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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Pekanbaru Kota 

4.1.1 Keadaan Geografis Kecamatan Pekanbaru Kota 

Kecamatan Pekanbaru Kota yang merupakan salah satu kecamatan 

yang ada di Kota Pekanbaru mempunyai letak yang sangat strategis karena 

berada di pusat Kota Pekanbaru. Dengan posisi yang demikian ini 

Kecamatan Pekanbaru Kota sangat mudah dijangkau dari berbagai arah.  

Adapun batas wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota antara lain: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lima Puluh dan 

Kecamatan Senapelan. 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sail. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan  Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan 

Senapelan. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lima Puluh dan 

Kecamatan Sail. 

Jika ditinjau dari luas wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota 

memiliki luas wilayah keseluruhan 2,26 km
2
 yang meliputi 6 kelurahan 

dengan jumlah penduduk 30.027 jiwa, laki-laki 14.914 jiwa dan 

perempuan 15.113 jiwa. Adapun luas wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota 

menurut kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1  

Luas Wilayah Kecamatan Pekanbaru  

Kota Menurut Kelurahan 

 

No Kelurahan Luas Wilayah (km
2
) 

1 Simpang Empat 0,66 

2 Sumahilang 0,51 

3 Tanah Datar 0,29 

4 Kota Baru 0,24 

5 Sukaramai 0,31 

6 Kota Tinggi 0,25 

Jumlah 2,26 

Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa di Kecamatan 

Pekanbaru Kota memiliki 6 kelurahan dengan kelurahan terluas 

wilayahnya yaitu Kelurahan Simpang Empat. Selanjutnya dari data 

sekunder penelitian diketahui pula jumlah RT dan RW dari masing-masing 

kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota sebagaimana disajikan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.2  

Jumlah RT dan RW di Kecamatan Pekanbaru Kota  

Menurut Kelurahan 
 

No Kelurahan Jumlah RT Jumlah RW 

1 Simpang Empat 14 5 

2 Sumahilang 25 9 

3 Tanah Datar 26 7 

4 Kota Baru 21 6 

5 Sukaramai 21 7 

6 Kota Tinggi 17 6 

Jumlah  124 40 

Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa di Kecamatan Pekanbaru 

Kota terdiri dari 124 RT dan 40 RW. 

4.1.2 Keadaan Demografis Kecamatan Pekanbaru Kota 

Berdasarkan registrasi penduduk sampai akhir tahun 2018, 

penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota berjumlah 30.027 orang, terdiri 

dari 14.914 orang laki-laki dan 15.113 orang perempuan dan jumlah 

kepala keluarga (KK) sebanyak 5874 KK. Untuk melihat jumlah 

penduduk per kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.3  

Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kecamatan  

Pekanbaru Kota Menurut Jenis Kelamin 

 

No Kelurahan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 Simpang Empat 867 1.077 1.944 

2 Sumahilang 3.105 2.977 6.082 

3 Tanah Datar 3.185 3.383 6.568 

4 Kota Baru 2.520 2.680 5.200 

5 Sukaramai 3.127 3.072 6.199 

6 Kota Tinggi 2.110 1.924 4.034 

Jumlah 14.914 15.113 30.027 

SumberData: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kelurahan yang 

memiliki jumlah penduduk terbanyak  adalah Kelurahan Tanah Datar.  

Berdasarkan tabel diatas juga dapat dilihat bahwa jumlah penduduk 

Kecamatan Pekanbaru Kota yang memiliki jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 14.914 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin 
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perempuan sebanyak 15.113 jiwa. Dalam hal ini, dapat terlihat bahwa 

struktur penduduk di Kecamatan Pekanbaru Kota lebih  banyak yang 

berjenis kelamin perempuan daripada laki-laki.  Namun bisa dikatakan 

cukup berimbang, hal ini dikarenakan perbedaan jumlah penduduk laki-

laki dan perempuan tidak berbeda jauh. 

