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BAB IV 

GAMARAN UMUM 

4.1 Sejarah Kecamatan Sabak Auh, Satpol PP dan Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya  

4.1.1 Sejarah Kecamatan Sabak Auh 

 Kecamatan Sabak Auh Berdiri sesuai Perda No.5 tahun 2005 tentang 

Pemekaran Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh. Kecamatan Sabak 

Auh merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan induk yaitu Kecamatan 

Sungai Apit. Adapun jumlah kampung di Kecamatan Sabak Auh sebanyak 

delapan Kampung yaitu Bandar Sungai, Sungai Tengah, Sabak Permai, Bandar 

Pedada, Belading, Laksamana, Rempak dan Selat Guntung. Adapun 

perekonomian masyarakat di Kecamatan Sabak Auh adalah sebesar 65% 

berpenghasilan Petani, 10% berprofesi pedagang, 3% berprofesi nelayan, 

sedangkan yang swasta berjumlah 10% dan yang bekerja sebgai pns sebesar 4%. 

Dari uraian diatas mayoritas penduduk kecamatan sabak auh berprofesi petani 

sebagai mata pencarian. 

 Berdasarkan geografis, Kecamatan Sabak Auh sangat strategis yang 

berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis yang merupakan gerbang masuk bagi 

masyarakat Kabupaten Bengkalis ke Kabupaten Siak, dengan luas wilayah ± 18 

km
2
. Adapun perbatasan Kecamatan Sabak Auh antara lain : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten 

Bengkalis. 
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunga Raya. 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten 

Bengkalis. 

 Sedangkan jarak tempuh dari kecamatan sabak auh  ibu kota Kabupaten 

(Siak) kurang lebih sejauh 40 KM, sedangkan ke ibu kota Propinsi (Pekanbaru) 

kurang lebih jaraknya 159 KM. Kecamatan Sabak Auh merupakan dataran rendah 

dengan kemiringan 5
0
 yang memungkinkan terbentuknya tanah gambut (tanah 

redang). Kebanyakan jenis tanah yang terdapat di wilayah ini adalah jenis aluval 

(entisol), gleyhumik (inseptisol) dan organosol (histosol). Jenis aluval dan 

gleyhumik merupakan hasil dari tanah endapan sungai Siak dengan tingkat 

kesuburan cukup tinggi. 

 Sedangkan keadan pemerintahan kecamtan sabak auh Sesuai dengan 

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat 

merupakan perangkat daerah yang melaksanakan pelimpahan tugas Bupati di 

bidang pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan. 

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Pemerintahan 

Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 

A. Camat  

1. Camat mempunyai tugas Pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan 

Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati 

2. pelimpahan Urusan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam peraturan Bupati 
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3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi  

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 ditingkat 

kecamatan  

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan  

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 

dan kelurahan  

B. Sekretaris Kecamatan 

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, 

melaksanakan tugas- tugas keseketariatan yang meliputi administrasi 

kepegawaian Keuangan , Umum, dan membuat Laporan pelaksanaan tugas 
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2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1) , Sekretariatan 

kecamatan mempunyai fungsi  

a. Pelaksanaan urusan umum  

b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian  

c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan 

d. Pelaksanaan urusan perlengkapan 

e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kecamatan 

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok menyusun merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas , memberi petunjuk, mnyedia, mengatur, 

mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas keseketariatan. 

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaiman adimaksud pada ayat (1) 

Sekretaris mempunyai fungsi  

a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga  

b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum  

c. Pembinaan, pemgkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 

dan kegiatan sub bagian 

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian. 

