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BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Tualang

4.1.1 Sejarah Tualang

Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang berada di

Kabupaten Siak dengan Ibukota Kecamatan Tualang adalah Perawang. Pada

dahulunya Kecamatan Tualang adalah sebuah desa di Kecamatang Siak

sebelum dimekarkan dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis.

Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Tualang, dahulunya desa  ini

hanya di huni oleh seorang gadis yang masih perawan, sehingga pendatang

yang tiba kemudian di desa ini menyebutkan perawang dan lama kelamaan

berubah menjadi perawang.

Namun tak banyak sejarah pasti mengenai berdirinya Kecamatan

Tualang ini. Namun permulaan kota ini berasal dari sebuah dusun tepi Sungai

Siak (Desa Perawang) dan semakin berkembang seiring berdirinya

perusahaan PT Surya Dumai, PT Lumber, PT Kulim dan PT Indah Kiat Plup

& Paper (IKPP). Saat ini Perawang sudah berkembang menjadi sebuah kota

industri dengan fasilitas pendukung yang sudah tersedia.

Perawang secara umum berada pada daerah dimana sektor industri

pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan

tidak saja bagi Perawang sendiri tetapi juga menjadi sektor andalan
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Kabupaten Siak sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah

industri.

4.1.2 Geografis Kecamatan Tualang

Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari kecamatan Siak, yang

dimekarkan menjadi 14 Kecamatan, yaitu Kecamatan Siak, Tualang, Kerinci

Kanan, Dayun, Sungai Apit, Minas, Kandis, Mandau, Mempura, Sabak Auh,

Bunga Raya, Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Pusako,

berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001 yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Tujuan dari pemekaran

ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah Daerah

dalam menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah

jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kecamatan.

Luas Wilayah Kecamatan Tualang terletak antara 0032’-0051’ Lintang

Utara 101023’-101052’ Bujur Timur dengan luas keseluruhan Kecamatan

Tualang yaitu 373.75 KM2 dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara Kecamatan Mandau, Minas

b. Sebelah Selatan Kecamatan Kerinci Kanan, Pekanbaru

c. Sebelah Barat Kecamatan Minas

d. Sebelah Timur Sungai Mandau dan Koto Gasib

Kecamatan Tualang terdiri dari 8 (delapan) kampung dan 1 (satu)

kelurahan, sedangkan jarak kampung paling jauh dari pusat pemerintahan

kecamatan hanya lebih kurang 15 km dan hanya 2 (dua) kampung saja yaitu

kampung Maredan dan Tualang Timur.
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4.1.3 Demografis Kecamatan Tualang

Dari hasil registrasi penduduk di Kecamatan Tualang bulan april

tahun 2016 sebanyak 111,784 jiwa dengan jumlah laki-laki 58,595 jiwa dan

perempuan sebanyak 53,189 jiwa sehingga didapatkan sex ratio sebesar 111.

Sedangkan jumlah keluarga sebanyak 27,398 sehingga diperoleh penduduk

per rumahtangga adalah 4.08. Dari jumlah penduduk sebanyak 111,784 jiwa

tersebut dapat dilihat penyebaran serta presentase pada masing-masing

kampung/kelurahan sebagai berikut:

Tabel 4.1.3 Presentase Jumlah Penduduk di Kampung/Kelurahan Tahun
2016

No Kampung/Kelurahan
Jumlah

Penduduk Presentase

1. Tualang 15,714 14.05%

2. Perawang 43,466 38,88%

3. Perawang Barat 23,272 20.81%

4. Maredan 3,460 3.09%

5. Maredan Barat 2,744 2.45%

6. Pinang Sebatang 3,943 3.52%

7. Pinang Sebatang Barat 5,422 4.85%

8. Pinang Sebatang Timur 8,909 7.96%

9. Tualang Timur 4,854 3.34%

Jumlah 111,784

Sumber: Kantor Penghulu Kampung/Kelurahan Kec. Tualang Tahun 2016

4.1.4 Pendidikan Kecamatan Tualang

Peran pendidikan di daerah Kecamatan Tualang dirasa sangat perlu

ditingkatkan, baik berupa fasilitas penunjang maupun sumber daya guru

pengajar sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar dan mengajar.
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Dalam publikasi ini yang dapat disediakan hanya sebatas murid dan jumlah

guru sehingga analisa yang diperoleh belum dapat terperinci.

