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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir 

Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau. Dahulunya Rokan 

Hilir terbentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. 

Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung 

jawab kepada Sultan Siak. 

Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih yaitu pada tahun 

1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa 

berkembang pesat, Belanda memindahkan kontrolirnya ke kota Bagansiapiapi pada 

tahun 1901. Bagansiapiapi pun semakin maju perkembangannya setelah 

dibangunkan pelabuhan dan menjadi jalus akses keluar masuk perdagangan masa 

itu. 

Setelah masa kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam 

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kemudian pada tanggal 04 Oktober 1999, 

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru di Provinsi 

Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan ibukota 

Bagansiapiapi. 

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bagan Sinembah 

Bagan Sinembah, yang dahulu disebut Bagan Jasinombah. Terdiri dari dua 

asal kata yaitu Bagan yang berarti tempat perkumpulan atau pondok dan 

Jasinombah yang merupakan nama seseorang, yaitu orang yang pertama kali 
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membuka kampung dan berladang di daerah Bagan Sinembah, diperkirakan Tahun 

1890 yang terdiri dari kampung Tanjung Balai, Pematang Semut, Buluh Cina, dan 

Bagan Batu Central. 

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis, desa 

Bagan Sinembah pada tahun 1987 dimekarkan menjadi tujuh desa yang menjadi 

perwakilan kecamatan kubu ibu kota bagan batu yaitu antara lain Desa Bagan Batu, 

Desa Bahtera Makmur, Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, Desa Balam Sempurna 

Dan Desa Simpang Kanan. 

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan daerah dataran berbukit yang 

strategis yang terletak di Lintas Timur berbatasan dengan Sumatera Utara. 

Kecamatan Bagan Sinembah terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

33 Tahun 1995 Tanggal 04 September 1995 Tentang pembentukan 13 (Tiga Belas) 

Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, 

Indragiri Hulu, dan Kampar dalam wilayah Provinsi Daerah tingkat I Riau. 

Defenitif Kecamatan Bagan Sinembah terbentuk Tahun 1995 yang terpisah 

dari Kecamatan Kubu yang terdiri dari 15 (Lima Belas) Desa yaitu : 

1. Desa Bagan Batu 

2. Desa Bagan Sinembah 

3. Desa Bahtera Makmur 

4. Desa Pasir Putih 

5. Desa Balai Jaya 

6. Desa Balam Sempurna 
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7. Desa Simpang Kanan 

8. Desa Gelora 

9. Desa Pelita 

10. Desa Harapan Makmur 

11. Desa Salak 

12. Desa Panca Mukti 

13. Desa Kencana 

14. Desa Bagan Bakti 

15. Desa Lubuk Jawi 

Kecamatan Bagan Sinembah dengan luas wilayah 26.003 Ha yang memiliki 

batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatan dengan Kecamatan Bagan Sinembah Raya 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara (Kab. 

Labusel) dan Kecamatan Pujud. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara (Kab. 

Labusel). 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balai Jaya. 

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan dataran berbukit dengan 

ketinggian 27 meter dari permukaan laut dan curah hujan 198166/bulan dan 

2485/Tahun, dengan Topografi 89% dataran dan 11% bergelombang, serta suhu 

maksimum/minimum 32°C/27°C. 
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4.2.1 Kependudukan 

  Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri 

dari 2 Kelurahan dan 15 Kepenghuluan antara lain: 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan daerah di Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 

