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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A.     Kondisi Geografis Kecamatan Rambah Hilir 

Kondisi topografi Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu 

merupakan tanah dengan tekstur yang datar dan berbukit-bukit dengan ketinggian 

berkisar antara 52 – 58 meter dari permukaan laut dengan tekstur permukaan 

tanah bergelombang. Jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Rambah Hilir 

adalah podsolik dimana pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan lapisan 

bawah berjenis kuning dengan tingkat kemasaman tanah antara 3,5 – 5,5 Ph. 

Tingkat kemiringan tanah, yaitu 0 sampai 45 derajat. Luas wilayah Kecamatan 

Rambah Hilir, yaitu 310, 31 Km
2
 yang terdiri dari 13 desa dengan jumlah 

penduduk, yaitu 39. 259 jiwa dengan densitas penduduk setiap Km
2
 sekitar 127 

jiwa. (Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016) 

Kecamatan Rambah Hilir memiliki tingkat fertilitas tanah sangat baik untuk 

berbagai macam tanaman, baik tanaman palawija maupun tanaman untuk 

perkebunan, seperti sawit dan karet. Jenis palawija yang cocok untuk tanah 

tersebut antara lain; kacang tanah, jagung, tebu, pisang, singkong dan lain-lain. 

Kondisi tanah seperti inilah yang memungkinkan masyarakat di Kecamatan 

Rambah Hilir banyak yang menaman sawit dan karet sebagai sumber mata 

pencaharian.  Luas perkebunan sawit yaitu 23, 39 h
2
, karet yaitu 8, 116 h

2
 dan 

lahan sawah 7, 435 h
2 
. (Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016) 

Batas-batas wilayah Kecamatan Rambah Hilir, yaitu sebagai berikut: 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba 
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- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo dan 

Rambah 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambusai 

Iklim di Kecamatan Rambah Hilir adalah iklim tropis dengan suhu udara 

berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius (20
0
C – 35

0
C). 

Adapun musim yang berlangsung di Kecamatan Rambah Hilir adalah dua (2) 

musim, yaitu; musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya 

berlangsung mulai pada Bulan Oktober sampai Bulan Februari dengan intensitas 

curah hujan > 500 mm/tahun, sedangkan musim kemarau umumnya berlangsung 

mulai Bulan Maret sampai Bulan September dengan kelembaban udara rata-rata 

60 persen. (Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016)  

 

B.     Keadaan Penduduk 

Pembahasan keadaan penduduk dalam penelitian ini meliputi jumlah 

penduduk, jenis kelamin, usia, mata pencaharian dan agama penduduk di 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan uraian sebagai berikut: 

 

1.  Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk yang berdomisili dalam wilayah Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu tersebar di 13 desa/keluharan berdasarkan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 sebanyak 39, 259 jiwa. 

Kondisi jumlah penduduk tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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     Tabel IV.1  Jumlah Penduduk di 13 Desa dalam Kecamatan 

                         Rambah Hilir  

 

No Nama Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk Persentase 

1 Desa Lubuk Krapat 2788 7,10 % 

2 Desa Muara Musu 3372 8,58 % 

3 Desa Pasir Jaya 2874 7,32 % 

4 Desa Pasir Utama 2988 7,61 % 

5 Desa Rambah 2998 7,63 % 

6 
Desa Rambah Hilir/ Muara 

Rumbai 
3659 9,32 % 

7 Desa Rambah Hilir Tengah 3267 8,32 % 

8 Desa Rambah Hilir Timur 2785 7,09 % 

9 Desa Rambah Muda 2784 7,09 % 

10 Desa Sejati 2878 7,33 % 

11 Desa Serambau  2986 7,60 % 

12 Desa Sungai Dua Indah 2984 7,60 % 

13 Desa Sungai Sitolang 2896 7,37 % 

 Jumlah  39259 100 % 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016 

 

Berdasarkan data jumlah penduduk pada tabel diatas ditemukan bahwa 

densitas penduduk tertinggi terdapat di Desa Rambah Hilir/ Muara Rumbai, yaitu 

sebanyak 3659 jiwa atau 9, 32 persen dari keseluruhan penduduk di Kecamatan 

Rambah Hilir. Selanjutnya jumlah densitas pendidik yang terendah, yaitu 

terdapat di Desa Lubuk Krapat, yaitu sebanyak 2788 atau 7, 10 persen. Jumlah 

penduduk yang berdomisili di Kecamatan Rambah Hilir, yaitu sebanyak 39259 

jiwa.  

