
BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Pulau Karomah 

4.1.1 Sejarah Kelurahan Pulau Karomah 

Kelurahan Pulau Karomah merupakan salah satu Kelurahan yang berada 

di Wilayah Kerja pemerintahan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Awal 

mulanya bernama Kelurahan Pulau Karam. Pemberian nama tersebut didasarkan 

karena dulunya Pulau Karam memang selalu digenangi air. Jika curah hujan 

tinggi, akses jalan atau gang biasanya terputus karena genangan air tersebut. 

Tetapi saat ini daerah Kelurahan Pulau Karam mengalami perkembangan dari segi 

drainase sehingga tidak lagi digenangi  air. Dasar perkembangan ini menjadikan 

Kelurahan Pulau Karam berganti nama menjadi Kelurahan Pulau Karomah secara 

insidentil diumumkan oleh Walikota Pekanbaru di akhir tahun 2017,  walaupun 

belum secara adminsitratif, tetapi dalam segala urusan kelurahan dapat 

menggunakan nama Pulau Karomah. 

Untuk pembangian wilayah kelurahan Pulau Karomah itu sendiri, pada 

tahun 1991, Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pemerintah propinsi membagi 

wilayah tersebut menjadi tiga bagian, yaitu milik pemerintah kota, pemerintah 

propinsi, dan militer. Tanah pemko berupa tanah kantor Dinas Pemadam 

Kebakaran, tanah bekas gedung golkar, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas 

Koperasi, Dinas Perindustrian Perdagangan, Kantor Camat Sukajadi, Kantor 

Lurah Pulau Karomah, tanah dan tangki PDAM, kantor pos yandu sebelah Kantor 

Camat Sukajadi. Sedangkan tanah pemerintah Propinsi di bawah naungan Kanwil 
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, seperti UPTD dinas pendidikan kota, 

SDN 13, SDN 14, SMPN 16, lapangan basket dan bagian militer berupa 

perumahan.  

Namun dalam pembagian tiga wilayah tersebut, ada berdiri satu yayasan 

pendidikan juga, bernama ITTR, nama pemiliknya adalah Juliar Joni, beliau 

adalah salah satu veteran perang pada waktu itu. ITTR sudah  berdiri pada tahun 

1968 sampai sekarang, yaitu sekitar 46 tahun dan pada waktu pembagian wilayah 

tahun 1991 itu ITTR tidak pernah dijadikan salah satu aset. Namun tiba-tiba pada 

tahun 2012 militer malah membuat sertifikat tanah dan bangunan ITTR sebagai  

hak milik militer tanpa sepengetauan dan izin pemilik ITTR. Jadi militer 

mensertifikatkan tanah dan bangunan ITTR tersebut tanpa mengikuti aturan-

aturan yang telah ditetapkan dalam pengurusan pertanahan. Padahal  ITTR sejak 

terbentuknya sudah ada yang mengelola. Sehingga terjadi perdebatan dan silang 

sengketa sampai sekarang. Karena di sisi lain ITTR merasa  sangat dirugikan, oleh 

karena itu untuk memperjuangkan hak milik mereka rencananya pihak ahli  waris 

dari Juliar Joni itu akan mengajukan kepemilikan hak ITTR kepada tim asistensi 

daerah melalui Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 

 

4.1.2. Keadaan Geografis Kelurahan Pulau Karomah 

Kelurahan Pulau Karomah memiliki luas 44 ha dengan luas pemukiman 

seluas 42,73 ha, luas perkantoran 0,5 ha, luas pekarangan 0,27 ha dan luas 

prasarana umum lainnya 0,5 ha. Batasan wilayah Kelurahan Pulau Karomah 

adalah sebagai berikut: 
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1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Senapelan 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pekanbaru Kota 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi 

Kelurahan Pulau Karomah memiliki luas pemukiman seluas 42,73 ha, luas 

perkarangan seluas 0,27 ha, luas perkantoran 0,5 ha, luas prasarana umum lainnya 

seluas 0,5 ha, dan total luas keseluruhannya seluas 44 ha. Pada umumnya struktur 

tanah terdiri dari tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau 

tanah basah. Karakteristik dari jenis tanah ini adalah tergolong tanah dengan 

kedalaman solum cukup dalam dan bergambut (> 100 cm), tekstur lapisan bawah 

halus (liat) sedangkan lapisan atas merupakan Kemik (tingkat pelapukan sampai 

tingkat menengah), konsistensi tanah lekat, porositas tanah sedang, reaksi tanah 

tergolong sangat masam dengan pH berkisar antara 3,1–4,0 arealnya datar, yaitu 

rawa gambut.  

