dan
Sungai Tubu. Dari 15 Kecamatan terdapat 4 orang yang memiliki latar
pendidikan Ilmu Sospol dan sisanya 11 orang diluar dari latar pendidikan teknis
pemerintahan. Namun dalam hal ini Camat yang di luar latar pendidikan teknis
pemerintahan tetap diangkat karena kurangnya PNS yang berlatar pendidikan
teknis pemerintahan. Tetapi dalam pengangkatan camat yang bukan lulusan
ilmu pemerintahan pemerintah Kabupaten Malinau tetap memiliki dasar
pertimbangan lain sebelum mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang bukan
lulusan ilmu pemerintahan untuk sebagai acuan dasar pengangkatan yaitu
dengan mempertimbangkan pengalaman pekerjaan di dalam pemerintahan.

b. Pendidikan Non Teknis Pemerintahan
Pendidikan Non Teknis Pemerintahan adalah pendidikan diluar dari

bidang ilmu pemerintahan, berdasarkan Peraturan Daerah No.07 tahun 2008
khususnya mengenai persyaratan pengangkatan Camat, Camat yang diangkat
diluar bidang ilmu pemerintahan wajib mengikuti Diklat Camat yang diatur
dalam Peraturan Menteri dalam negeri No.30 tahun 2009. Didalam peraturan
menteri tersebut dimana Diklat yang dilaksanakan akan bertujuan untuk :
1.Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk

melaksanakan tugas Camat yang dilandasi dengan kepribadian dan etika
Pegawai Negeri Sipil

2. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian Camat yang berorientasi pada
palayanan dan pemberdayaan masyarakat

3. Membentuk Camat yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa;dan

4. Membentuk/mempersiapkan camat yang mampu berperan sebagai mediator,
motivator, dan fasilitator pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Di Kabupaten Malinau masih banyak terdapat bebarapa Camat yang
diluar dari latar pendidikan teknis pemerintahan, oleh karena itu Camat yang
tidak berlatarkan ilmu pemerintahan di wajibkan oleh Departemen Dalam
Negeri untuk mengikuti Diklat Camat berdasarkan peraturan Menteri Dalam
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Negeri No.30 tahun 2009. Namun dalam hal ini belum ada Camat yang di luar
lulusan ilmu pemerintahan yang mengikuti Diklat camat tersebut karena
anggaran dana tersebut belum di anggarkan dalam APBD Kabupaten Malinau
serta kurang jelasnya kapan terlaksannya kegiatan Diklat tersebut, meskipun
terdapat surat edaran dari Departemen Menteri Dalam Negeri 28 juli 2009
mengenai pendidikan teknis pemerintahan bagi calon Camat yang tidak berlatar
pendidikan teknis pemerintahan. Diwajibkan mengikuti Diklat Camat selambat
lambatnya sampai tahun 2011.

2. Pertimbangan Lain
1. Pengalaman Kerja

Pengalaman bekerja seseorang perlu mendapatkan pertimbangan dalam
penempatan kerja pada suatu organisasi. kenyataan menunjukkan makin
lama seseorang bekerja, makin banyak pengalaman yang dimiliki orang yang
bersangkutan, sebaliknya semakin singkat masa kerja, semakin sedikit
pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja banyak memberikan keahlian
dan keterampilan kerja. Pengalaman bekerja yang dimiliki seseorang kadang-
kadang lebih dihargai daripada tingkat pendidikan yang menjulang tinggi.
Orang yang berpengalaman dapat langsung menyelesaikan tugas dan
pekerjaanya. Mereka hanya memerlukan pelatihan dan petunjuk yang relatif
singkat. Sebaliknya mereka yang hanya mengandalkan latar belakang
pendidikan dan gelar yang disandangnya, belum tentu mampu mengerjakan
tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan cepat. Khusunya
mengenai persyaratan pengangkatan camat selain pendidikan teknis
pemerintahan sebagai salah satu syarat terdapat juga pengalaman jabatan, serta
lama seseorang pernah bertugas di pemerintahan atau seperti salah satu syarat
pengangkatan Camat dimana camat yang diangkat harus pernah bertugas di
Desa/Kecamatan paling singkat 2 tahun. Ketika camat tersebut memimpin
suatu wilayah Kecamatan camat tersebut tidak akan kesusahan karena camat
tersebut telah mengenal baik lingkungan kantor maupun sudah berhubungan
baik dengan masyarakat. Dalam hasil kerja antara camat yang berpengalaman
dan tidak berpengalaman terdapat perbedaan hal ini merupakan pertimbangan
khusus oleh pemerintah di Kabupaten Malinau.

