
BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Objek Penelitian

Kelurahan Bagan Keladi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Dumai Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 30 Januari 2001 tentang Pembentukan

Kelurahan Bintan, Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Bukit Batrem, Kelurahan

Ratu Sima, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kelurahan Bagan Keladi,

Kelurahan Mekar Sari, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kelurahan Kayu Kapur

dan Kelurahan Gurun Panjang. Atas Peraturan Daerah Kota Dumai tersebut maka

kelurahan Bagan Keladi lepas dari Kelurahan Purnama dan berdiri sendiri sebagai

kelurahan baru serta menjalankan administrasi pemerintahan sendiri sesuai

undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

4.1.1 Kondisi Geografis

Kelurahan Bagan Keladi merupakan pemecahan dari Kelurahan Purnama

Kecamatan Dumai Barat dengan luas wilayah ± 10 Km² dan batas-batas wilayah sebagai

berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Purnama dan Sungai Mesjid

b. Sebelas Timur berbatasan dengan Jalan Raya Dumai – Medan.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mekar Sari/ Kec. Dumai

Selatan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mesjid / Kelurahan Bangsal

Aceh.
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Daerah Kelurahan Bagan Keladi umumnya struktur tanah terdiri dari tanah

podsolik merah kuning dari batuan endapan, dan alluvial serta tanah organosol

dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dilihat secara

topografi, Kelurahan Bagan Keladi berada pada lahan bergambut dengan

kedalaman 0,5 m dan ketinggian rata-rata berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Kelurahan Bagan Keladi sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan

kecepatan angin yang bertiup rata-rata 6 – 7 knot per jam dan curah hujan

sebanyak 75 sampai dengan 130 hari hujan per tahun. Musim hujan berlangsung

pada bulan September s/d bulan Februari, sedangkan musim kering atau kemarau

berlangsung pada bulan Maret hingga bulan Agustus. Iklim secara umum tropis

dengan suhu udara berkisar antara 25Celcius sampai dengan 32Celcius, dengan

tingkat kelembapan antara 82 – 84 persen.

4.1.2 Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kelurahan Bagan Keladi Tahun 2014 berjumlah sebanyak

4.382 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.311 jiwa dan perempuan

sebanyak 2.071 jiwa yang tergabung di dalam 1.222 Kepala Keluarga (KK)

dengan kepadatan penduduk sebesar 0,2 per-Km, yang tersebar pada 14 Rukun

Tetangga (RT) yang ada di kelurahan.

Komposisi penduduk Kelurahan Bagan Keladi menurut Struktur Umur dan

jenis kelamin sebagaimana pada table 4.1 dibawah ini :



Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2014

No Golongan Umur
( Tahun)

LAKI-LAKI
( Jiwa)

PEREMPUAN
(Jiwa)

1 2 3 4
1 0 – 4 218 212
2 5 – 9 198 207
3 10 – 14 214 246
4 15 – 19 176 182
5 20 – 24 196 184
6 25 – 29 232 137
7 30 – 34 153 134
8 35 – 39 161 121
9 40 – 44 123 94
10 45 – 49 128 103
11 50 – 54 88 78
12 55 – 59 219 203
13 60 – 64 97 67
14 65 – 69 44 39
15 70 – 74 34 29
16 > 75 33 35

JUMLAH 2311 2071
Sumber :Kantor Lurah Bagan Keladi, 2014

Kelurahan Bagan Keladi di diami oleh beraneka ragam etnis dan suku

bangsa. Sedikitnya terdapat 8 (delapan) suku bangsa yang saat ini hidup

berdampingan dan saling berbaur satu dengan yang lain secara damai, rukun dan

harmonis. Kedelapan suku bangsa tersebut yakni Melayu, Aceh, Batak, Minang,

Bugis, Lombok, Jawa, dan Tionghoa.  Heterogenitas ini menjadikan Kelurahan

Bagan Keladi semakin kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan

norma-norma yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat, dimana semuanya itu

dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif

yang datang dari luar.



4.1.3 Kondisi Ekonomi

Dengan hamparan lahan yang masih cukup luas dan berada dibantaran

Sungai Masjid, menjadikan sebagian besar masyarakat Kelurahan Bagan Keladi

bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun sayur-sayuran. Curah hujan yang

cukup tinggi dan sumber mata air yang cukup menjadikan kelurahan ini sebagai

kawasan agraris. Hampir semua jenis sayur-sayuran dapat tumbuh subur di sini,

seperti bayam, kangkung, kacang panjang, ketimun dan lain sebagainya. Selain

sayur-sayuran, Kelurahan Bagan Keladi terkenal dengan kawasan perkebunan

rambutan, pinang dan durian. Hampir setiap rumah menanam jenis tanaman ini,

dan hasil panennya sedikit banyaknya dapat membantu perkenomian keluarga.