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 

diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kelurahan Pulau Karomah 

sebagian besar bertopografi datar dengan daerah ini beriklim tropis dengan suhu 

udara antara 25° - 32° Celcius. Dan Selama periode 2009 hingga 2011  tidak ada 

mengalami perubahan jumlah wilayah administratif baik pada tingkat, RW 

maupun RT, sesuai dengan kondisi kelurahan tersebut. 

 

4.1.3. Keadaan Demografis Kelurahan Pulau Karomah 

Jumlah penduduk di Kelurahan Pulau Karomah adalah berjumlah 5.114 

orang dengan tingkat kepadatan penduduk wilayah sebagian besar terdapat pada 
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daerah pemukiman umum, yang terdiri dari 2.506 orang  laki-laki dan 2.608 orang 

perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga terdiri dari 1.068 KK. Bila dilihat 

dari lamanya mereka bermukim, maka sekitar 85% terdiri dari penduduk tetap 

yang bermukim lebih dari 6 bulan, dan 15% terdiri dari para pendatang 

(pedagang) yang ngontrak bulanan. 

Penduduk di Kelurahan Pulau Karomah terdiri dari 6 wilayah Rukun Warga 

(RW) yaitu RW 01, RW 02, dan RW 03, RW 04, RW 05 serta RW 06. Jika 

ditinjau dari jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel  4.1. 

Jumlah Penduduk Kelurahan Pulau Karomah Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Wilayah Jumlah RT 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 RW 001 5 605 713 

2 RW 002 5 510 608 

3 RW 003 4 482 540 

4 RW 004 5 617 703 

5 RW 005 5 783 822 

6 RW 006 6 812 1.025 

 Jumlah 30 2.506 2.608 

Sumber : Kelurahan Pulau Karomah, 2017  

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat jumlah penduduk di Kelurahan 

pulau Karomah berdasarkan jenis kelamin pada 6 (enam) wilayah Rukun Warga 

(RW) berjumlah 2.506 orang penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 2.608 

orang penduduk berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk yang paling 

banyak terdapat di RW 06 yang berjumlah 812 orang penduduk berjenis kelamin 

laki-laki dan 1.025 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jumlah 

penduduk yang paling sedikit terdapat pada wilayah RW 03 dengan penduduk 

laki-laki berjumlah 482 orang dan perempuan berjumlah 540 orang.  
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 Selanjutnya dilihat dari mata pencarian penduduk Kelurahan Pulau 

Karomah sebagian besar adalah pegawai negeri sipil. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan Pulau Karomah 

 

No Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan 

1 Pegawai Negeri Sipil 130 129 

2 Pengrajin industry rumah tangga 24 24 

3 Pedagang 100 70 

4 Dokter swasta 11 - 

5 Bidan swasta - 2 

6 Perawat - 2 

7 TNI 27 - 

8 Polri 17 - 

9 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 30 - 

10 Pengacara 3 - 

11 Notaris 2 - 

12 Dosen 5 - 

13 Pengusaha 3 1 

14 Karyawan Swasta 30 11 

15 Karyawan perusahaan 

pemerintah 

5 2 

16 Tukang cukur,listrik,salon,dll 273 - 

 Jumlah Total Penduduk  5.114    

Sumber : Kelurahan Pulau Karomah, 2017  

 Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa ada 16 mata pencaharian yang 

ada di Kelurahan Pulau Karomah. Diantaranya, pegawai negeri sipil, pengrajin 

industri rumah tangga, pedagang, dokter, bidan, perawat, TNI, POLRI, pensiunan 

PNS/TNI/Polri, pengacara, notaris, dosen, pengusaha, karyawan swasta, karyawan 

perusahaan pemerintah, dan tukang. Dari 16 mata pencaharian yang ada, pegawai 

negeri sipil dan tukang adalah mata pencaharian yang paling banyak di Kelurahan 

Pulau Karomah.  
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 Sedangkan untuk tingkat pendidikan di Kelurahan Pulau Karomah  dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3. 