4.1.3 Sarana Pendidikan  

Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan salah satu wilayah yang 

juga banyak memiliki sarana belajar dari tingkat bawah hingga kepada 

tingkat atas yang berasal dari berbagai bidang ilmu, tentunya akan 

menjadi tempat tujuan bagi penduduk wilayah lainnya untuk menempuh 

sekolah di kecamatan ini. Untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan 

yang terdapat di Kecamatan Pekanbaru Kota dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.4 

Jenis Sarana Pendidikan di Kecamatan  

Pekanbaru Kota 

No Kelurahan 
Sarana Pendidikan 

TOTAL 
TK SD SMP SMU SMK 

1 Simpang Empat 2 1 1 - - 4 

2 Sumahilang  2 3 1 1 - 7 

3 Tanah Datar 1 2 - - - 3 

4 Kota Baru - 3 - - - 3 

5 Sukaramai 1 1 - - - 2 

6 Kota Tinggi - 1 - - - 1 

Jumlah 6 11 2 1 - 20 

Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang 

terdapat di Kecamatan Pekanbaru Kota beranekaragam, dimulai dari 
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tingkat pendidikan TK hingga SMA/SMK ada di wilayah ini. Namun 

walaupun demikian, sarana pendidikan yang paling mendominasi adalah 

sarana pendidikan SD dengan jumlah 11 sarana. 

4.1.4 Sarana Keagamaan 

Wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki penduduk yang 

memeluk agama yang berbeda-beda. Adapun agama yang dianut oleh 

penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota adalah agama Islam, agama kristen 

protestan, agama kristen khatolik, agama Budha, agama Hindu, dan lain 

sebagainya. Tetapi walaupun terjadi perbedaan agama diantara penduduk, 

toleransi dan ketertiban tetap terjaga dengan baik diantara satu sama 

lainnya. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah penduduk yang memeluk 

agamanya di Kecamatan Pekanbaru Kota, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5  

Jumlah Penduduk yang Memeluk Agama Dirinci Menurut 

Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota 

 

No Kelurahan 
Pemeluk Agama 

Islam Katholik Protestan Hindu Budha 

1 SimpangEmpat 1.816 27 60 11 30 

2 Sumahilang 5.791 26 12 0 144 

3 Tanah Datar 6.054 341 174 0 0 

4 Kota Baru 4.597 211 209 0 183 

5 Sukaramai 5.883 84 67 0 164 

6 Kota Tinggi 3.132 375 378 0 49 

Jumlah 27.273 1.064 1.009 11 670 

Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang 

memeluk agama Islam mendominasi di Kecamatan Pekanbaru Kota, yaitu 

sebanyak 27.273 jiwa. Kemudian pemeluk agama yang paling banyak 

lainnya adalah kristen khatolik sebanyak 1.064 jiwa, kristen protestan 

sebanyak 1.009 jiwa, Budha sebanyak 670 jiwa, dan Hindu sebanyak 11 

jiwa. Berdasarkan data yang ada, wajar saja apabila agama Islam menjadi 

yang paling banyak dipeluk oleh warga masyarakat, karena provinsi Riau 

yang merupakan tanah Melayu yang identik dengan agama Islam. 

Berdasarkan besarnya jumlah pemeluk agama yang ada di Kecamatan 

Pekanbaru Kota, maka dapat dilihat jumlah sarana ibadah sesuai dengan 

agama yang ada. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.6  

Jumlah Sarana Ibadah Dirinci Menurut Kelurahan 

di Kecamatan Pekanbaru Kota 

 

No. Kelurahan 
Sarana Ibadah 

Total 
Mesjid Musholla Gereja Vihara 

1 Simpang Empat 3 5 1 - 9 

2 Sumahilang 4 2 1 - 7 

3 Tanah Datar 3 2 - - 5 

4 Kota Baru 4 6 - 1 11 

5 Sukaramai 2 5 - - 7 

6 Kota Tinggi 1 5 1 - 7 

Jumlah 17 25 3 1 46 

 Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 
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Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah sarana ibadah terbanyak 

adalah musholla sebanyak 25 buah, mesjid sebanyak 17 buah, gereja 

sebanyak 3 buah, dan vihara sebanyak 1 buah. Sementara tempat ibadah 

pura tidak terdapat di Kecamatan Pekanbaru Kota. 

