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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1  Sejarah Singkat Kelurahan Pasar Taluk 

Kelurahan Pasar Taluk berdiri seiring dengan berdirinya Kabupaten 

Indragiri Hulu yang merupakan salah satu Daerah Swatantra I Riau yang 

terbentuk pada tahun 1963, selanjutnya pada perkembangan Tata Pemerintahan 

lahirlah Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah, merupakan kewenangan mengatur rumah tangganya secara luas. Pada 

tahun 1999 pemekaran oleh pemerintah sedang gencarnya, Daerah Kabupaten 

Tingkat II ingin daerah tersebut dimekarkan salah satunya Kabupaten Indragiri 

Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan 

Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, 

Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan 

Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi, 

dan Sumatra Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi di bagi jadi 

15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Kecamatan dengan jumlah desa 

tebanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling 

sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan 

dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km2), 

kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1530,97 km2). 
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Pembentukan organisasi pemerintahan daerah dibentuk berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yaitu kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh 

daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan 

daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama 

antar daerah atau pihak kegita. Kemudian organisasi perangkat daerah tersebut 

dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang menetapkan                  

pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi 

pemerintahan daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kelurahan, dimana kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai 

perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam wilayah kerja kecamatan. 

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada bupati melalui camat. Lurah mempunyai tugas membantu camat 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan, dalam menyelenggarakan tugas Lurah mempunyai fungsi: 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, 

pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan pembinaan lembaga 

kemasyarakatan. Lurah  mempunyai kewenangan melaksanakan urusan 

pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek: perizinan, 

rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, 

penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. 
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Kelurahan Pasar Taluk terdiri dari 4 Lingkungan yaitu lingkungan 

Kampung Baru, Lingkungan Limuno, Lingkungan Pasar Atas dan Lingkungan 

Pasar Bawah. Setiap lingkunga terdiri dari 1 Rukun Warga (RW) dan 2 Rukun 

Tetangga (RT) sehingga Kelurahan Pasar Taluk terdiri dari 4 RW dan 8 RT. 

Kelurahan Pasar Taluk Terdapat hanya ada fasilitas pendidikan untuk TK 

sebanyak 2 dan MDA 1, sedangkan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk 

olahraga, di Kelurahan Pasar Taluk terdapat satu Lapangan Bola dan satu 

Lapangan Tenis serta satu Taman Kota. Fasilitas Kesehatan yang ada di 

Kelurahan Pasar Taluk diantaranya adalah satu Puskesmas, satu Klinik Kesehatan, 

dan satu Dokter Praktek. Sedangkan untuk social dan keagamaan di Kelurahan 

Pasar Taluk terdapat satu Masjid dan satu SLM. 

 

4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Pasar Taluk 

Struktur organisasi tergambar hubungan yang bersifat hirarki, dimana 

hubungan-hubungan tersebut dapat bersifat formal. Hubungan yang formal 

umumnya telah diatur dalam susunan organisasi pribadi kesamaan keahlian para 

individu juga kesamaan orang-orang tertentu. Struktur organisasi Kelurahan Pasar 

Taluk dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.1   Struktur Organisasi Kelurahan Pasar Taluk 
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Sumber: Kelurahan Pasar Taluk, 2018 

Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat pembagian dari struktur 

organisasi pada Kelurahan Pasar Taluk yang menggunakan struktur garis/lini. 

1. Lurah 

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 

kecamatan, dipimpin oleh lurah  yang  berada di bawah dan bertanggung jawab  

kepada bupati melalui camat. Lurah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 

Sekretaris dan Kepala Seksi. Lurah mempunyai tugas melaksanakan, 

mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan, tugas umum 

pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati 

untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah. Lurah dalam melaksanakan tugas  mempunyai fungsi :  

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat dan desa, ketetraman dan ketertiban umum. 

b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketetraman dan 

ketertiban umum. 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kelurahan. 

d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum. 

Kasi Pemerintahan Kasi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Kasi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 
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f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-

Undangan. 

g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kelurahan. 

i. Pengelolaan urusan kesekretariatan kelurahan. 

j. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh camat. 

k. Pelaksnaan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam 

ruang lingkup tugasnya. 

l. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta 

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kelurahan. 

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

2. Sekretaris Kelurahan 

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada lurah. Sekretaris mempunyai tugas membantu lurah 

dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian,  pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi 

urusan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan 

perlengkapan, kehumasan, perencanaan program, anggaran dan  keuangan.  