No Nama Daerah Jumlah Penduduk 

Jiwa KK 

1 Kelurahan Bagan Batu Kota 12.375 jiwa 2753 KK 

2 Kelurahan Bahtera Makmur Kota 4.232 jiwa 1030 KK 

3 Kepenghuluan Bagan Batu 11.969 jiwa 3011 KK 

4 Kepenghuluan Bahtera Makmur 4.181 jiwa 1160 KK 

5 Kepenghuluan Pelita 1.684 jiwa 413 KK 

6 Kepenghuluan Suka Maju 954 jiwa 261 KK 

7 Kepenghuluan Gelora 2.089 jiwa 538 KK 

8 Kepenghuluan Bagan Manunggal 2.310 jiwa 602 KK 

9 Kepenghuluan Bagan Sapta 

Permai 

1.640 jiwa 329 KK 

10 Kepenghuluan Bakti Makmur 3.585 jiwa 1842 KK 

11 Kepenghuluan Jaya Agung 1.720 jiwa 419 KK 

12 Kepenghuluan Bhayangkara Jaya 801 jiwa 203 KK 

13 Kepenghuluan Meranti Makmur 1.770 jiwa 318 KK 

14 Kepenghuluan Bagan Batu Barat 6.101 jiwa 1562 KK 

15 Kepenghuluan Bakti Jaya 1.274 jiwa 355 KK 

16 Kepenghuluan Jadi Makmur 1.909 jiwa 460 KK 

17 Kepenghuluan Murini Makmur 1.944 jiwa 349 KK 

Sumber : Kantor Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2016 

4.2.2 Agama 

 Penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah merupakan penduduk yang 

heterogen dengan beragam suku yaitu suku Jawa, Batak, Melayu, Tionghoa, Nias, 

dan Minang. Mayoritas penduduk Kecamatan Bagan Sinembah 90% menganut 

Agama Islam, namun selain itu ragam agama lainnya juga dianut oleh penduduk 

Kecamatan Bagan Sinembah seperti Buddha, Katolik dan Protestan. 
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Tabel 4.2 Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Bagan Sinembah 

No Sarana Ibadah Jumlah 

1 Masjid 63 

2 Musolah 66 

3 Gereja 48 

4 Vihara 1 

5 Pura 1 

Jumlah 179 

Sumber: Kantor Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2016 

4.2.3 Tingkat Pendidikan 

 Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia perlu adanya sistem 

pendidikan yang lebih baik seperti Tenaga Pengajar yang berkualitas serta dengan 

didukung sarana dan prasarana yang memadai baik untuk Sekolah Negeri maupun 

Sekolah Swasta yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah. Adapun jumlah sarana 

pendidikan yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah terdiri dari: 

a. Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar/sederajat 

Tabel 4.3 Tingkat Sekolah Dasar/sederajat 

No Tingkat Sekolah Dasar / sederajat Jumlah 

1 SD/ sederajat 33 Sekolah 

2 Guru Pengajar 155 Orang 

3 Siswa/ Murid Negri 4867 Orang 

4 Siswa/ Murid Swasta 3672 Orang 

5 Siswa/ Murid MI 1269 Orang 

Sumber: Kantor Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2016 
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b. Tingkat Pendidikan SLTP/ sederajat 

Tabel 4.4 Tingkat SLTP/ sederajat 

No Tingkat SLTP/ sederajat Jumlah 

1 SLTP/ sederajat 17 Sekolah 

2 Guru Pengajar  97 Orang 

3 Siswa/ Murid Negri 1958 Orang 

4 Siswa/ Murid Swasta 1504 Orang 

5 Siswa/ Murid MTS 1666 Orang 

Sumber: Kantor Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2016 

c. Tingkat Pendidikan SLTA/ sederajat 

Tabel 4.5 Tingkat SLTA/ sederajat 

No Tingkat SLTA/ sederajat Jumlah 

1 SLTA/ sederajat 12 Sekolah 

2 Guru Pengajar  67 Orang 

3 Siswa/ Murid Negri 1827 Orang 

4 Siswa/ Murid Swasta 809 Orang 

5 Siswa/ Murid MA 480 Orang 

6 Siswa/ Murid SMK 1531 Orang 

Sumber: Kantor Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2016  

4.3  Pemerintahan Kecamatan 

Kecamatan Bagan Sinembah yang berpedoman dan berlandaskan pada 

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 1 yaitu, Kecamatan 

adalah wilayah kerja Camata sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan 

Hilir. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di 

wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksana tugasnya memperoleh 

perlimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota untuk menangani 

sebagai urusan Otonomi Daerah dan menyelenggaraka tugas pemerintahan. 
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4.3.1 Unsur Pemerintahan Kecamatan Bagan Sinembah 