4.1.5 Sarana Kesehatan 

Derajat kesehatan suatu masyarakat tidak lepas dari perhatian 

pemerintahnya, terutama mengenai fasilitas kesehatan yang disediakan. 

Berikut ini disajikan sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Pekanbaru 

Kota sebagai berikut: 

Tabel 4.7  

Jumlah Sarana Kesehatan Dirinci Menurut Kelurahan 

di Kecamatan Pekanbaru Kota 

 

No Kelurahan 

Sarana Kesehatan 

Total 
Pusekesmas 

Puskesmas 

Pembantu 
Poliklinik 

Praktek 

Dokter 

1 Simpang Empat - - - 1 1 

2 Sumahilang - - - 16 16 

3 Tanah Datar - - 2 8 10 

4 Kota Baru - - 4 12 16 

5 Sukaramai - 1 1 2 4 

6 Kota Tinggi 1 - 1 14 16 

Jumlah 1 1 8 53 63 

Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat di Kecamatan Pekanbaru Kota 

terdapat 1 buah Puskesmas, I buah Puskesmas Pembantu (Pustu), 8 buah 

Poliklinik, dan didominasi oleh praktek dokter sebanyak 53 buah. Apabila 

masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota mengalami sakit, terdapat 

beberapa pilihan sarana kesehatan untuk berobat atau pemeriksaan 

sebelum dirujuk ke rumah sakit terdekat. 
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4.2 Keadaan Pegawai Kantor Camat Pekanbaru Kota 

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat Pekanbaru Kota dibantu 

oleh para pegawainya yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing 

yang telah ditetapkan. Adapun jumlah pegawai kantor Camat Pekanbaru 

Kota sebanyak 15 orang, dengan perincian sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Jumlah Pegawai Kantor Camat Pekanbaru Kota 

Berdasarkan Struktur Organisasi 

 

No Jabatan Jumlah 

1 Camat  1 

2 Sekretaris Camat 1 

3 Kasubag Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan 

Staf 

- 

- 

4 Kasubag Keuangan  

Staf 

1 

1 

5 Kasubag Penyusunan Program - 

6 Kasi Pemerintahan 

Staf 

1 

- 

7 Kasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan 

Staf  

- 

- 

8 Kasi Kesejahteraan Sosial 1 

9 Kasi Pelayanan Umum 1 

Jumlah  7 

 Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 

Adapun rincian keadaan pegawai Kecamatan Pekanbaru Kota 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9  

Jumlah Pegawai Kantor Camat Pekanbaru  

Kota Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 4 

2 Perempuan  3 

Jumlah 7 

Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai 

Kantor Camat Pekanbaru Kota yang berjenis kelamin laki-laki lebih 

banyak yaitu sebanyak 9 orang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah 

pegawai yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 6 orang.  

Sedangkan rincian keadaan pegawai Kecamatan Pekanbaru Kota 

berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Keadaan Pegawai Kantor Camat Pekanbaru Kota 

Berdasarkan Pangkat/Golongan 

 

No Pangkat/Golongan Jumlah 

1 Pembina Muda Tk. I (IV b) 1 

2 Pembina Muda (IV a)  1 

3 Penata Tk. I (III d) 1 

4 Penata (III c) 1 

5 Penata Muda Tk. I (III b) 1 

6 Penata Muda (III a) 1 

7 Pengatur Muda (II a) 1 

Jumlah 7 

Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 
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Berdasarkan tabel diatas dapat pula dilihat bahwa keadaan pegawai 

kantor Camat Pekanbaru Kota berdasarkan pangkat/golongan yaitu 

Pembina Muda Tk. I (IV b), Pembina Muda (IV a), Penata Tk. I (III d), 

Penata (III c), Penata Muda Tk. 1 (III b),Penata Muda (III a), Pengatur 

Muda (II a) masing-masing sebanyak 1 orang. 