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program, umum 

dan keuangan. 
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b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

program, umum dan keuangan. 

c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program 

ketatausahaan, bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa,  

ketentraman dan ketertiban umum. 

d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariat, bidang 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa,  ketentraman dan ketertiban 

umum. 

e. Pelaksanaan legalisasi permohonan/ rekomendasi surat-surat dari 

masyarakat. 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dan laporan kegiatan kesekretariat, 

bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan 

ketertiban umum. 

g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja 

kesekretariataan, dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, 

ketemtraman dan ketertiban umum. 

h. Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja 

program kelurahan. 

i. Penyajian data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dikelurahan. 

j. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah 

tangga, kehumasan, keprotokolan. 

k. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penyajian data kepegawaian. 

l. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan. 
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m. Pelaksanaan surat lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

3. Kasi Pemerintahan 

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah. Seksi pemerintahan mempunyai 

tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mencakup pengawasan, 

pelaksanaan tugas pembantuan, kependudukan dan catatan sipil, pertanahan 

dan kehutanan.  

Seksi pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan. 

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pemerintahan. 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan. 

d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pemerintahan. 

e. Penyiapan bahan pembinaan lingkungan, RT, dan RW. 

f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemerintahan. 

g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemerintahan. 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Seksi pemberdaya masyarakat dan desa dipimpin oleh seorang kepala 

seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah. Seksi 
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pemberdaya masyarakat dan desa mempunyai tugas penyiapan dalam 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatanpemberdayaan 

masyarakat dan desa mencakup pertanian (tanaman pangan, perkebunan, 

perikanan, peternakan),sosial dan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan umum (bina marga dan sumber daya air, cipta karya dan tata 

ruang),pasar, kebersihan dan pertamanan, koperasi, industri dan perdagangan, 

kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, energi dan sumber daya 

mineral, lingkungan hidup, promosi dan investasi, perencanaan, pemberdayaan 

perempuan dan keluarga berencana, ekonomi dan pembangunan dan 

kesejahteraan sosial.  

Seksi pemberdaya masyarakat dan desa dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat. 

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pemberdayaan 

masyarakat dan desa. 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat 

dan desa. 

d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dan desa. 

e. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemberdayaan 

masyarakat dan desa. 

f. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdaya 

masyarakat dan desa. 
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala 

seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah. Seksi 

ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai tugas penyiapan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban 

umum yang mencakup ketentraman dan ketertiban, kesatuan Bangsa dan 

politik, perlindungan masyarakat, pendapatan, perizinan, perhubungan, hukum 

dan perundang-undangan dan  penanggulangan bencana. 

Seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban 

umum. 

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran ketentraman 

dan ketertiban umum. 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban 

umum. 

d. Penyiapan bahan pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum. 

e. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi ketentraman dan 

ketertiban umum. 
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f. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program ketentraman 

dan ketertiban umum. 

g. Pelaksanaan tugas lai yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

pemerintah kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. kelompok 

jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam  berbagai kelompok sesuai dalam bidang 

keahliannya. setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senioryang ditunjuk oleh lurah. lurah dapat membentuk jabatan 

fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

4.3 Aktivitas Kelurahan Pasar Taluk 

Aktivitas yang dilakukan oleh kelurahan berupa kegiatan pelayanan 

kepada masyarakat baik dalam bentuk rekomendasi, perizinan maupun dalam 

bentuk surat keterangan ataupun pemberitahuan. Adapun aktivitas di Kelurahan 

Pasar Taluk adalah sebagai berikut: 

1. Surat Rekomendasi  

Terdiri dari Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh kelurahan berupa 

rekomendasi keramaian, rekomendasi pernikahan, rekomendasi dokumen 
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kependudukan, rekomendasi kelakuan baik, dan rekomendasi lainnya yang 

menjadi wewenang kelurahan.   

2. Surat Keterangan 

Terdiri dari surat keterangan domisili, surat keterangan permohonan 

pernikahan, surat keterangan kematian, surat keterangan kelahiran, surat 

keterangan belum menikah, surat keterangan penghasilan, surat keterangan 

kurang mampu dan surat keterangan lainnya yang menjadi wewenang 

kelurahan. 

3. Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan, 

dan wewenang lain yang dilimpahkan kepada kelurahan. 