1. Camat 

2. Sekretaris Kecamatan 

3. Seksi Bagian Umum dan Kepegawaian 

4. Sub Bagian Keuangan 

5. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban 

6. Seksi Pembangunan 

7. Seksi Pelayanan Umum 

8. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat 

4.3.2 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan 

1. Camat 

Kecamatan di pimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 

untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan Pembantuan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagai wewenang pemerintah dari Bupati 

2. Peneyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan 

3. Penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban, penerapan dan peraturan 

perundang-undangan 

4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan dan atau 

kelurahan 
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5. Pengkoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan dan 

fasilitas pelayanan umum serta pemberdayaan masyarakat 

6. Pengelolaan urusan kesekretariatan Kecamatan 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), Camat mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Merumuskan program kegiatan Kecamatan berdasarkan hasil 

evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai perundang-undangan yang 

berlaku dan sumber daya yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan 

c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secaa lisan 

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas 

d. Melaksanakan sebagai tugas Bupati di Kecamatan dalam bentuk 

pelimpahan wewenang pemerintah dalam rangka mempercepat 

proses pelaksanaan tugas dan pelayanan baik kepada masyarakat. 

e. Melaksanakan kordinasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kehidupan masyarakat 
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f. Menyusun usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan 

kelurahan dan desa sebagai bahan penyusun program 

pembangunan di Kecamatan 

g. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemerintahan 

desa/ lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat dalam 

upaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan 

kemandirian desa dan warga sehingga tercipta kehidupan yang 

aman, tentram, tertib, dan sejahtera. 

h. Memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai 

denan kewenangan yang diberikan dan yang diperlukan warga 

masyarakat dan pelayanan di bidang pertanahan 

i. Menetapkan keputusan, intruksi, surat edaran dan naskah dinas 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan 

j. Bersama aparat terkait mengintervensikan dan memecahkan 

permasalahan yang muncul baik masalah pemerintahan maupun 

kemasyarakatan agar terwujud rasa aman dan tentram bagi 

masyarakat. 

k. Membantu meningkatkan perolehan sumber-sumber pendapatan 

asli daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan 

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 

dengan cara mengukur pencapaian program dan kegiatan yang 
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telah disusun untuk bahan langkah-langkah tindak lanjut atau 

bahan laporan kepada Bupati 

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penilaian kerja 

n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan 

o. Menampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran tugas, dan 

p. Melaksanakan tugas kedinasan dengan perintah atasan 

2. Sekretariat Kecamatan (Sekcam) 

 Sekretariat Kecamatan di pimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memutuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dibidang admnisitrasi, perencanaan 

kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian, dan 

keuangan. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Perencanaan kegiatan teknis administrasi 

2. Perencanaan program kerja Kecamatan 

3. Pengkoordinasi tugas admnistrasi 

4. Pembinaan perangkat Kecamatan, Kelurahan, dan Kepenghuluan 

5. Pengevaluasi tugas pemerintahan Kecamatan 
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6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan (2), sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

1. Menyusun program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersusun 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 

4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala seksi lingkungan 

Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan masukan informasi serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 

5. Menyiapkan konsep keputusan, intruksi, petunjuk pelaksanaan dan 

kebijakan Camat dalam rangka tindak lanjut tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan 

6. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman 

rencana kegiatan seksi-seksi dakam rangka penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja Kecamatan 
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7. Mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, 

rumah tangga dan kepegawaian sesuai pedoman yang berlaku, kebijakan 

yang ditetapkan atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna 

8. Melaksanakan pelayanan pengelolahan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah 

tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas 

9. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kecamatan dan 

laporan pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah yang lain 

10. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi 

perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan 

efisien 

11. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 

tersedia sebagai cerminan penampilan kerja 

12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 

13. Menyampaikan saran dan pertmbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertuls sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas, dan 

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan 
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3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, dibidang pengolahan Administrasi Umum, dan 

Administrasi Kepegawaian perangkat kecamatan. 

Tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian adalah: 

1. Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, daftar untuk 

pemangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian 

2. Memproses usulan penaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat 

pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya 

3. Melaaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

4. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 

5. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas 

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan 

4. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan di bidang pengelolaan keuangan Kecamatan. 
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Tugas Sub Bagian Keuangan adalah: 

1. Menyusun laporan akuntansi kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) 

Kecamatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan 

pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban 

yang lain sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan 

2. Menyusun program kegiatan dan anggaran atau dokumen pelaksanaan 

anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

3. Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi 

keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kecamatan 

4. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serrta pelaporan bidang 

keuangan untuk menghindari penyimpanan 

5. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan 

dari sub bagian dan seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna 

menghindari kesalahan 

6. Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit pelaksana 

teknis dinas/ badan dan instansi terkait ditingkat Kecamatan untuk 

kelancaran pelaksanaan kegiatan 

7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja 

8. Membuaut laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 
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9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan 

5. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban 

 Seksi pemerintah dan ketertiban di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan melaksanakan sebagian tugas 

Camat melalui Sekretaris Kecamatan dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang 

pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan, Administrasi Kependudukan dan 

meningkatkan kemandirian publik. 

Tugas Seksi Pemerintahan dan Ketertiban: 

1. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologiNegara, dan 

kesatuan bangsa 

2. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil 

3. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi kelurahan 

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan 

5. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis ataupun lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut 

6. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui 

adanya kekeliruan atau upaya penyempurnaan 
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7. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan Kecamatan kepada 

Bupati melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil 

kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan, dan 

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

6. Seksi Pembangunan 

Seksi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Camat melalui Sekretaris Kecamatan dalam 

perumusan Kebijakan, pengkoordinasian, membina, mengendalikan kegiatan 

dibidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa/ 

Kelurahan, produksi dan distribusi, peningkatan sarana prasarana fasilitisa umum 

serta lingkungan hidup sesuai denga kewenangan yang dilimpahkan. 

Tugas Seksi Pembangunan: 

1. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agara pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan 

2. Membagi tugas keoada bawahan sesuai dnegan bidang tugasnya dan 

memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 

3. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kecamatan, kepala sub 

bagian, kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas/ badan 

ditingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung 
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untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 

4. Memantau dan mengevalusi pelaksanaan kegiatan pembangunan, 

perekonomian dan pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan dapat 

berjalan lancar 

5. Membuat konsep laporan kegiatan pembangunan pemberdayaan 

masyarakat, perekonomian, produksi dan lingkungan hidup yang ada 

diwilayah Kecamatan 

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja 

7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada aturan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 

8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas, dan 

9. Melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai dengan perintah atasan 

7. Seksi Pelayanan Umum 

 Seksi pelayanan umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat melalui Sekretaris 

Kecamatan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan 

mengendalikan kegiatan dibidang pelayanan umum yang menjadi inventarisasi data 

kekayaan desa/ kelurahan, dan saran prasarana desa yang berkaitan dengan 
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pelayanan masyarakat, kebersihan lingkungan dan pelayanan penyelenggaraan 

pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan yang dilakukan warga 

masyarakat. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi 

pelayanan umum mempunyai rician tugas sebagai berikut: 

1. Menyusun program kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan hasil 

evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan 

memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 

4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub 

Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan 

ditingkat kecamatan bak secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan masukan, informasi serta evaluasi permasalahan agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal 

5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya 

berdasarkan ketentuanyang berlaku untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan 
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6. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum yang meliputi palayanan 

kependudukan, kebersihan, periinan di Kecamatan 

7. Memberikan pelayanan rekomendasi penyelenggaraan pemerintah 

sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga 

masyarakat pelayanan di bidang pertanahan 

8. Melaksanakan pembinaan terhadap kebersihan dan petamanan agar 

tercipta keindahan di wilayah Kecamatan 

9. Memberikan pelayanan kepad masyarakat untuk mendapatkan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta catatan sipil dan 

surat keterangan kependudukan lainnya yang diperlukan warga 

10. Memberikan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil 

kepada masyarakat 

11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja 

12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada aturan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 