 

2.  Jenis Kelamin 

Berikut ini penulis mengklasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin 

yang berdomisili di Kecamatan Rambah Hilir dapat diuraikan sebagai berikut:  
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Tabel IV.2  Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan 

                   Rambah Hilir  

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-Laki  20198    51, 45 % 

2 Perempuan 19061 48, 55 % 

 Jumlah 39259 100 % 

    Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016 

 

Berdasarkan data klasifikasi jenis kelamin penduduk pada tabel diatas 

ditemukan bahwa jumlah laki-laki, yaitu sebanyak 20198 orang atau 51,45 persen 

sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 19061 atau 48, 

55 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berjenis 

kelamin laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis 

kelamin perempuan.  

 

3.  Usia Penduduk 

Berikut ini penulis mengklasifikasi penduduk berdasarkan rentang usia 

yang berdomisili di Kecamatan Rambah Hilir dapat diuraikan sebagai berikut:  

 

Tabel IV.3  Penduduk Berdasarkan Rentang Usia di Kecamatan 

                    Rambah Hilir  

 

No Usia Penduduk  Jumlah Persentase 

1 0 – 4 tahun 4753 12,10 % 

2 5 – 14 tahun 5587 14,23 % 

3 15 – 24 tahun 7143 18,19 % 

4 25 – 34 tahun 6854 17,45 % 

5 35 – 44 tahun 7648 19,48 % 

6 45 – 54 tahun 4572 11,64 % 

7 55 tahun keatas 2702 6,88 % 

 Jumlah  39259 100 % 

    Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016 
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Berdasarkan data klasifikasi rentang usia pada tabel diatas ditemukan 

bahwa jumlah penduduk dengan rentang usia tertinggi, yaitu penduduk berusia 

antara 35 – 44 tahun, yaitu sebanyak 7648 jiwa atau 19,48 persen, sedangkan 

jumlah penduduk dengan rentang usia terendah, yaitu penduduk berusia antara 

2702 atau 6,88 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk di 

Kecamatan Rambah Hilir banyak yang berusia produktif sehingga ekssitensi 

mereka dapat diberdayakan untuk mendorong percepatan pembangunan di 

Kecamatan ini.  

 

4.  Mata Pencaharian Penduduk 

Berikut ini penulis mengklasifikasi penduduk berdasarkan mata 

pencaharian yang berdomisili di Kecamatan Rambah Hilir dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

 

Tabel IV.4  Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan 

                 Rambah Hilir  

 

No Mata Pencaharian Penduduk  Jumlah Persentase 

1 PNS 458 2,79 % 

2 POLRI/ABRI 21 0,12 % 

3 Pedagang/Pengusaha 758 4,63 % 

4 Pengrajin 112 0,68 % 

5 Wiraswasta 176 1,07 % 

6 Karyawan/Buruh 1067 6,52 % 

7 Petani 13438 82,13 % 

8 Jasa 89 0,54 % 

9 Dan Lain-Lain 241 1,47 % 

 Jumlah 16360 100 % 

    Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016 
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Berdasarkan data klasifikasi mata pencaharian penduduk pada tabel diatas 

ditemukan bahwa jumlah penduduk mata pencaharian tertinggi, yaitu penduduk 

dengan profesi sebagai petani sebanyak 13438 orang atau 82, 13 persen, 

sedangkan mata pencaharian penduduk yang terendah yaitu POLRI/ABRI 

sebanyak 21 orang atau 0, 12 persen. Dengan demikian dapat disimpukkan 

bahwa kebanyakan penduduk di Kecamatan Rambah Hilir bergerak di bidang 

sektor pertanian.  