C. Sub Bagian Penyusunan Program 

1. Sub bagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi kerja, memberi tugas memberi petunjuk , menyedia, 

mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang 

penyusunan program perencanaan dan pelaporan. 
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2. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut  

a. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian 

penyusunan program 

b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pada Staff  

c. Memberi petunjuk operasionalisasi kegiatan pada Staffnya 

d. Mengendalikan rencana tahunan 

e. Mengendalikan rencana Tahunan  

f. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas meliputi 

pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan 

g. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan 

h. Melaksanakan penyipanan berkas kerja, data dan bahan menurut 

ketentuan yang berlaku 

i. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas 

j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan 

penyajian data statistik serta informasi 

k. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis ( RENSTRA ) 

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas 

m. Melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah ( LAKIP )  

n. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RASK/DASK 

o. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program 

dan kegiatan 

p. Mengevaluasi hasil program kerja 
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q. Membuat laporan hasil kegiatan 

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan  

D. Sub Bagian Keuangan 

1. Sub bagian keuangan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, 

memberi petunjuk, memberi tugas, menelia, mengatur, mengevaluasi dan 

melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 

2. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut 

a. membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian Keuangan 

b. membuat daftar usulan kegiatan  

c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian  

d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas   

umum  

f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas 

g. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan tugas pembantu pemegang 

kas  

h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji 

atas perseteruan pengguna anggaran ( kepala satuan kerja perangkat 

daerah/ lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna 

anggaran dengan keputusan Bupati  

i. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi  
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j. Menditribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan 

sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran  

k. Pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat 

Pertanggung jawaban ( SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas 

beserta lampiran dan laporan bulannya  

l. Mengevaluasi hasil program kerja 

m. Membuat Laporan hasil kegiatan 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleah pimpinan  

E. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan 

Kepegawaian  

2. Rincia tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut  

a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian umum 

dan  Kepegawaian 

b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan 

pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas,pelaksanaan 

administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga 

serta penggunaan kantor  

c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan 

lingkungan dinas dan rumah dinas kantor  
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d. Melaksanakan tugas humas dan protokoleran dinas, mengumpulkan, 

menelola dan menyimpan data kepegawaian dinas  

e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan 

kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai , penyiapan bahan dan data 

pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian  

f. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran, pelanggaran disiplin 

pensiun dan surat cuti pegawai dinas  

g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas 

h. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan,pendistribusian 

inventarisasian perlengkapan dinas  

i. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, 

perlengkapan dan kendaraan dinas  

j. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, 

kenaikan pangkat, gaji berkala  

k. Mempersiapkan bahan dan rencana kesehjateraan pegawai serta 

mengatur kehadiran pegawai  

l. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian ( 

DUK ) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai ; 

m. Mengevaluasi hasil program kerja  

n. Menyusun laporan hasil kegiatan  

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan  
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F. Seksi Tata Pemerintahan 

1. Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam 

membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang 

pemerintahan  

2. Rincian tugas Tata pemerintahan sebagai berikut  

a. Menyusun Program dan kegiatan seksi tata pemerintahan  

b. Menyelenggarakan penilaian lomba kelurahan tingkat kecamatan  

c. Menyelenggarakan Fasilitasi kerjasama antar kelurahan dan 

penyelesaian perselisihan antar kelurahan 

d. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan catatan sipil 

inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di 

wilayahnya 

e. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier  

f. Merncanakan dan menyusun serta menyelenggarakan program-

program kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat lintas 

kelurahan dalam wilayah kecamatan  

g. Mempersiapkan bahan dan data untuk penyelenggaran pemilihan 

umum  

h. Mempersiapkan bahan dan data untuk pembinaan ideology Negara, 

kesatuan bangsa dan peningkatan partisipasi politik masyarakat lintas 

kelurahan  

i. Melaksanakan pembinaan keagrariaan dalam rangka tertib pertanahan  
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j. Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan –permasalahan dan 

memberikan solusi pemecahan  

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat  

l. Membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan 

tugas  

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat  

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok 

membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan 

tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

2. Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut  

a. menyusun Program dan kegiatan  

b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan 

pemberdayaan masyarakat dan desa  

c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarat dibidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa  