Tingkat Pendidikan Penduduk  di Kelurahan Pulau Karomah 

 

Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 82 127 

Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group 71 115 

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 23 45 

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 150 170 

Usia 18-56  tahun tidak pernah SD atau tidak 

tamat SD/sederajat 

210 250 

Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP 250 370 

Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA 230 260 

Tamat SMP/sederajat 334 350 

Tamat SMA/sederajat 513 536 

Tamatan D1/sederajat 98 103 

Tamatan D2/sederajat 76 80 

Tamatan D3/sederajat 90 116 

Tamatan S1/sederajat 188 210 

Tamatan S2/sederajat 25 42 

Jumlah 2.340 2.774 

Total 5.114 

Sumber: Kantor Lurah Pulau Karomah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 

penduduk  di Kelurahan Pulau Karomah masih rendah, karena masih ada yang 

tidak tamat SD, SMP bahkan tidak tamat SMA dengan total keseluruhan sebanyak 

1570 orang baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula yang tamat SLTP 

sebanyak 620 orang Jika dibandingkan tingkat pendidikan yang rendah ini dengan 

tingkat pendidikan D1, D2, D3, S1 dan S2 sangat besar sekali perbandingannya. 

 

1.1.4. Sarana Sosial dan Ekonomi 

Adapun sarana sosial dan ekonomi yang ada di wilayah Kelurahan Pulau 

Karan adalah sebagai berikut: 
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1. Sarana Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia, sebagai membekali dengan pengetahuan sebagai modal 

dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial dan 

ekonomi masyarakat. Karena dengan pendidikan inilah nantinya akan 

menentukan tinggi rendahnya sumber daya manusia. Kemudian dengan 

pendidikan manusia juga ikut mewarnai tingkat partisipasi individu terhadap 

sistem politik. Sehubungan dengan pendidikan pada masyarakat kelurahan 

pulau Karomah,dapat pula diketahui jumlah tempat pendidikan yang dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4. 

Jumlah Tempat Pendidikan di Kelurahan Pulau Karomah 

 

No Tempat Pendidikan Jumlah 
1 SMU Negeri - 

2 SMU Swasta 1 

3 SMP Negeri 1 

4 SMP Swasta 2 

5 SD Negeri 3 

6 SD Swasta 2 

7 Taman Kanak-kanak 2 

8 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4 

9 Kursus Bahasa Inggris 2 

Sumber: Kantor Lurah Pulau Karomah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas jumlah tempat pendiidkan terdapat 1 

(satu) sekolah SMU Swasta, 1 (satu) sekolah negeri dengan tingkat 

pendidikan SLTP dan dan dua sekolah tingkat SLTP swasta. Untuk sekolah 

dasar negeri berjumlah 3 (tiga) sekolah dan sekolah dasar swasta berjumlah 2 

sekolah, sedangkan untuk sekolah pendidikan taman kanak-kanak berjumlah 
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2 sekolah dan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini berjumlah 4 sekolah. 

Tempat kursus dan pelatihan berjumlah 2 tempat.  

2.  Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan 

dalam kehidupan masyarakat, karena hal itu akan mempermudah masyarakat 

untuk memeriksa dan mengobati berbagai penyakitnya. Untuk melayani 

masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah telah mendirikan fasiltas-fasilitas 

kesehatan sperti yang tertera pada tabel berikut: 

Tabel 4.5. 

Sarana Kesehatan di Kelurahan Pulau Karomah 

 

No Nama Balai Kesehatan Jumlah (unit) 

1 Rumah Sakit Umum 1  

2 Puskesmas 1 

3 Posyandu 6  

4 Praktek Dokter 1  

5 Rumah Bersalin 4  

Sumber : Kantor Lurah Pulau Karomah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa pemerintah telah 

mendirikan pelayanan kesehatan berupa satu unit rumah sakit umum, satu 

unit puskesmas, enam unit posyandu, satu unit kantor praktek dokter, dan 

empat unit rumah bersalin. Semua fasilitas tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mendapatkan layanan kesehatanan. 

3.  Sarana Peribadatan 

Sarana peribadatan merupakan sarana bagi umat suatu agama dalam 

menjalankan kewajibannya terhadap sang pencipta, dan hal ini sangat penting 

bagi masyarakat dalam beragama. Sarana peribadatan juga merupakan sebuah 

tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran 
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agama mereka masing-masing. Untuk mengetahui jumlah tempat peribadatan 

di wilayah Kelurahan Pulau Karomah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. 

Jumlah Tempat Peribadatan Kelurahan Pulau Karomah 

 

No Tempat Peribadatan Jumlah (Unit) 

1 Mesjid 3 

2 Musholla 2 

3 Gereja 1 

         Sumber : Kelurahan Pulau Karomah, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui tempat peribadatan yang 

ada di Kelurahan Pulau Karomah terdapat enam sarana peribadatan, yaitu tiga 

buah mesjid, dua buah musholla, dan satu buah gereja.  

 

4.  Sarana Ekonomi 

Sarana perekonomian yang terdapat di Kelurahan Pulau Karomah 

seperti mini market, toko, warung dan kios telah tersebar cukup merata pada 

masing-masing kelurahan. Secara lebih lengkap, sarana perekonomian di 

Kelurahan Pulau Karomah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7. 