 

5.  Agama Penduduk 

Berikut ini penulis mengklasifikasi penduduk berdasarkan agama atau 

keyakinan penduduk yang berdomisili di Kecamatan Rambah Hilir dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

 

Tabel IV.5   Penduduk Berdasarkan Agama/Keyakinan di Kecamatan   

                     Rambah Hilir  

 

No Agama Penduduk  Jumlah Persentase 

1 Islam 37202 94, 77 % 

2 Katholik 382 0, 97 % 

3 Protestan 1675 4, 26 

4 Hindu 0 0 % 

5 Budha 0 0 % 

 Jumlah 39259 100 % 

        Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016 

 

Berdasarkan data klasifikasi agama atau keyakinan penduduk pada tabel 

diatas ditemukan bahwa penduduk yang bergaman Islam adalah yang tertinggi, 

yaitu  37202 orang atau  94, 77 persen, sedangkan yang terendah adalah 

beragama Hindu dan Budha, karena tidak ada seorangpun penduduk di 
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Kecamatan Rambah Hilir yang menganut agama Hindu dan Budha. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk yang berdomisili di 

Kecamatan Rambah Hilir adalah menganut agama Islam. 

 

C.     Fasilitas Fisik 

Berikut ini penulis mengemukakan fasilitas-fasilitas fisik yang terdapat di 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Fasilitas fisik yang 

dikemukakan dalam penelitian ini meliputi; fasilitas pendidikan, fasilitas 

kesehatan, fasilitas ibadah dan pasar dengan uraian sebagai berikut: 

 

1.   Fasilitas Pendidikan 

Fasilitas pendidikan sangat esensial bagi masyarakat sebagai wadah untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Rambah Hilir. 

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Rambah Hilir dapat dikemukakan 

sebagai berikut:   

 

Tabel IV.6   Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Rambah Hilir  

 

No Fasilitas Pendidikan  Jumlah Persentase 

1 TK/PAUD 18 31,57 % 

2 SD/Sederajat 22 38,59 % 

3 SMP/Sederajat 11 19,29 % 

4 SMA/Sederajat 6 10,52 % 

5 Sekolah Tinggi/Universitas 0 0 % 

 Jumlah 57 100 % 

        Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016 

 

Berdasarkan data fasilitas pendidikan yang ditampilkan pada tabel diatas 

ditemukan bahwa TK/PAUD sebanyak 18 unit atau 31,57 persen, Sekolah 
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Dasar/sederajat sebanyak 22 unit atau 38,59 persen, Sekolah Menengah 

Pertama/sederajat sebanyak 11 unit atau 19,29 persen, Sekolah Menengah 

Atas/sederajat sebanyak 6 unit atau 10,52 persen dan tidak ada sekolah tinggi 

maupun unioversitas di Kecamatan Rambah Hilir. Ketersediaan fasilitas sekolah 

dati TK/PAUD sampai tingkat Sekolah Menengah Atas/sederajat menunjukkan 

sengat pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendidikan untuk generasi 

muda di Kecatan Rambah Hilir. Disamping itu banyaknya unit-unit sekolah pada 

jenjang yang sama menunjukkan tingginya semangat dan minat warga untuk 

mendorong anaknya untuk menuntut pendidikan sehigga perlu ketersediaan 

jumlah sekolah yang bisa menampung generasi muda usia sekolah.  

 

2.   Fasilitas Kesehatan 

Ketersediaan fasilitas kesehatan juga sangat penting bagi masyarakat guna 

mendapatkan pengobatan yang memadai. Jumlah fasilitas kesehatan yang 

tersedia di Kecamatan Rambah Hilir dapat dikemukakan sebagai berikut:  

 

Tabel IV.7   Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Rambah Hilir  

 

No Fasilitas Kesehatan Jumlah Persentase 

1 Klinik 8 25,80 % 

2 Puskesmas 14 45,16 % 

3 Puskesmas Pembantu 9 29,03 % 

4 Rumah Sakit 0 0 % 

 Jumlah 31 100 % 

        Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016 

 

Berdasarkan data fasilitas kesehatan yang ditampilkan pada tabel diatas 

ditemukan bahwa jumlah klinik sebanyak 8 unit atau 25,80 persen, puskesmas 
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sebanyak 14 unit atau 45,16 persen, puskesmas pembantu sebanyak 9 unit atau 

29,03 persen dan tidak terdapat rumah sakit di Kecamatan Rambah Hilir. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kepedulian 

terhadap kesehatan masyarakatnya melalui penyediaan klinik, puskesmas dan 

puskesmas pembantu untuk memberikan pengobatan bagi warga masyarakat 

yang menderita sakit.  