3. Faktor Penghambat Pengangkatan Camat di Kabupaten Malinau
Banyak hal-hal yang dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan

pengangkatan camat sesuai Peraturan Daerah. Faktor penghambat yang paling
utama adalah kurangnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan teknis
pemerintahan di Kabupaten Malinau, sehingga pemerintah tidak bisa
mengangkat orang-orang yang memang pada bidangnya yaitu menguasai ilmu
pemerintahan karena pada dasarnya orang yang menduduki jabatan camat harus
memiliki pendidikan teknis pemerintahan tetapi karena kurangnya Pegawai
Negeri Sipil lulusan ilmu pemerintahan sehingga Pemerintah Kabupaten
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Malinau mengangkat diluar lulusan ilmu pemerintahan untuk menduduki
jabatan Camat dengan dasar pertimbangan pengalaman pekerjaan.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Persyaratan Pengangkatan Camat di lingkungan pemerintah Kabupaten

Malinau khususnya mengenai Pendidikan Teknis Pemerintahan belum dapat
diterapkan dengan maksimal karena kurangnya Pegawai Negeri Sipil lulusan
ilmu pemerintahan.

2. Persyaratan pengangkatan Camat di lingkungan pemerintah Kabupaten
Malinau khususnya mengenai Pendidikan Non Teknis Pemerintahan dimana
Camat diwajibkan harus mengikuti Diklat Camat yang di adakan oleh
Departemen Menteri Dalam Negeri belum dapat dilaksanakan karena
kurangnya anggaran untuk mengikuti Diklat camat tersebut.

3. Persyaratan pengangkatan Camat di lingkungan pemerintah Kabupaten
Malinau khususnya mengenai terbatasnya aparatur pemerintah yang
memiliki Pendidikan Teknis Pemerintahan maka ada Pertimbangan Lain
oleh pemerintah yaitu pertimbangan mengenai pengalaman pekerjaan karena
hal ini termasuk dalam salah satu syarat pengangkatan camat meskipun tidak
semua camat di Kabupaten Malinau pernah bertugas di Kecamatan. Serta
menimbang pengangkatan asli Putra Daerah untuk memimpin di daerah
karena Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten Konservasi, Meskipun
belum maksimal tetapi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malinau tetap
akan melakukan yang terbaik kedepannya.

4. Faktor penghambat persyaratan pengangkatan Camat di lingkungan
pemerintah Kabupaten Malinau khususnya Pegawai Negeri Sipil yang
mempunyai latar pedidikan Ilmu Pemerintahan sangat terbatas, kurangnya
anggaran untuk mengikuti Diklat Camat, serta kondisi geografis Kecamatan-
Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau khususnya yang ada di
perbatasan sangat sulit di jangkau.

5. Jika disesuaikan dengan Peraturan daerah maka persyaratan pengangkatan
camat dilingkungan pemerintah Kabupaten Malinau hingga saat ini belum
berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa
fakta dilapangan yang peneliti dapat diajukan sebagai rekomendasi dan dapat di
jadikan pertimbangan diantaranya adalah:
1. Persyaratan pengangkatan Camat perlu disesuaikan kembali dengan

Peraturan Daerah yang ada.
2. Dalam pengangkatan/penempatan Camat sebaiknya memperhatikan the right

man on the right job.
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3. Untuk penerimaan Pegawai Negeri Sipil khususnya formasi jurusan Ilmu
Pemerintahan lebih di perbanyak.

4. Perlu mengikuti Diklat bagi Camat yang belum sesuai dengan persyaratan
pengangkatan Camat dan segera memasukan anggaran Diklat ke dalam
APBD.

5. Melanjutkan study baik SMA/sederajat ke sekolah kedinasan atau jurusan
Ilmu Pemerintahan bagi putra/putri daerah.
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