Bila kita masuk ke Kelurahan Bagan Keladi, sepanjang jalan pandangan kita tidak

akan terlepas dari usaha pertanian masyarakatnya dan hal inilah yang menjadi

daya tarik Kelurahan Bagan Keladi sebagai Kawasan Agrowisata.

Komposisi penduduk Kelurahan Bagan Keladi menurut mata pencaharian

sebagaimana pada tabel 4.2 dibawah ini :



Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2014

No Mata Pencaharian
Laki-laki

(Jiwa)
Perempuan

(Jiwa)
1 2 3 4
1 Petani 854 718
2 Buruh Tani 139 90
3 Pegawai negeri sipil 31 15
4 Pengrajin industri rumah tangga - 3
5 Pedagang keliling 5 3
6 Montir 5 -
7 Pembantu rumah tangga - 7
8 TNI 10 -
9 POLRI 8 -
10 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 5 3
11 Dukun Kampung Terlatih - 2
12 Jasa pengobatan alternative 1 -
13 Guru swasta 5 9
14 Seniman/artis - -
15 Karyawan perusahaan swasta 16 6
16 Karyawan perusahaan pemerintah - -

J Jumlah 1.097 856
Sumber: Kantor Lurah Bagan Keladi, 2014

1.2 Aktivitas Objek Penelitian

Aktivitas Kelurahan Bagan Keladi adalah segala kegiatan yang

dilaksankan oleh Aparat Pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat

baik surat menyurat, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya berdasarkan

ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

1.2.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi merupakan suatu acuan bersifat taktis strategis yang

menjabarkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Kelurahan Bagan Keladi dalam

rangka mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi

dan sumber daya yang tersedia di Kelurahan Bagan Keladi.



Visi Dan Misi Pembangunan Kelurahan Bagan Keladi

Untuk mendukung Visi Kota Dumai, Kelurahan Bagan Keladi mempunyai

visi yang hendak diwujudkan yaitu:

”Menjadikan Bagan Keladi Sebagai Kelurahan“ TERBILANG”di Kota

Dumai Tahun 2015”

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kelurahan Bagan Keladi di atas,

ditetapkan Misi Pemerintah Kelurahan Bagan Keladi sebagai berikut:

Pertama : Menertibkan Semua Administrasi dan Segala Surat

Menyurat.

Kedua : Meningkatkan Prestasi Kelurahan hingga Tingkat Nasional.

Ketiga : Menciptakan Inovasi di tengah masyarakat

Keempat : Memberikan Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Kelima : Menjadikan Gotong Royong sebagai Kegiatan Mingguan

Masyarakat.

Misi di atas disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan

ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas

penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya

manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan

misi yang hendak dicapai oleh Kelurahan Bagan Keladi, yakni melalui upaya

mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari good governance,

bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan

kebutuhan tersebut dilakukan oleh Kelurahan Bagan Keladi dengan jalan

mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada

segenap jajaran instansi pemerintahan dan melalui pemberian layanan

akuntabilitas yang prima.



1.2.2 Tata Pemerintahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagi perangkat daerah

kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.Kelurahan dibentuk untuk

meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan

pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah

ibukota kabupaten/kota dan kecamatan.

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan, di Kelurahan Bagan Keladi dipimpin oleh seorang Lurah

sebagai Kepala Kelurahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Dumai

dan dibantu oleh beberapa orang pegawai kelurahan yang terdiri dari :

1. Lurah : AL KHUSAIRI,S.Sos.

2. Sekretaris Kelurahan : ZEMBRIZON,S.Sos

3. Kasi Pemerintahan : JUMADI,S.Sos

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat : YARNIS

5. Kasi Kesejahteraan Sosial : THAMRIN

6. Tenaga Kerja Sukarela : JULITA FITRIANI

7. Tenaga Kerja Sukarela : ILDA RIA ERISTA

8. Penjaga Kantor : RUSDIANTO

Kelurahan dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung

tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat

luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan

oleh kinerja organisasi tersebut. Kelurahan sebagai instansi pelayanan publik

dituntut untuk memperbaiki dan senantiasa melakukan reformasi serta

mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi.



Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah

menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang

baik (good governance), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi

segenap jajaran pegawai pemeirintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman

atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional di

seluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi pemerintah secara terpadu.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah maka perubahan yang sangat mendasar terjadi pada

satuan unit kerja terbawah yaitu kelurahan serta pada strukutur organisasi dan tata

kerja Pemerintah Kota Dumai. Hal tersebut berlaku pula pada Kelurahan Bagan

Keladi yang merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah

Pemerintahan Kecamatan Dumai Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa

Pemerintah Kota Dumai selalu melakukan proses kegiatan untuk adanya

perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sesuai

tuntutan perubahan dalam masyarakat.