 

3.   Fasilitas Ibadah 

Ketersediaan fasilitas ibadah juga sangat penting bagi masyarakat sebagai 

cerminan sebagai ketaatan manusia pada Tuhannya. Jumlah ibadah yang tersedia 

di Kecamatan Rambah Hilir dapat dikemukakan sebagai berikut:  

 

Tabel IV.8   Fasilitas Ibadah di Kecamatan Rambah Hilir  

 

No Fasilitas Ibadah  Jumlah Persentase 

1 Masjid 11 40,75 % 

2 Musholla 16 59,25 % 

3 Gereja 0 0 % 

4 Kelenteng/Vihara 0 0 % 

 Jumlah 27 100 % 

      Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016 

 

Berdasarkan data tentang fasilitas ibadah yang ditampilkan pada tabel diatas 

ditemukan bahwa jumlah masjid sebanyak 11 unit atau 40,75 persen, musholla 

sebanyak 16 unit atau 59,25 persen, dan tidak ada fasilitas gereja atau 

kelentang/vihara yang terdapat di Kecamatan Rambah Hilir. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa ketersediaan masjid dan musholla merupakan cerminan 
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ketaatan masyarakat Rambah Hilir untuk menyediakan fasilitas ibadah kepada 

Tuhannya.  

 

4.   Fasilitas Pasar 

Pasar merupakan suatu lokasi bertemunya pembeli dengan penjual dalam 

rangka melakukan transaksi ekonomi dengan menjual atau membeli barang 

maupun produk, baik produk alami maupun produk industri. Aktivitas ekonomi 

yang berlangsung di pasar pada umumnya didasarkan pada kebebasan untuk 

bersaing, baik bagi para pembeli maupun para penjual barang ataupun produk. 

Kebutuhan terhadap keberadaan pasar sangat esensial bagi semua kalangan 

masyarakat, termasuk masyarakat di pedesaan. Maka pemerintah Kecamatan 

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu menyadari fungsi vital pasar bagi 

masyarakatnya dengan membangun sejumlah pasar tradisional dengan ilustrasi 

jumlah sebagai berikut:  

 

Tabel. VI.9   Jumlah Fasilitas Pasar di Kecamatan Rambah Hilir 

No Fasilitas Pasar Jumlah Persentase 

1 Pasar Tradisional 9 100 % 

2 Pasar Moderen 0 0 % 

 Jumlah 9 100 % 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Rokan Hulu, 2016 

 

Dengan memperhatikan data pada tabel diatas dapat dinyatakan bahwa 

terdapat 9 pasar tradisonal yang dijadikan lokasi transaksi aktivitas ekonomi 

antara para pembeli dan penjual dengan persentase 100 persen dan tidak ada 

satupun pasar moderen terdapat di Kecamatan Rambah Hilir, atau nol persen. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Rambah 

Hilir melakukan transaksi jual-beli itu berlangsung di pasar tradisional saja.  

 

D.     Pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir 

Pemerintah Kecamatan Rambah Hilir secara administratif bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat yang 

berdomisili di kecamatan tersebut. Pelayanan publik oleh pihak pegawai 

kecamatan yang dimotori oleh Camat diharapkan dapat memberikan pelayanan 

publik yang optimal dan memuaskan sehingga tidak ada keluhan ataupun protes 

dari warga masyarakatnya. Orientasi pelayanan publik dan ilustrasi umum tugas-

tugas pegawai Kantor Camat Rambah Hilir tercermin dari visi dan misi 

pemerintahan kecamatan dengan uraian sebagai berikut:  

 

1.  Visi dan Misi Kecamatan Rambah Hilir 

a.  Visi 

      “Mensukseskan Visi Kabupaten Rokan Hulu dan meningkatkan 

sumber daya manusia pertanian guna mendorong peningkatan 

produktivitas usaha tani menuju ketahanan pangan dan 

kesejahteraan keluarga petani” 

 

b.  Misi 

1. Menumbuhkembangkan kegiatan kelembagaan usaha di tingkat 

petani dan kelompok tani; 

2.  Mengembangkan penyuluhan dengan konsep terpadu efisien dan 

peningkatan  produktivitas secara berkelanjutan; 
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3.  Mengmbangkan produk unggulan berbasis sumber daya lokal dan 

membangun jejaring usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha.  

