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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Sosial Pemberdayaan masyarakat dan 

desa Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak dalam Kompleks Perkantoran 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tepatnya di Sei Jering, Teluk 

Kuantan. 

4.2 Sejarah Singkat Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten 

Kuantan Singingi 

Berdirinya Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten 

Kuantan Singingi tidak lepas dari awal terbentuknya provinsi Riau pada tahun 1958 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagai urusan 

pusat dan daerah swantara 1 Riau yang merupakan daerah otonomi kemudian 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swantara 1 Riau Tanggal 1 

September 1958 No.250/22D /58. Dinas Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa 

Kabupaten Kuantan Singingi di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Sosial 

pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tugas 

pokok Dinas Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kuantan Singingi 

ialah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang sosial, 

pemberdayaan masyarakat dan desa.  
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Adapun fungsi Dinas Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten 

Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang 

Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa 

3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Sosial pemberdayaan 

masyarakat dan desa 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

4.3 Visi dan Misi Dinas Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten 

Kuantan Singingi 

Visi merupakan suatu cita-cita yang akan dicapai pada masa yang akan 

datang, yang saat ini belum terealisasikan. Visi menggambarkan tentang apa. yang 

akan terwujud pada masa yang akan datang dari seluruh rangkaian kegiatan yang 

dilakukan pada saat ini. 

Selanjutnya misi menurut T. Hani Handoko dalam Ahadi, Nopri (2004) 

adalah suatu pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi. Misi juga dapat 

diartikan sebagai pernyataan karakteristik dari proses aktivitas organisasi yang 

dirancang secara sistematis yang menunjukkan spesifikasi dari organisasi. 

1. Visi 

Terwujudnya efektifitas penanganan masalah kesejahteraan social dan 

bencana yang didukung oleh meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa. 
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2. Misi 

1. Meningkatkan kerja aparatur dinas social, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

2. Membangun kemitraan dan kerjasama yang harmonis dengan lembaga social; 

3. Mengembangka prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan 

kemandirian penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS); 

4. Perwujudan masyarakat sosial dan lembaga sosialyang berkualitas dan 

bermartabat; 

5. Penanganan bencana yang tanggap, cepat, tepat; 

6. Mengembangkan ekonomi masyarakat kerakyatan dan mendayagunakan potensi 

masyarakat melalui pemanfaatan dan pelestarian sarana dan prasarana serta 

transfortamasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 

7. Meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia masyarakat, pemantapan 

pemerintah desa dan kelurahan dalam rangka pemberdayaan dan penguatan 

otonomi daerah; 

8. Meningkatkan sumber daya dan mengoptimalkan fungsi-fungsi pemerintah, 

dalam rangka peningkatantata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang baik dan 

bersih. 

1. Susunan Organisasi 

1. Kepala Dinas 

2. Sekkretaris 

1.Sub Bagian Program 

2.Sub Bagian Umum 
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3.Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Pemberdayaan Social 

1. Seksi pemberdayaan PMKS dan kelembagaan sosial 

2. Seksi penanggulangan kemisknan 

3. Seksi pengembangan kesejahteraan sosial 

4. Bidang jaminan social, bencana dan rehabilitasi sosial 

1. Seksi perlindungan dan Jaminan Sosial 

2. Seksi Penanganan Bencana    

3. seksi rehabilitas sosial 

5. Bidang pemberdayaan desa 

1. Seksi Penataan dan kejasama desa 

2. Seksi admnstrasi pemerintah desa 

3. Seksi keuangan dan asset desa 

6. Bidang pemberdayaan masyarakat 

1. Seksi pemberdayan lembaga kemasyarakatan 

2. Seksi pemb\erdayaan ekonomi desa 

3. Seksi pemberdayan lembaga dan masyarakat hukum adat 

4.4 Uraian Tugas (job description) Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian 

1. Tugas Kepala Dinas 

 Kepala dinas memunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan 

melaksanakan perumusan kebijakn teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan 
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serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang Sosial pemberdayaan masyarakat 

dan desa. 

2. Sekretaris 

 Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan 

pengelolaan data. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawaan dan pengendalian serta 

evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, 

rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan. Sekretaris dalam 

melaksanakan tugas dibantu oleh sub bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Sub Bagian Program 

Sub bagian program empunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengeloalaan 

data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana dan anggaran, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan.        

2. Sub Bagian Umum 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan 

ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, 

penyelenggaraan urusan ruamah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan. 

3. Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam 

pengelolaan administrasi keuangan 

3. Bidang Pemberdayaan Sosial 

Kepala bidang pemeberdayaan sosial mempunyai tugas membantu kepala 

dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 
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pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang 

identifikasi data dan pelaporan, sarana dan prasarana sosial dan bina lembaga 

sosial. Kepala bidang ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala seksi, 

yaitu: 

1. Seksi pemberdayaan PMKS dan kelembagaan sosial 

Seksi pemberdayaan PMKS dan kelembagaan social mempunyai tugas 

penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijkan teknis, perencanaan, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan 

pemberdayaan PMKS dan kelembagaan social. 

 2. Seksi penanggulangan kemisknan 

Seksi penanggulangan kemisknan mempunyai tugas penyiapan dalam 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan 

penanggulangan kemisknan . 

3. Seksi pengembangan kesejahteraan sosial 

Seksi pengembangan kesejahteraan sosial mempunyai tugas penyiapan 

dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan 

Seksi pengembangan kesejahteraan social. 

4. Bidang Jaminan Sosial, Bencana Dan Rehabilitas Sosial 

Kepala bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial dan bencana 

mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan 
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pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi 

dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perlindungan jaminan social, bencana dan 

rehabilitas sosial. 

1. Seksi perlindungan dan Jaminan Sosial 

Seksi perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas penyiapan dalam 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perlindungan 

dan  jaminan social. 

2. Seksi Penanganan Bencana 

Seksi Penanganan bencana mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan Penanganan  bencana. 

3. Seksi Rehabilitasi Sosial 

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Sosial. 

5. Bidang Pemberdayaan Desa 

Kepala Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas membantu kepala dinas 

dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Desa. 
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1. Seksi penataan dan kerja sama desa 

Seksi penataan dan kerja sama desa  mempunyai tugas penyiapan dalam 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan kerja sama desa.  

2. Seksi administrasi pemerintahan desa 

administrasi pemerintahan desa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan bidang pemerintahan desa 

3. Seksi keuangan dan asset desa 

Seksi keuangan dan asset desa  mempunyai tugas penyiapan dalam 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan bidang keuangan dan asset desa. 

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Kepala bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membentu 

kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

pengkooordinasian, pembinaan,pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang 

Pemberdayaan Masyarakat. 

1. Seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 

Seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Mempunyai tugas perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkooordinasian, pembinaan, 
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pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan.             

2. Seksi pemberdayaan ekonomi desa 

Seksi pemberdayaan ekonomi desa mempunyai tugas penyiapan data 

\perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan ekonomi desa  

3. Seksi pemberdayaan lembaga dan masyarakat hukum adat 

Seksi pemberdayaan lembaga dan masyarakat hukum adat mempunyai tugas 

penyiapan dalam perumusan pelaksanaan kebijakan teknis,, perencanaan, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan 

pemberdayaan lembaga dan masyarakat hukum adat.             