d. Membantu koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana dalam 

wilayah kelurahan  

e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian ; 

f. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi 

daerah diwilayahnya  
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g. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan dalam wilayah kecamatan  

h. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan temu karya unit 

daerah kerja pembangunan  

i. Merencanakan dan menyusun program pelaksanaan kegiatan 

perekonomian usaha kecil masyarakat lintas kelurahan  

j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi kelancaran produksi dan 

distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat  

k. Membantu instansi terkait dalam penataan dan pemutakhiran data 

masyarakat miskin  

l. Memfasilitasi pembinaan organisasi pemuda dan olah raga lintas 

kelurahan  

m. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga keagamaan, pemberian 

bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah  

n. Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan 

bencana alam  

o. Menkoordinasikan bimbingan pencegahan dan pemberantasan 

penyakit menular  

p. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan  

q. Melaksanakan pembinaan kegiatanpeningkatan partisipasi dan peranan 

wanita  

r. Memberi saran dan pertimbangan kepada camat  



53 
 

 
 

s. Meninventarisir permasalahan –permasalahan dan menyiapkan data/ 

bahan pemecahan masalah sesuai dengan bidangnya  

t. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas  

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat  

H. Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum 

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok 

membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan 

tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum  

2. Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut  

a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan  

b. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideology, 

kesatuan bangsa serta masyarakat  

c. Melaksanakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 

koordinasi aparat keamanan yang terkait dalam wilayah kecamatan  

d. Menyelenggarakan fasilitasi partisipasi masyrakat dan pembinaan 

rukun warga dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum  

e. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan antar umat 

beragama  

f. Membantu satua polisi pamong praja dalam menegakkan dan 

melaksanakan peraturan daerah dan keputusan bupati serta perundang-

undangan  

g. Memberi saran dan pertimbangan kepada camat  
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h. Membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan 

tugas  

i. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh camat  

I. Seksi Kesehjateraan  Sosial 

1. Seksi Kesehjateraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu camat 

dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang 

pemberian Seksi Kesehjateraan Sosial kepada masyarakat  

2. Rincian Tugas Seksi Kesehjateraan Sosial sebagai berikut  

a. Menyusun rencana dan Program kerja sebagai kegiatan  

b. Mengolah, merumuskan dan mengevaluasi program yang terkait 

dengan kesehjateraan rakyat  

c. Memfasilitasi kegiatan perkoperasian, dunia usaha, perdagangan dan 

perbankan  

d. Mendorong dan memberdayakan kelompok-kelompok tani, dan 

peternak  

e. Melayani dan memberdayakan organisasi keagamaan. PKK dan 

organisasi sosial kemasyarakatan lainnya  

f. Mendorong dan memberdayakan organisasi propesi  

g. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kesehjateraan pada 

sekretaris kecamatan  

h. Menilai hasil keja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil 

pelaksanaan tugas  

i. Menilai hasil keja bawahan untuk pembinaan karir  
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j. Membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan 

tugas  

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasanCAMAT SABAK AUH 

   Selanjutnya Struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Sabak Auh 

mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 9 tahun 2008 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan, sebagai berikut :) 

Penduduk di Kecamatan Sabak Auh terdiri dari berbagai etnis yakni, Suku 

Melayu, Jawa, Minang, Batak dan sebagian kecil Cina yang sudah membaur 

menjadi satu. Jumlah penduduk pada bulan Desember 2016 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 : Keadaan Jumlah Penduduk Kecamatan Sabak Auh 

  Kabupaten Siak 

No Desa 
Luas 

Wilayah 
KK L P Jumlah Ket 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Bandar Sungai 