 

2.  Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pegawai Kantor Camat  

Fungsi Pemerintahan Kecamatan dalam melaksanakan masing-masing 

jabatan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Pengorganisasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat; 

b) Pengorganisasian upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

c) Pengorganisasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d) Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas perekonomian; 

e) Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan tata pemerintahan di 

tingkat kecamatan; 

f) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan 

g) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau 

kelurahan.  

Uraian tugas masing-masing jabatan dalam Pemerintahan Kecamatan 

Pangean adalah sebagai berikut: 

 

2.1  Tugas Camat 

 Uraian tugas camat sebagai berikut: 
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a) Mengkoordinasi dan membina serta memberi petunjuk penyusunan 

program kerja kecamatan; 

b) Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c) Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

d) Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

e) Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

f) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, 

Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat; 

g) Mengkoordinasikan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Perlindungan Masyarakat (LINMAS); 

h) Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

i) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

j) Membina kepegawaian di wilayah kecamatan; 

k) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa 

atau kelurahan; 
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l) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas penegakan dan 

pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati serta peraturan-

peraturan yang berlaku; 

m) Mengkoordinir kegiatan pembinaan Keluarga Berencana; 

n) Mengkoordinasikan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; 

o) Menyelenggarakan lomba/penilaian desa tingkat kecamatan; 

p) Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan; 

q) Melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang  dilimpahkan 

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 

r) Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; 

s) Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan 

pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai; 

t) Membuat dan menyampaikan laporan hasil  pelaksanaan tugas kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 

u) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

  

2.2    Tugas Sekretaris Kecamatan 

Uraian tugas Sekretaris Kecamatan sebagai berikut: 

a) Menyusun program kerja dan rencana anggaran kecamatan; 

b) Menyiapkan bahan dan data untuk koordinasi Camat dalam 

melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan administrasi dan 

fungsional kepada unsur di lingkungan kecamatan; 

c) Menyusun dan merumuskan rencana program kerja kecamatan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 



75 

 

d) Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana 

serta pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkan daerah 

di kecamatan; 

e) Membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi teknis fungsional 

kegiatan Unit Pelaksana Teknis di kecamatan; 

f) Melaksanakan koordinasi pembinaan administrasi kepegawaian dan 

keuangan pada rumah tangga kecamatan; 

g) Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub 

Bagian; 

h) Menyelenggarakan tertib adminnistrasi di lingkungan kecamatan 

meliputi surat-menyurat, ekspedisi, dokumentasi, dan kearsipan, 

keprotokolan, alat tulis kantor, penyediaan fasilitas serta administrasi 

perjalanan dinas; 

i) Mengkoordinasikan pemilahan, penyaluran dan 

monitoring surat masuk dansurat keluar di lingkungan kecamatan; 

j) Mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan laporan keuangan, 

inventaris, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Rencana Strategis dan Daftar Rencana Kegiatan; 

k) Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional dan penatausahaan; 

l) Mempersiapkan bahan, data dan informasi serta laporan bulanan, 

triwulan, semesteran dan tahunan kepada Camat; 
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m) Mewakili Camat dan/atau melaksanakan tugas Camat dalam hal 

Camat berhalangan; 

n) Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; 

o) Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan 

pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai; 

p) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Camat; dan 

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

 