Faktor pendidikan juga merupakan hal penting dalam menunjang 

pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal 

tersebut diperlukan dalam upaya menjawab permasalahan dan tuntutan 

yang datang. Adapun tingkat pendidikan pegawai kantor Camat 

Pekanbaru Kota dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Keadaan Pegawai Kantor Camat Pekanbaru  

Kota Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Strata Dua (S2) 1 

2 Strata Satu (S1) 2 

3 SMA/SMK/MA 4 

Jumlah 7 

Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keadaan pegawai 

kantor Camat Pekanbaru Kota berdasarkan tingkat pendidikan, dimana 

pegawai tamatan SMA/SMK/MA paling banyak jika dibandingkan dengan 

tingkat pendidikan diatasnya, yaitu sebanyak 4 orang, Strata 1 (S1) 

sebanyak 2 orang, dan Strata 2 (S2) sebanyak 1 orang. 
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4.3 Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Camat Pekanbaru Kota  

Salah satu unsur terpenting dalam kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan dan juga kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana kantor camat. 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat Pekanbaru Kota 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Sarana dan Prasarana Kantor Camat Pekanbaru Kota 

No Rincian Jumlah 
Kondisi 

Baik Kurang Baik Rusak 

1 Ruangan  8 ruang 8 - - 

2 Musholla  1 ruang 1 - - 

3 Komputer  4 unit 3 - 1 

4 Printer  6 unit 3 1 2 

5 Sofa dan meja 2 set 2 - - 

6 Kursi tunggu besi 1 set 1 - - 

7 Kursi tunggu kayu 1 set 1 - - 

8 Meja kerja 7 buah 7 - - 

9 Meja rapat 1 unit 1 - - 

10 Meja biro 7 buah 7 - - 

11 Meja ½ biro 7 buah 4 3 - 

12 Kursi kerja 10 buah 10 - - 

13 Kursi kayu 10 buah - 10  

14 Lemari arsip 9 buah 6 2 1 

15 Filling kabinet 8 buah 5 - 3 

16 Tape 1 unit 1 - - 

17 Speaker 3 buah 3 - - 

18 Kipas angin 8 buah 8 - - 

19 AC 3 buah 3 - - 

20 Stabilizer 1 buah 1 - - 

21 UPS 1 buah 1 - - 

22 Mesin fotocopy 1 buah 1 - - 

Jumlah  100 77 16 7 

 Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa jenis sarana dan 

prasarana yang tersedia di kantor Camat Pekanbaru Kota meliputi: kursi 
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kerja dan kursi kayu masing-masing sebanyak 10 buah, lemari arsip 

sebanyak 9 buah,  ruangan sebanyak 8 ruang, filling kabinet dan kipas 

angin masing-masing sebanyak 8 buah, meja kerja, meja biro dan meja ½ 

biro masing-masing sebanyak 7 buah, printer sebanyak 6 buah, komputer 

sebanyak 4 unit, speaker dan AC masing-masing sebanyak 3 buah, sofa 

dan meja sebanyak 2 set, dan musholla, kursi tunggu besi, kursi tunggu 

kayu, meja rapat, tape, stabilizer, UPS, dan mesin fotocopy masing-

masing sebanyak 1 buah/ruang/unit, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 

100 buah/unit/ruang. Jika dilihat dari kondisi fasilitas sarana dan 

prasarana yang ada di Kantor Camat Pekanbaru Kota tersebut secara 

keseluruhan berada dalam kondisi baik, namun juga masih terdapat 

beberapa sarana dan prasaarana yang berada dalam kondisi yang kurang 

baik bahkan rusak. Diharapkan dengan kondisi fasilitas sarana dan 

prasarana yang secara keseluruhan baik, kinerja aparat Kecamatan 

Pekanbaru Kota dapat lebih baik dan optimal lagi. 

4.4 Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota 

sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja 

wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas 

Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, 

maka susunan organisasi Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai berikut: 
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Gambar 4.4 

Struktur Organisasi Kecamatan  

Pekanbaru Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Kantor Camat Pekanbaru Kota, 2018 

 

4.5 Visi dan Misi Kecamatan Pekanbaru Kota 

Visi Kecamatan Pekanbaru Kota adalah “Terwujudnya Kecamatan 

Pekanbaru Kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa dengan 

pemukiman yang bersih, dan unggul dalam pelayanan publik.”  

