
BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1  Sejarah Kecamatan Marpoyan Damai

Sejarah singkat dari kantor camat marpoyan damai, dimana kecamatan marpoyan damai

terbentuk pada tahun 2003 atas pemekaran yang terjadi antara kecamatan tampan dan kecamatan

sukajadi. Terjadi pemekaran ini disebabkan untuk mempermudah warga atau masyarakat

menyelesaikan berbagai macam administrasi seperti: pembuatan surat-surat tanah, surat

pengantar untuk surat nikah, dll. Dari  kecamatan tampan dan sukajadi yang sudah melampaui

batas-batas warga atau masyarakat yang terlalu banyak, yang membuat para para warga atau

masyarakat untuk melakukan pengurusan surat-suratnya terlalu jauh, penyelesaian yang lama,

ngantri yang lama. Membuat warga atau masyarakat yang ingin mengurus surat-surat kekantor

camat mengurungkan niatnya karena dari hal-hal diatas.

Setelah terjadi pemekaran pada tahun 2003 letak kecamatan marpoyan damai terletak di

jalan sudirman dengan menyewa gedung, akan tetapi masih dibantu oleh kecamatan tampan atas

apa saja yang harusnya dikerjakan oleh kecamatan marpoyan damai dikarenakan saat itu

kecamatan marpoyan damai masih terjadi masa transisi. Pada saat itu camat yang memimpin

kecamatan marpoyan damai adalah Edi Satria tetapi tidak terlalu lama hanya satu tahun jabatan

yang di pegangnya

Pada tahun 2004 lokasi kecamatan marpoyan damai pindah kembali di jalan arifin ahmad

dengan menyewa gedung juga. Yang sudah mulai mengerjakan tugas-tugasnya sendiri walaupun

masih dibantu oleh kecamatan tampan dikarenakan file-file data yang sebagian besar masih ada

di tempat kecamatan tampan dan pada tahun 2004 itu pun bertepatan dengan pemilihan calon

legislatif dan pemilihan presiden dengan yang mengerjakan tugas pengitungan suara masih di



lakukan oleh kecamatan tampan. Camat yang memimpin kecamatan marpoyan damai pada tahun

2004 sampai tahun 2007,  dibawah pimpinan ibrahim tambusai, MH. Dan pada masa jabatan

2004 sampai tahun 2007 dilakukan pencarian lahan sekaligus pembuatan gedung milik sendiri

oleh camat dan beberapa orang lainnya yang membantu dalam pencarian lahannya.

Pada tahun 2007 kecamatan marpoyan damai sudah menggunakan gedung milik sendiri

dan gedung kecamatan marpoyan damai sudah di buka ( disahkan) oleh walikota pekanbaru yaitu

Herman Abdullah, MM.  Pada tanggal 1 maret 2007, lokasi gedung ini di jalan arifin ahmad,

dasar hukum yang mendasari gedung milik sendiri ini adalah: PP No. 19 tahun 1987, nomor

kode wilayahnya : 021 dan kode posnya adalah: 28294 serta luas wilayah kecamatan

marpoyan damai adalah : 2978,25 .

Batas-batas wilayah :

 Utara    : Kecamatan Payung Sekaki & Sukajadi

 Selatan  : Kecamatan Tampan

 Barat     : Kecamatan Tampan & Payung Sekaki

 Timur    : Kecamatan Bukit Raya & Sail

Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari beberapa kelurahan yang diantara nya sebagai

berikut:

 Sidomulyo timur

 Maharatu

 Wonorejo

 Tangkerang barat

 Tangkerang tengah



Ada beberapa orang yang pernah menduduki sebagai camat dari kecamatan marpoyan

damai yang dari 2007 sampai sekarang ini diantara nya adalah sebagai berikut:

 2007 ( Azwan S.sos )

 2007-2008 ( Damsal )

 2012 ( Irma novrita )

 2013 ( Akmalwadi S.sos )

 2014 – sekarang ( Budi darman S.stp )

Gambar  4.1 Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Marpoyan

Damai.

Sumber : Kecamatan Marpoyan Damai, 2014

Gambar diatas jalur-jalur penanganan pengaduan yang ada dikecamatan marpoyan damai

pekanbaru. Maka dari itu apabila ada pengaduan yang ingin dilaporkan tentang apa yang kurang

tepat atau salah nya dalam pengerjaan dalam pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang camat

sendiri, kelurahan-kelurahan, RT, RW, dan lain sebagainya.

4.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi dimana manajer melakukan

alokasi sumber daya organisasi, terutama terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang

dimiliki organisasi serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut  dapat dikoordinasikan dan
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dikomunikasikan. Struktur organisasi yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini adalah

suatu struktur atau bagan organisasi yang menggambarkan garis kerja sama antara individu-

individu yang tergabung didalam organisasi Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru sebagai

berikut :