13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas, dan 

14. Melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai dengan perintah atasan 
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8. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat 

 Seksi pemberdaya Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat melalui 

Sekretaris Kecamatan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, 

membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Kesejahteraan Masyarakat. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi 

pemberdayaan masyarakat mempunyai rician tugas sebagai berikut: 

1. Menyusun program kegiatan seksi pemberdayaan kesejahteraan 

masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data 

yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agara pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 

3. Mengambil tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan 

memberikan petujuk/ arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 

4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub 

Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan 

ditingkat kecamatan bak secara langsung maupun tidak langsung 

untuk mendapatkan masukan, informasi serta evaluasi permasalahan 

agar diperoleh hasil kerja yang optimal 
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5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya berdasarkan ketentuanyang berlaku untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan 

6. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum yang meliputi palayanan 

kependudukan, kebersihan, periinan di Kecamatan 

7. Memberikan pelayanan rekomendasi penyelenggaraan pemerintah 

sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga 

masyarakat pelayanan di bidang pertanahan 

8. Melaksanakan pembinaan terhadap kebersihan dan petamanan agar 

tercipta keindahan di wilayah Kecamatan 

9. Memberikan pelayanan kepad masyarakat untuk mendapatkan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta catatan sipil dan 

surat keterangan kependudukan lainnya yang diperlukan warga 

10. Memberikan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil 

kepada masyarakat 

11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja 

12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada aturan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 

13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas, dan 
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14. Melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai dengan perintah atasan 

4.3.3 Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir 

 Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Bagan Sinembah 

sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 

Tahun 2009, tentang bagan organisasi dan tata kerja kantor Camat Bagan Sinembah 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir 
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4.3.4 Visi dan Misi Kantor Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir 

1. Visi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 

a. Terwujudnya tingkat pendapatan bagi masyarakat Kecamatan Bagan 

Sinembah 

b. Tingginya tingkat pendidikan 

c. Terwujudnya inrastruktur 

d. Terwujudnya tingkat kesehatan masyarakat 

e. Tingginya angka harapan hidup dan kualitas pelayanan sosial yang 

terbaik 

f. Terwujudnya tingkat kemakmuran masyarakat di Kecamatan Bagan 

Sinembah 

2. Visi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 

a. Mewujudkan pemerintah yang handal, bersih, dan berwibawa 

b. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya melayu berdasarkan iman 

dan taqwa 

c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

d. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi 

masyarakat 

e. Mewujudkan inrastruktur dalam meningkatkan pelayanan pada 

masyarakat baik sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-

lain 
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4.4 Struktur Kelembagaan Program Keluarga Harapan 

Gambar 4.2 Struktur Kelembagaan PKH 

 

Sumber : Buku Pedoman Umum PKH Tahun 2016 

4.5 PKH Kecamatan Bagan Sinembah 

PKH Kecamatan Bagan Sinembah terbentuk Tahun 2014 yaitu ketika 

Pemkab Rohil ditetapkan sebagai lokasi pengembangan program PKH pada tahun 

2014 yaitu untuk 8 Kecamatan yang  salah satunya adalah Kecamatan Bagan 

Sinembah. Adapun 8 kecamatan tersebut adalah Bagan Sinembah, Bangko, Bangko 

Pusako, Kubu, Palika, Rimba Melintang dan Tanah Putih. Kemudian pada tahun 

2015, daerah implementasi PKH diperluas dengan menambah 7 kecamatan dengan 

jumlah 2.342 KM antara lain Tanah Putih Tanjung Melawan, Tanjung Medan, 

Simpang Kanan, Kubu Babussalam, Sinaboi, Batu Hampar, dan Pekaitan. 
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UPPKH (Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan) yang belum memiliki 

Bangunan Kantor Sekretariat tetap ini untuk sementara menempati ruangan bagian 

umum di Kantor kecamatan Bagan Sinembah, adapun Struktur Organisasi PKH 

Kecamatan Bagan Sinembah yaitu : 

Struktur Organisasi UPPKH Kecamatan Bagan Sinembah 
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