Sungai Tengah 

Sabak Permai 

Bandar Pedada 

Belading 

Laksamana 

Rempak 

Selat Guntung 

± 1.150 Ha 

± 3.000 Ha 

± 1.400 Ha 

± 800 Ha 

± 1.500 Ha 

± 1.488 Ha 

± 670 Ha 

± 500 Ha 

269 

552 

349 

289 

316 

323 

432 

272 

575 

1.077 

758 

603 

585 

623 

839 

576 

526 

1.046 

724 

569 

564 

545 

885 

544 

1.101 

2.123 

1.482 

1.172 

1.149 

1.168 

1.724 

1.120 

 

TOTAL 10.858 Ha 2.802 5.636 5.403 11.039  

Sumber: profil kecamatan sabak auh 2017 
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Adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sabak Auh dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 : Keadaan Sarana Pendidikan Kecamatan Sabak Auh 

  Kabupaten Siak  

URAIAN 
JUMLAH 

SEKOLAH 

JUMLAH 

MURID 

JUMLAH 

GURU 

TATA 

USAHA 
KET 

PAUD/TK 13 374 67 - Negri/Swasta 

SD 12  1.431 192 30  Negeri  

SLTP 5 641  100 23  Negeri / Swasta 

SLTA/MA  3 500 71 4 Negeri/ Swasta 

Sumber: profil kecamatan sabak auh 2017 

Selanjutnya  Visi Misi Kecamtan Sabak Auh Kabupaetn Siak adalah sebgai 

berikut: 

 

VISI 

“ Terwujudnya Kecamatan Sabak Auh yang tertib Administrasi yang 

didukung oleh Agrobisnis dalam Masyarakat yang Agamis dan Sejahtera 

pada Tahun 2017 “ 

MISI 

1. Meningkatkan Propesional Aparatur Penyelenggara Pemerintah yang di 

Landasi Keimanan dan Ketakwaan dalam lingkungan Nilai-Nilai Budaya 

Melayu. 

2. Meningkatkan sarana Kerja yang MendukungPeningkatan Kinerja dan 

Pelayanan Kepada Masyarakat menuju Pemerintah yang Baik ( Good 

Governance ). 
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3. Meningkatkan Pembinaan Kemasyarakatan diBidang Agribisnis, Ekonomi, 

Sosial, Budaya , Keamanan dan Ketertiban. 

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak 

Gambar 4.1 

 

Sumber: profil kecamatan sabak auh 2017 

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 

Sabak Auh Kabupaten Siak  

SEKCAM 

NORBETSYAH, S.Pd 
NIP  19630817 198609 1 001 

SEKCAM 

NORBETSYAH, S.Pd 
NIP  19630817 198609 1 001 

SEKCAM 

NORBETSYAH, S.Pd 
NIP  19630817 198609 1 001 

SEKCAM 

NORBETSYAH, S.Pd 
NIP  19630817 198609 1 001 

SEKCAM 

NORBETSYAH, S.Pd 
NIP  19630817 198609 1 001 

SEKCAM 

NORBETSYAH, S.Pd 
NIP  19630817 198609 1 001 

SEKCAM 

NORBETSYAH, S.Pd 
NIP  19630817 198609 1 001 

SEKCAM 

NORBETSYAH, S.Pd 
NIP  19630817 198609 1 001 
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Berdasararkan peraturan pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang satuan 

polisi pamong praja pada BAB III Pasal 6 menjelaskan wewenang Satuan Polisi 

Pamong Praja adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda 

dan/atau peraturankepala daerah. 

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat. 

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

peraturankepala daerah. 

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan 

kepala daerah. 

 Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja termuat 

dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja 

Pasal 4 yang menjelaskan satpol PP mempunyai  tugas  menegakkan  Perda  dan 

menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat.  Sedangkan fungsi dari  Satuan Polisi Pamong Praja 

termuat dalam peraturan pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi 

pamong praja Pasal 5 sebagai berikut:  
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1. Penyusunan  program  dan  pelaksanaan  penegakan  Perda, 

penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat. 

2. Pelaksanaan  kebijakan  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala daerah. 

3. Pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan  ketertiban  umum dan 

ketenteraman masyarakat di daerah. 

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. 