2.3   Tugas Kepala Sub Bagian Umum 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut: 

a) Menyusun program kerja dan rencana anggaran Sub Bagian Umum; 

b) Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan tertib administrasi 

dilingkungan kecamatan meliputi surat-menyurat, ekspedisi, 

dokumentasi, kearsipan, keprotokolan, alat-alat perlengkapan kantor 

dan penyediaan keperluan kecamatan; 

c) Melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana anggaran 

kecamatan; 

d) Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian dan tertib administrasi 

keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

e) Melaksanakan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan 

kecamatan; 

f) Mengkoordinasikan penerimaan PAD dan PBB; 

g) Mengiventarisasi semua asset/barang milik kantor; 
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h) Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan yang meliputi 

keindahan, keamanan, penyamanan, kebersihan dan kebutuhan rumah 

tangga kecamatan lainnya; 

i) Melaksanakan urusan umum kecamatan sesuai dengan kebutuhan 

kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

j) Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; 

k) Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan 

pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai; 

l) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugask 

kepada Sekretaris Kecamatan; 

m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.4    Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pembangunan Desa 

Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagai berikut: 

a) Menyusun program kerja dan rencana anggaran Sub Bagian 

Perencanaan; 

b) Melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan penganalisaan bahan, 

data dan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan program 

perencanaan evaluasi dan pelaporan; 

c) Melaksanakan perencanaan jangka pendek, jangkan  menengah dan 

jangka panjang sesuai dengan kebutuhan  kecamatan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; 

d) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, 

kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan penyelenggaraan 
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pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan kegiatan pelayanan 

masyarakat pada kecamatan; 

e) Melaksanakan pelaporan tugas-tugas kecamatan berdasarkan hasil 

evaluasi dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan; 

f) Melaksanakan penghimpunan hasil evaluasi dan pelaporan sebagai 

bahan Sekretaris Kecamatan dan Camat dalam pelaksanaan tugas 

pemerintahan; 

g) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis, dan Daftar Rencana 

Kegiatan; 

h) Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; 

i) Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan 

pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai; 

j) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Sekretaris Kecamatan; 

k) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

   

2.5    Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan 

Urian tugas Kepala Seksi Pemerintahan sebagai berikut: 

a) Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi; 

b) Membantu Camat dalam pelaksanaan tugas dibidang tata 

pemerintahan; 
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c) Melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan, data, informasi 

dan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, otonomi 

daerah dan pertanahan; 

d) Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kecamatan; 

e) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

didelegasikan Bupati kepada Camat; 

f) Menyusun dan membuat laporan pemerintahan daerah di wilayah 

kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah 

Propinsi; 

g) Menyelenggarakan kegiatan penerimaan unsur dari Pemerintah 

Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat; 

h) Menyelenggarakan kegiatan dan/atau pemerintahan secara periodik, 

kebutuhan kecamatan dan/atau berdasarkan petunjuk Camat; 

i) Melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi 

kependudukan di wilayah kecamatan; 

j) Melaksanakan dan memfasilitasi administrasi pertanahan, 

penyelesaian sengketa tanah, pembebasan hak milik dan pelepasan 

hak yang akan dipergunakan pemerintah untuk kepentingan 

pembangunan, sosial dan negara. (Sumber: Kantor Camat Rambah 

Hilir, Januari 2017) 

 

Melaksanakan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, 

pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan 
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Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, administrasi pemerintahan 

desa/kelurahan, kerjasama antar desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga, 

penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan, bantuan teknis dan pendampingan 

kepada lembaga kemasyarakatan.   

 

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir  

Struktur organisasi pemerintahan kecamatan pada kantor Camat Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 

Gambar 2  Struktur Organisasi Pemerintahan pada Kantor Camat Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu  
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Tabel. VI.10  Keadaan Pegawai Kantor Camat Rambah Hilir Berdasarkan 

Pendidikan 

 

No Jabatan Pendidikan 

1 Camat Sarjana S-1 

2 Sekcam Sarjana S-2 

3 Bendahara Sarjana S-1 

4 Kasi Bag. Umum Sarjana S-1 

5 
Kasi Bag. Perencanaan dan 

Pembangunan Masyarakat Desa 

Sarjana S-1 

6 Kasi Tata Pemerintahan D III 

7 Pelayanan Umum D III 

8 UPT e-KTP Sarjana S-1 

9 Seksi Pelayanan dan Perekaman Data D III 

      Sumber: Kantor Camat Rambah Hilir, Januari 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