Kelurahan merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang

langsung berhadapan dengan masyarakat luas sebagai instansi pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan

Kerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan

atau Satuan Kerja/Pegawai pada Satuan Kerja lainnya sebagai penerima pelayanan

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.



Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Kelurahan Bagan Keladi

adalah sebagai berikut :

1. Surat pengantar pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

2. Surat Keterangan Pengambilan Uang di Bank/lembaga lain atas

pengiriman dari luar negeri.

3. Surat Keterangan Jalan.

4. Legalisasi Umum.

5. Surat Keterangan Tidak Mampu.

6. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga (KK).

8. Surat pengantar pembuatan Surat Pindah.

9. Rekomendasi Surat Izin tempat usaha.

10. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan.

11. Surat Pengantar Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).

12. Dispensasi Nikah Mendadak.

13. Rekomendasi Izin Kegiatan/keramaian.

14. Surat Pengantar Pembuatan Keterangan Ahli Waris.

15. Surat Pengantar Pembuatan Mutasi Tanah.

16. Surat Keterangan Ganti Kerugian dan Surat Keterangan Hak Atas Tanah.

17. Surat Kelahiran.

18. Surat Keterangan Kematian.

19. Surat Keterangan Janda/Duda.

20. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

21. Surat Rekomendasi Minyak.



Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang

“relevan, valid dan reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar

pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan telah diterapkan di Kelurahan Bagan

Keladi adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis

pelayanannya.

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung

jawabnya).

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai

ketentuan yang berlaku.

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian

pelayanan.

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan

yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan

kepada masyarakat.



7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan

tidak membedakan golongan/statusmasyarakat yang dilayani.

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah

serta saling menghargai dan menghormati.

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan

dengan biaya yang telah ditetapkan.

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan

yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman

kepada penerima pelayanan.

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

1.2.3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Salah satu lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Bagan Keladi adalah

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Lembaga



Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah

lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah

dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di

bidang pembangunan.

LPMK dibentuk oleh dan atas prakarsa masyarakat kelurahan melalui

musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Lurah. Pembentukan LPMK

bertujuan untuk menghimpun dan menggalang partisipasi dan sawadaya

masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.

Sebagai mitra Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat, LPMK mempunyai fungsi yaitu :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Penyusun rencana dan pengawas pembangunan secara partisipatif.

4. Pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara

partisipatif.

5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta

swadaya gotong royong masyarakat.

6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya

manusia serta keserasian lingkungan hidup.

7. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

8. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah

kelurahan dan masyarakat.



Adapun kegiatan LPMK Bagan Keladi yang telah dilakukan  antara lain :

a. Melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan RT di dalam wilayah

Kelurahan Bagan Keladi.

b. Menumbuhkembangkan dan menjadi penggerak prakarsa dan partisipasi

serta swadaya gotong royong masyarakat.

c. Melakukan koordinasi dengan Lurah dan pihak lainnya dalam

merencanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Mendukung dan membantu menjalankan program-program kelurahan,

kecamatan dan Kota Dumai.

e. Sebagai media penyaluran aspirasi masyarakat Kelurahan Bagan Keladi.

f. Menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya

manusia serta keserasian lingkungan hidup di Kelurahan Bagan Keladi.

1.2.4 Rukun Tetangga (RT)

Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Bagan Keladi lainnya adalah

Rukun Tetangga. Rukun Tetanga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga

yang dibentuk melalui hasil pemilihan masyarakat setempat dalam rangka

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Kelurahan. Tujuan pembentukan RT adalah untuk menghimpun seluruh potensi

swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan

dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas :



1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi

tangung jawab pemerintah.

2. Membantu pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,

pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

kelurahan.

3. Memelihara kerukunan hidup warga.

4. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan

mengembangkan partisipasi dan swadaya murni masyarakat.

5. Turut serta menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban

lingkungannya.

6. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program

pemerintah.

7. Membuat laporan tertulis mengenai program kerja RT sekurang-kurangnya

1 (satu) tahun sekali yang disampaikan dalam rapat anggota

masyarakatnya.

8. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu

mendapat penyelesaian oleh pemerintah kepada Lurah.

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah kelurahan

dan pemerintah atasannya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan.

Pembentukan lembaga RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh

Lurah dengan masyarakat setempat dengan memperhatikan aspek jumlah kepala

keluarga, luas lingkungan kerja, jangkauan pelayanan dan jangkauan pengawasan.



Hasil musyawarah masyarakat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Musyawarah dan disampaikan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapat

persetujuan.