Tabel 4.1.4 Jumlah Sekolah Menurut Kampung, Tingakatan Dan Status
di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Kampung/
Kelurahan

TK SD SLTP SLTA
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Perawang 0 9 3 7 1 3 0 1

Tualang 0 12 3 5 2 4 0 3

Perawang
Barat

1 10 4 4 2 4 3 4

Maredan 0 2 2 0 2 0 1 0

Maredan
Barat

0 2 2 0 1 1 0 0

Pinang
Sebatang

0 1 1 0 1 0 0 0

Pinang
Sebatang
Barat

0 2 2 1 2 0 0 0

Pinang
Sebatang
Timur

0 3 2 1 1 1 1 0

Tualang
Timur

1 0 1 0 1 0 1 0

Jumlah 2 41 20 18 13 13 6 8
Sumber : UPTD Pendidikan Kec. Tualang Tahun 2016

4.1.5 Kesehatan Kecamatan Tualang

Derajat kesehatan suatu masyarakat tidak lepas dari perhatian

pemerintahnya, terutama mengenai fasilitas kesehatan yang disediakan.

Terjaminnya kesehatan masyarakat tidak hanya diperoleh dari fasilitas yang

ada, tetapi juga tenaga kesehatan yang tersedia dan mencukupi kebutuhan.

Dengan demikian peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dipenuhi.
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Pada tahun 2016 di Kecamatan Tualang terdapat 2 puskesmas, 3

puskesmas keliling dan 7 puskesmas pembantu. Sedangkan untuk pelayanan

masyarakat di Kampung terdapat 8 polindes dan 52 posyandu. Tenaga

paramedis yang terdapat di Kecamatan Tualang adalah 7 orang dokter gigi

dan 11 orang dokter umum dengan 58 orang perawat. Sedangkan untuk

pelayanan persalinan 26 orang bidan dan 16 orang dukun bayi.

4.1.6 Agama

Masyarakat indonesia lebih identik dengan pendekatan agama dalam

masyarakat, ini merupakan tradisi yang tidak bisa dilupakan. Bisa kita simak

lagi uraian Pancasila, pada Panca pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa,

sering terjadi konflik di Negara ini yang pemicunya adalah mengatasnamakan

agama, sehingga dengan hal ini pemerintah pusat yang punya wewenang

dalam pengaturan agama, agar bisa mengurangi  dikotomi dari setiap daerah.

Begitu juga di Kecamatan Tualang, setiap agama adalah penting dalam

kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari seseorang. Masyarakat Kecamatan

Tualang adalah mayoritas Islam. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan

ibadah di dukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam

menjalankan agamanya. Sarana rumah ibadah di Kecamatan Tualang ialah:
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Tabel 4.1.6 Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Jenis dan
Kampung di Kecamatan Tualang Tahun 2016

Kampung/Kel Masjid Musholla
/Langgar

Gereja Vihara Pura

Perawang 10 11 6 0 0

Tualang 25 11 2 2 1

Perawang Barat 19 13 9 0 0

Maredan 7 2 0 0 0

Maredan Barat 3 5 1 0 0

Pinang Sebatang 2 2 1 1 0

Pinang Sebatang
Barat

6 4 1 0 0

Pinang Sebatang
Timur

5 5 8 0 0

Tualang Timur 7 2 1 0 0

Jumlah 84 55 39 3 1

Sumber : KUA Kec. Tualang Tahun 2016

4.1.7 Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya

a. Kondisi Ekonomi

Di kecamatan tualang terdapat pabrik kertas PT. Indah kiat

yang merupakan anak grup sinarmas. Indah kiat merupakan pabrik

kertas dan bubur kertas utama di Indonesia. Pabrik ini telah

memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat tualang dan

sekitarnya, baik langsung maupun tidak. Setelah masuk perusahaan

besar seperti CALTEX, IKPP, dan juga terdapat pabrik sawit seperti:
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PT.SIR (PT SURYA INTISARI RAYA) sangat membantu

pertumbuhan makro tualang. Hingga saat ini pertumbuhan tualang

dapat dikatakan berkembang dengan baik ditandai dengan banyaknya

pembangunan yang semakin merataKecamatan tualang.

b. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kecamatan Tualang pada dasarny aadalah suku

Melayu. Sebagai masyarakat yang patuh pada tatanan pemerintahan,

masyarakat Kecamatan Tualang masih kental berpegang teguh pada

adat istiadat yang berlaku. Berikut ini beberapa tradisi atau budaya

yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Tualang,

diantaranya:

1) Mandi Balimau

Mandi balimau merupakan tradisi masyarakat yang sampai

saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Kecamatan

Tualang. Tradisi ini dilaksanakan ketika akan menyambut bulan

suci Ramadhan, dimana masyarakat berkumpul ditepi sungai Siak

dengan tujuan menbersihkan diri.

2) Musik Tradisional

Adapun musik tradisional masyarakat Kecamatan Tualang

adalah Kompang. Biasanya musik tradisional Kompang ini akan

dimainkan padaacara-acara seperti: perkawinan, sunatan atau

khitan, dan acara-acara adat lainnya
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3) Wirid Yasin

Masyarakat Kecamatan Tualang telah lama membudaya

akan kegiatan-kegiatan yang bersifat mempererat tali persaudaraan

seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan untuk

mendoakan masyarakat yang ditimpa musibah seperti meninggal

dunia, dengan cara membacakan surah Yasin secara bersama-

sama.

4.2 Gambaran Umum Kantor Camat Tualang

4.2.1 Kondisi Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Tualang

Kecamatan tualang terdiri dari 1 Kelurahan dan 8 desa yang terbagi

dalam 60 RW dan 357 RT. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsinya, kecamatan tualang mempunyai visi Terwujudnya Pelayanan

Prima dan Handal di Kecamatan Tualang. Selanjutnya, motto

penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Tualang adalah Kami Siap Melayani

Dengan Senyum, Sapa, Ramah, Empati dan Akuntabel. Misi yang dijalankan

adalah:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aaparatur dalam

pelayanan.

2. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan dan

akuntabel untuk kepuasaan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang berbasis teknologi informasi

dan komunikasi sebagai bahan kebijakan.
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4. Mengembangkan sinergitas pelayanan dengan pemangku

kepentingan untuk pertumbuhan investasi.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang

bertanggungjawab.

4.2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tualang

Organisasi sebagai wadah sifatnya statis, yaitu secara tetap atau

permanen bentuknya. Jika organisasi itu ingin berkembang dengan baik

maka harus disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan organisasi

itu sendiri. Oleh karenanya, dengan adanya perubahan tujuan, tugas dan

bergantinya pemimpin serta beralihnya kegiatan dapat membuat perubahan

suatu struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi dapat diartikan

secara tersendiri yaitu keseluruhan yang menunjukkaan hubungan antara

fungs-fungsi dan tanggunjawab individu yang memimpin, maka struktur

organisasi berhubungan dengan susunan, tugas dan wewnang, hubungan

serta tanggungjawab.

Struktur organisasi pada hakekatnya ada bermacam-macam

diantaranya bentuk lini, line dan staf, panitia, strujtur atau bentuk matrik.

Dimana suatu organisasi yang merupakan wadah disesuaikan dengan

instansi yang bersangkutan. Sedangkan kecamatan apabila dilihat dari

bentuknya maka organisasi yang dipakai adalah bentuk organisasi line dan

staf, artinya adalah dalam bagan tersebut ada dua fungsi yaitu fungsi

operasional yang melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi administrasi
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yang merupakan dungsi pelayanan terhadap pelaksanaan tugas pokok.