Sarana Ekonomi di Kelurahan Pulau Karomah 

 

No Fasilitas yang Dimiliki Jumlah 

1 Restoran 2 Buah 

2 Pertokoan 5 Unit 

3 Pasar 1 Unit  

4 Terminal 1 Unit 

5 Tempat Penginapan 3 Unit 

           Sumber : Kantor Lurah Pulau Karomah,2017 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui sarana ekonomi yang 

ada di wilayah Keluarahan Pulau Karomah adalah berupa restoran 2 buah, 

pertokoan 5 unit, pasar 1 unit, terminal 1 unit dan tempat penginapan 3 unit. 
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4.2.  Profil Kantor Lurah Pulau Karomah 

4.2.1.  Tugas dan Fungsi 

Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten atau Kota. Seorang Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Camat. Tugas Lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang 

dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta 

melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-

undangan, Selain kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahan 

oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip 

efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. 

Sedangkan fungsi lurah adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah 

daerah yang dilimpahkan :  

1. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; 

4. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; 

5. Pembinaan dan pengendalian administrasi Rukun Warga dan Rukun 

Tetangga; 

6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya; 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Camat


 

 

57 

4.2.2. Keadaan Pegawai 

Gambaran umum keadaan pegawai Kantor Kelurahan Pulau Karomah 

meliputi: Keadaan pegawai dirinci menurut tingkat pendidikan dan usia. 

1.  Keadaan Pegawai Dirinci  Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan uatu kondisi jenjang pedidikan yang 

dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh 

pemerintah serta disahkan oleh departemen pendidikan.  Berikut ini pegawai 

kantor Kelurahan Pulau Karomah jika dilihat atau dirinci berdasarkan tingkat 

pendidikan, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Pegawai Kantor Lurah Pulau Karomah Menurut Jenjang Pendidikan 

 

No Jenjang Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 SD - - 

2 SMP - - 

3 SMA 2 20,0 

4 Diploma 3 1 10,0 

5 S1 6 60,0 

6 S2 1 10,0 

Jumlah 10 100 

Sumber: Kantor Lurah Pulau Karomah, 2017 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa  dari 10 orang pegawai Kantor Lurah 

Pulau Karomah, menunjukkan bahwa tingat pendidikan pegawai kantor lurah  

tersebut yang paling banyak adalah dengan jenjang pendidikan S1 berjumlah 6 

orang  (60,0%), untuk tingkat pendidikan SMA sebanyak 2 orang (20,0%),  D3 

adalah sebanyak 1 orang (10,0%), serta yang berpendidikan S2 berjumlah 1 

orang (10,0%). 
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2. Keadaan Pegawai Dirinci Menurut Usia 

Berkenaan dengan keadaan pegawai Kantor Lurah jika dirinci 

berdasarkan usia, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 

Pegawai Kantor Lurah Pulau Karomah Menurut Tingkat Usia 

 

No Usia Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 20-25 tahun 4 40,0 

2 26-35 tahun 2 20,0 

3 36-45 tahun 3 30,0 

4 46 tahun ke atas 1 10,0 

Jumlah 10 100 

Sumber: Kantor Lurah Pulau Karomah, 2017  

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa usia pegawai Kantor 

Kelurahan Pulau Karomah adalah terdiri dari usia 20-25 tahun yang berjumlah 4 

orang (40,0%), pegawai yang berusia 26-35 tahun berjumlah 2 orang (20,0%), 

usia 36-45 tahun berjumlah 3 orang (30,0%), dan usia 46 tahun ke atas berjumlah 

1 orang (10,0%).  Melihat usia tenaga kerja atau pegawai di kantor lurah Pulau 

Karomah di atas dapat diketahui bahwa usia pegawai termasuk kepada usia 

produktif, yaitu di usia yang layak dalam bekerja. 