Kelurahan Bagan Keladi saat ini terdiri atas 14 RT, dimana setiap RT

dipimpin oleh seorang Ketua RT yaitu :

1. RT.01, Jl. Prof M.Yamin :  SUPARMAN

2. RT.02, Jl. Panglima Jambul :  SAMIARTO

3. RT.03, Jl. Panglima Jambul :  SUKINO

4. RT.04, Jl. DR.Wahidin :  ILYAS

5. RT.05, Jl. Parit Sadak :  WARNO

6. RT.06, Jl. Garuda :  KATIMUN

7. RT.07, Jl. Sri Kembar :  SUHAIMI

8. RT.08, Jl. Utama :  M. AGUS

9. RT.09, Parit Delima :  SUKATNI

10. RT.10, Karya Mukti :  SOIMIN

11. RT.11, Simpang Stik :  TRIMANTO

12. RT.12, Sumber Sari :  BUDIMAN

13. RT.13. Jl. Harapan :  SLAMET

14. RT 14 Sidomulyo : ABDUL GANI

Adapun kegiatan RT Kelurahan Bagan Keladi yang telah dilakukan antara

lain :

a. Melaksanakan dan mendukung program-program Pemerintah Kelurahan,

Kecamatan dan Kota Dumai.



b. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program

pemerintah .

c. Melakukan koordinasi dengan Lurah dan pihak lainnya dalam

merencanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Membantu dalam pendataan penduduk di lingkungan RT-nya.

e. Melaksanakan tertib administrasi RT.

f. Menggerakkan dan menjadi motivator bagi masyarakat dalam kegiatan

gotong royong.

g. Membantu pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,

pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

kelurahan.

h. Membuat laporan tertulis mengenai program kerja RT kepada kelurahan.

i. Menjadi media dan penengah bagi penyelesaian masalah-masalah yang

terjadi di lingkungan sekitarnya.

j. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu

mendapat penyelesaian oleh pemerintah kepada Lurah.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah kelurahan

dan pemerintah atasannya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan.



1.3 Struktur Organisasi Objek Penelitian

Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Objek Penelitian

1.4 Tugas dan Fungsi Pegawai Kantor

a. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta melaksanakan

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dan kecamatan.

Fungsi Lurah adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan

2. Pemberdayaan masyarakat

3. Pelayanan masyarakat

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
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b. Sekretaris

Tugas sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas lurah

dibidang kesekretariatan. Sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan data dan materi bahan bidang pemerintah

2. Penyusunan rencana program dan kegiatan kelurahan

3. Pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian

4. Pengoordinasian kegiatan seksi di kelurahan

5. Pelaksanaan fasilitas dan pengoordinaasian kelurahan dengan instansi

terkait

6. Pelaporan pelaksanaan dibidang kesekretariatan dan kelurahan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh pimpinan.

c. Kasi Pemerintahan

Tugas kasi pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan lingkup kelurahan sesuai

ketentuan yang berlaku.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan

penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan pemilu, bidang

peertanahan serta bidang administrasi kependudukan dan pencatan

sipil.

2. Melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah aset pemerintah

dikelurahan

3. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemberian rekomendasi

kepada masyarakat berdasarkan bidang tugas dan lingkup kelurahan.



d. Kasi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan

kegiatan perekonomian yang meliputi perindustrian, perdagangan,

pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UMKN, dan golongan

ekonomi lemah, pertanian, perternakan, kehutanan, perkebunan,

perikanan, kelautan, perhubungan, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.

Fungsi Kasi Kesejahteraan sosial adalah :

1. Menyusun rencana dan melaksanakan pemberian bantuan dana bagi

pembangunan kelurahan.

2. Melaksanakan usaha sosial dan kesejahteraan rakyat termasuk

penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.

3. Melaksanakan pengembangan olah raga, kepemudaan, kesenian,

kebudayaan dan keluarga berencana

4. Pembuatan surat keteranga kurang mampu

5. Pembuatan rekomenadsi nikah.

e. Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pemberdayaan Masyarakat adalah Menyelenggarakan

urusan termasuk pembinaan ketahanan sesuai lingkup tugas dan

wewenangnya.

Fungsi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

1. Melaksanakan bimbingan kelembagaan masyarakat dan pembangunan

sumber daya manusia.



2. Melaksanakan bimbingan teknis motivasi dan upaya-upaya penggalian

kegiatan swadaya gotong royong masyarakat.

3. Menganalisa dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat termasuk pembinaan ketahanan masyarakat.

4. Pembuatan rekomendasi ijin mendirikan pembangunan.

5. Pembinaan dan bimbingan terhadap peningkatan kesejahteraan

keluarga melalui program PKK.

6. Melaksanakan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat.

7. Melaksnakan pembinaan fasilitas terhadap upaya yang yang

dilaksanakan oleh masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan

ketertiban.