Sedangkan misi Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu: 

Camat 
Norpendike Prakarsa, S.STP, M.Si 

Sekretaris Camat 
H. Tirta Kusuma, S.STP 

Kasubag Penyusunan 
Program 

 

Kasubag Keuangan 
Sardi 

Kasubag Umum & 
Kepegawaian 

 

Kasi Pemerintahan 
Bustami  

Kasi PMK 
 

Kasi pelayananUmum 
Robby M. Nur. S.Pi 

Kasi Kessos 
Sarjiwatmi 

Staf  
 

Staf  
CItra 

Staf  
 

 

Staf  
 

UPTD Disdukcapil 
Noprizal, SH 
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a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius. 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang berwawasan 

lingkungan. 

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. 

d. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya aparatur. 

4.6 Tugas dan Fungsi Aparat Kecamatan Pekanbaru Kota 

Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan salah satu perangkat 

pemerintah daerah dibawah pemerintahan Kota Pekanbaru yang dipimpin 

oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Walikota. Berikut 

adalah uraian tugas organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Pekanbaru, dijelaskan bahwa: 

1. Camat  

Camat merupakan kepala pemerintahan yang 

bertanggungjawab kepada Walikota. Camat mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah 

kecamatan. Camat mempunyai tugas rincian tugas sebagai berikut: 

1. Menangani sebagian urusan otonomi daerah serta 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; 

2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: 
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a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan; 

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah 

kelurahan; 

3. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota 

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi 

aspek: 

a. Perizinan; 

b. Rekomendasi; 

c. Koordinasi; 

d. Pembinaan; 

e. Pengawasan; 

f. Fasilitasi; 

g. Penetapan; 

h. Penyelenggaraan;  
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Camat menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 

2. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

Walikota. 

2. Sekretaris Camat 

Sekretaris Camat mempunyai tugas: 

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis 

administratif; menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Walikota; 

b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembangunan 

dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

c. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan; 

d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan 

kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi pelaporan; 

e. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan 

kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah; 

f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut; 

g. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar 

bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya; 
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h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

i. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis; 

j. Mengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, 

data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat 

secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan 

evaluasi bagi atasan; 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretaris Camat mempunyai fungsi: 

a. Perencanaan kegiatan teknis administrasi; 

b. Perencanaan program kerja kecamatan; 

c. Koordinasi tugas administrasi; 

d. Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan; 

e. Pengevaluasian tugas pemerintah kecamatan; 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan. 

Sekretaris Kecamatan membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu: 

1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Perlengkapan 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Perlengkapan 

mempunyai rincian tugas: 

a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan 

Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan; 
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b. Merencanakan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan 

perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang 

kepegawaian, umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk 

atasan dan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

c. Merencanakan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan 

kelurahan; 

d. Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan 

kebersihan, keindahan dan pertamanan; 

e. Merumuskan dan melaksanaka inventarisasi permasalahan yang 

berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan 

kualitas pegawai; 

f. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris 

kantor dan dokumentasi kegiatan kantor; 

g. Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat 

dinas dan pelayanan hubungan masyarakat; 

h. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi 

unit kerja kecamatan; 

i. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, 

ketertibab, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin 

pegawai serta pengamanan lingkungan bada; 

j. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 PNS, registrasi 

PNS dan DUK; 
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k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan 

agar dapat diproses lebih lanjut; 

l. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan 

agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya; 

m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk  

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

n. Mengevaluasi tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan 

Perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima 

untuk bahan penyempurnaa lebih lanjut; 

o. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum 

dan Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis 

berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; 

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan 

mempunyai fungsi: 

a. Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan 

perlengkapan; 

b. Perumusan data kepegawaian; 

c. Pelaksanaan urusan dalam; 

d. Pelaksanaan kebutuhan materil; 

e. Pengoordinasian kebersihan dan kenyamanan lingkungan; 
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f. Pembagian tugas kepada bawahan; 

g. Pemberian petunjuk kepada bawahan; 

h. Pengaturan pelaksanaan tugas; 

i. Pengevaluasian tugas sub bagian kepegawaian, umum dan 

perlengkapan; 

j. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan 

perlengkapan; 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3. Sub Bagian Keuangan 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas: 

a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang keuangan 

Sekretariat Kecamatan; 

b. Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat 

Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan 

Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

c. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP); 

d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); 