4.2.3. Sarana dan Prasarana 

Dalam melaksanakan tugas di Kantor Lurah Pulau Karomah diperlukan 

sarana dan prasarana kantor yang membantu serta menunjang kelancaran tugas 

sehari-hari, terkait dengan kebutuhan tersebut di Kelurahan Pulau Karomah 

mempunyai sebuah kantor dilengkapi dengan ruangan yang sudah layak. Untuk 

lebih jelasnya tentang sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Jumlah Sarana Dan Prasarana Untuk Kelancaran Tugas Pegawai di 

Kantor Lurah Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi 

 

Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Baik Rusak 

Mesin Tik Listrik 

Komputer 

Meja kerja 

Kursi kerja 

Balai Pertemuan 

Kendaraan Dinas 

Lemari Arsip 

Telepon kantor 

3 

4 

7 

7 

1 

1 

6 

- 

3 

4 

7 

7 

1 

1 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sumber : Kantor Lurah Pulau Karomah, Tahun 2017 

Dari tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan tentang sarana dan prasarana untuk 

kelancaran tugas pegawai yaitu mesin tik listrik ada 3 buah, komputer ada 4 buah, 

meja dan kursi ada 7 buah, balai pertemuan ada 1 buah, kendaran dinas 1 buah, 

lemari arsip ada 6 buah dan semuanya masih baik. Sarana dan prasarana yang ada 

di Kantor Lurah Pulau Karomah tersebut berguna untuk kelancaran aktivitas kerja 

sehari-hari pegawai. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pada 

Kantor Lurah Pulau Karomah sudah baik tetapi alangkah baiknya tersedia telepon 

kantor agar mempermudah pegawai untuk berkomunikasi dengan instansi lain dan 

mempermudah pegawai untuk menyelesaikan urusan-urusan pekerjaannya.  

 

2.2.4. Struktur Organisasi 

 Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang 

atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Struktur Organisasi 

adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun 

tugas yang ada pada perusahaaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk 

mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas 
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pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana 

hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.  

 Adapun struktur organsiasi struktur organisasi Kelurahan Pulau Karomah 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kantor Lurah Pulau Karomah 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Lurah Pulau Karomah, 2017 

 Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat diuraikan masing-masing 

tugas dan fungsi pegawai kelurahan sebagai berikut: 

1.  Lurah 

Tugas dan fungsi Lurah 

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana 

tugas dan fungsi Kelurahan 

b. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Lurah 

Sekretaris 

Kelurahan 

Seksi 

Ketentraman dan 

Ketertiban 

Seksi 

Pemerintahan 

Seksi 

Sosial dan  

Kesejahteraan 

Rakyat 

Seksi 

Ekonomi dan 

Pembangunan 
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2.  Sekretaris Kelurahan  

Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan 

Tugas : Membantu Lurah dibidang administratif dan memberikan 

pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan 

Fungsi : 

a. Penyelenggaraan koordinasi terhadap, kegiatan yang dilakukan 

oleh perangkat kelurahan 

b. Pengumpulan Data dan perumusan program serta petunjuk untuk 

keperluan pembinaa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat. 

c. Pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang 

pemerintahan dan pembinaan kesejahteraan rakyat 

d. Pelaksanaan urusan Surat menyurat, kearsipan, rums tangga, 

perlengkapan, menyusun laporan serta memberikan pelayanan 

tehnis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai 

dengan bidang tugasnya 

3.  Seksi Pemerintahan 

Mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan bidang pemerintahan 

b. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang 

pemerintahan 
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c. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang 

pemerintahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat 

d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan 

dan kependudukan 

e. Membantu tugas-tugas di bidang pendataan dan pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai 

bidang tugasnya. 

4.  Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban 

b. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang 

ketentraman dan ketertiban.  

c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman 

dan ketertiban 

d. Membantu pelayanan perizinan keramaian 

e. Melakanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

5.  Seksi Sosial dan Kesejateraan Rakyat 

Mempunyai tugas : 

a. Melakukan pembinaan ritual keagamaan, kesehatan, keluarga 

berencana, dan pendidikan masyarakat. 
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b. Membantu / memberikan pelayanan pengurusan administrasi untuk 

perkawinan dan pelaksanaaan akad nikah. 

c. Membantu/memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

berkaitan dengan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, 

dan surat keterangan persyaratan haji 

d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan 

terhadap korban bencana alam dan bencana lainnva 

e. Membantu pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan yang meliputi Kader Pemberdayaan Masyarakat ( 

LPMK, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat serta 

kemasyarakatan lainnya) 

f. Membantu kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan 

shodaqoh 

6.   Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

Mempunyai tugas : 

a. Menyusun Rencana Kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan 

b. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang 

perekonomian dan pembangunan 

c. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha 

ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya 

d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian 

dan pembangunan. 
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e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan 

pelaksanaan pembangunan. 

f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta 

menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan 

kelurahan. 

g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di 

kelurahan. 

h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang 

perekonomian dan pembangunan 

i. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan produktifitas 

pertanian yang meliputi pengaturan sarana dan prasarana pengairan 

dan koordinasi dengan dinas teknis terkait. 

j. Membantu pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan 

perekonomian 

  

 

 

 

 

 

 

 