5. Pelaksanaan  koordinasi  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala  daerah,  

penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman  masyarakat  

dengan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Penyidik  Pegawai  

Negeri  Sipil  daerah, dan/atau aparatur lainnya 

6. Pengawasan  terhadap  masyarakat,  aparatur,  atau  badan hukum  agar  

mematuhi  dan  menaati  Perda  dan  peraturan kepala daerah.  

7. Pelaksanaan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  kepala daerah. 

4.1.5 Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak 

VISI 

“ Terdepan dalam menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan 

ketertiban umum serta ketentraman masyarakat ” 

MISI 

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan 

daerah dan peraturan pelaksananya 
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2. Menciptakan suasana aman dan tertib masyarakat menuju teerwujudnya 

ketentraman dan ketertiban umum 

3. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan 

ketertiban umum  

4. Memberdayakan polisi pamong praja dan PPNS menuju propesionalisasi 

pengabdian dalam pelaksanaan tugas 

5. Menjalin kerjasama dengan aparat penegak teknis dan instansi terkait serta 

koordinasi dan kesatuan dengan polisi pamong praja dalam memelihara 

ketentraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah dan 

pelaksananya 

4.1.6 Struktur Orgnisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak 

Gambar 4.2 

 

 Sumber : Profil Satpol PP Kabupaten Siak 2017 
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4.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang 

dan Cipta Karya Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak  

Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai 

tugas pokok dan fungsi yang sama dengan dinas tata ruang dan cipta karya. 

Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sistemkerjanya 

berada pada tingkat kecamatan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala 

dinas tata ruang dan cipta karya tingkat kabupaten. 

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi dinas tata ruang dan cipta karya 

berdasarkan peraturan daerah kabupaten siak no 8 tahun 2008 pasal 15 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak sebagai berikut: 

1. Dinas tata ruang dan cipta karya mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan azaz otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang tata ruang dan cipta karya yang meliputi 

permukimam, kebersihan, pertanaman, pemakaman dan pemadam 

kebakaran. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dinas Tata 

Ruang dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang dan cipta karya yang 

meliputi permukiman, kebersihan, pertanaman, pemakaman dan 

pemadam kebakaran. 

b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang tata ruang dan cipta karya 

yang meliputi permukiman, kebersihan, pertanaman, pemakaman dan 

pemadam kebakaran. 
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c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan cipta karya 

yang meliputi permukiman, kebersihan, pertanaman, pemakaman dan 

pemadam kebakaran. 

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. 

e. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

4.1.8 Visi dan Misi Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya 

VISI 

“ Terwujudnya permukiman prima berwawasan lingkungan dan berbudaya 

rapih” 

MISI 

1. Meningkatkan pola tata ruang yang berwawasan lingkungan dan budaya 

2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana permukiman sesuai 

kebutuhan dasar 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan serta pembinaan jasa 

kontruksi 

4. Meningkatkan pembinaan bangunan gedung sesuai kaidah arsistektur 

4.1.9 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang dan 

Cipta Karya Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 

Gambar 4.3 
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Sumber: UPTD tata ruang dan cipta karya 2017 

Kepala Dinas Tata Ruang dan 

Cipta Karya 

Ir. IRVING KAHAR, M.SI 

NIP: 19661115 199403 1 004 

 

Sekertaris  Dinas Tata Ruang dan 

Cipta Karya 

KHAIZAMI, ST, MT 

NIP: 19620105 198903 1 007 

Kepala Unit Dinas Tata Ruang  dan 

Cipta Karya 

HENDRA JUNIZAR,ST 

NIP: 19800619 2010O1 1 001 

 

Bidang Cipta Karya 

1. HALIMAH, A.Md 

2. ROHANI 

 

Bidang Perumahan 

1. JEFRI 
2. SAFITRI, A.Md 

Bidang Tata Ruang 

1. ISNAWI 
2. RINA WAHYUI 