Adapun struktur organisasi kantor Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

adalah sebagai berikut :



62

Gambar 4.2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TUALANG

KABUPATEN SIAK

KASI TRAMTIB
Rudi Vivi Hendri, ST

KASI PMD
Mellita Yetti

KASI KESSOS
Midawati, S.Sos

KASI PEMERINTAHAN
Musri, S.P, M.M

SEKRETARIS CAMAT
Hendra Adi Nugraha, S.STP, M.SiJABATAN FUNGSIONAL

CAMAT
Zalik Effendi, S.Sos

KASUBBAG UMUM
Menik Sri Apriliati, S.Sos

KASUBBAG KEUANGAN
DAN KEPEGAWAIAN

Nur’Aisyah, S.Sos

Satpol PP
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4.2.3 Susunan Organisasi Kecamatan Tualang

Organisasi kecamatan Tualang disusun berdasarkan peraturan

daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak. berdasarkan

peraturan daeraah terebut, kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai

perangkat daerah Kabupaten Siak. Susunan organisasi Kecamatan Tualang

terdiri dari:

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari:

a. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian

b. Subbagian Umum dan Perencanaan

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

4. Seksi Tramtib

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

7. Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, para

Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan kelompok jabatan fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan

sesuai dengan tugas pokok masing-masing. camat di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris

Kecamatan adalah penyelenggara administrasi kecamatan dan dalam
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melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada camat. Terdapat seksi-

sekdi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi, masing-masing Kepala

Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat

melalui Sekretaris Kecamatan. Unsur terakhir dalam struktur organisasi

Kecamatan Tualang adalah jabatan fungsional, unsur tersebut terbagi

dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya masing-

masing dan dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh

Bupati dan bertanggungjawab kepada Camat.

4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Tualang Kabupaten Siak

1. Camat

Camat sebagai perangkat daerah melaksanakan tugas pokok

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembanguna, dan

pelayanan masyarakat berdasrkan pelimpahan sebagian wewenang

pemerintah dari Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan

Pembinaan Keagrariaan.

b) Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

c) Mengusulkan Pengangkatan Kepala Kelurahan yang ada di

wilayah.

d) Melaksanakan Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban

Wilayah.
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e) Melaksanakan Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi

Pembinaan Perekonomian, Produksi Dan Distribusi Serta

Pembinaan Sosial.

f) Melaksanakan Penyusunan Rencana Pengendalian Dan Bahan

Evaluasi Pelaksanaan.

g) Menyusun Program Dan Pembiaan Pembangunan Sarana dan

Prasarana dan Pembinaan Umum Dalam Rangka Meningkatkan

Pertumbuhan Perekonomian, Produksi dan Distribusi.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan memiliki tugas melaksanakan urusan

umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, tatalaksana,

perencanaan program dan pengawasan. Adapun tugas pokoknya

sebagai berikut:

a) Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan-kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis urusan

umum, perlengkapan keuangan, kepegawaian, tata laksana,

perencanaan program dan pengawasan.

b) Menyusun rencana program, pedoman dan petunjuk teknis

dibidang umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian,

perencanaan dan pelayanan.

c) Menjaga keamanan rumah tangga kecamatan, personil,

material dan keuangan.
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d) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan perlengkapan kantor

dan inventarisasi.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi  Tata Pemerintahan dan Pelayanan

a) Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan kegiatan pemerintahan umum tingkat

kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

kampung;

b) Menyusun  dan melaksanakan program dan kegiatan seksi

pemerintahan dan pelayanan;

c) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan

fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan

pelayanan;

d) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian

pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan

keuangan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

e) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap

kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN);

f) Melakukan kerjasama dengan seksi pelayanan umum dan

seksi-seksi lainnya dalam pelaksanaan tugas yang
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berhubungan dengan pemberian rekomendasi di bidan

perizinan; dan

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan

bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

tugas:

a) Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban

umum;

b) Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi

ketentraman dan ketertiban umum;

c) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan bidang tugas seksi ketentraman dan

ketertiban;

d) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan

bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.
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5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas:

a) Membantu Camat dalam membina, mengkoordinasi dan

melaksanakan tugas di bidang Kesejahteraan Sosial;

b) Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi

Kesejahteraan Sosial;

c) Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;

d) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

e) Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan

kepada atasan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan kelurahan

mempunyai tugas;

a) Membnatu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan Masyarakat,

Kampung dan Kelurahan;

b) Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat, Kamppung dan Kelurahan;

c) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan

sesuai dengan bidang tugasnya;

d) Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan

kepada atasan; dan
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e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan

bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

7. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional ini memiliki tugas pokok dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat dengan keahlian dan

kebutuhan. Mengenai jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