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 

f. Melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

g. Melaksanakan Akuntansi Sekretariat Kecamatan; 
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h. Menyiapkan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan; 

i. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat 

Kecamatan; 

j. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah 

tangga Sekretariat Kecamatan; 

k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut; 

l. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar 

bawahan mengerti  dan memahami pekerjaannya; 

m. Memeriksa pekerjaan bawahan  berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

n. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis; 

o. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat 

Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk  

bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

p. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan 

Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis 

berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; 

q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat 

Kecamatan; 
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b. Pelaksanaan verifikasi; 

c. Penyiapan surat perintan membayar; 

d. Pelaksanaan akuntansi Sekretriat Kecamatan; 

e. Pembagian tugas kepada bawahan; 

f. Pemeriksaan pekerjaan bawahan; 

g. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis; 

h. Pengevaluasian tugas; 

i. Pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh  pimpinan. 

4. Sub Bagian Penyusunan Program 

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas: 

a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan penyusunan 

program; 

b. Merencanakan program kerja sub bagian penyusunan program meliputi 

koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang penyusunan program 

berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

c. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan kecamatan; 

d. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pemeriksaan tentang 

kecamatan; 

e. Mengkoordinasikan dan menyusun data serta informasi tentang 

kecamatan; 

f. Merumuskan rencana kerja tahunan di lingkungan kecamatan; 
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g. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan 

kecamatan; 

h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis dan lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut; 

i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya; 

j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan  serta upaya 

penyempurnaanya; 

k. Mengevaluasi tugas sub bagian penyusunan program berdasarkan 

informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan 

lebih lanjut; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan program 

kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja 

sebagai bahan evaluasi bagi atasan; 

m. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

5. Seksi Pemerintahan 

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan 

pemerintahan kecamatan; 

b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan 

instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan; 
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c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan 

kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan; 

d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan kelurahan; 

f. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi negara,  dan 

kesatuan bangsa; 

g. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

h. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi kelurahan; 

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan; 

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut; 

k. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaan; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada 

Walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil 

kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; 

m. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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6. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan 

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai 

rincian tugas: 

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan 

Pembangunan Masyarakat dan Kelurahan; 

b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan di kelurahan dan kecamatan; 

c. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan 

distribusi di tingkat kecamatan; 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja 

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; 

e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja 

pemerintah maupun swasta; 

f. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / 

instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan 

prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

h. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut; 



 

 
79 

j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdsasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya  

penyempurnaannya; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pembangunan Masyarakat 

Kelurahan  kepada Walikota melalui camat secara lisan maupun 

tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan; 

b. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan; 

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat 

kelurahan; 

d. Pemeriksaan urusan bawahan; 

e. Pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan. 

7. Seksi Kesejahteraan Sosial 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan 

Kesejahteraan Sosial; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan 

dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat 

dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja; 
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c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan 

kehidupa keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan 

masyarakat; 

d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan 

sosial; 

e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau 

instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan 

sosial; 

f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 

kesejahteraan sosial; 

g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut; 

h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaan; 

i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan urusan kesejahteraan sosial kepada 

Walikota melalui camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil 

kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial; 

b. Koordinasi urusan kesejahteraan; 
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c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial; 

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan; 

e. Pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan. 

8. Seksi Pelayanan Umum 

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan 

pelayanan  umum; 

b. Melakukan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat di kecamatan; 

c. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di 

kecamatan; 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat kelurahan; 

e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di 

wilayah; 

f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut; 

g. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaan; 

h. Melaporkan palaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada 

Walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil 

kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; 
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i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Kepala Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan umum; 

b. Koordinasi urusan pelayanan umum; 

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pelayanan umum; 

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan; 

e. Pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


