
BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Sejarah Camat Tambang

Kecamatan Tambang didirikan Tahun 1980 dengan status perwakilan

Kecamatan Kampar Tambang dari hasil pemekaran Kecamatan Kampar baru di

penitipkan tahun1995 dengan nama Kecamtan Tambang dan pejabat pertama dari

Tahun 1990-1998 di jabat oleh Kamaruzaman R.BA . kemudian Tahun 1998-1999

dijabat oleh Drs  Afrizal Abra kemudian Tahun 1999-2000 di jabat oleh Drs.

Syafrudin Masri kemudian di Tahun 2000-2001 di jabat oleh Nusyamsih Shaleh

kemudian digantikan oleh Drs. Afrizal Abra dari Tahun 2001-2004 dan di lanjutkan

oleh Drs. Ranayus dari Tahun 2004-2005 kemudian Tahun 2005 -2007 di jabat oleh

Edy Pratono kemudian Tahun 2007-2011 dijabat oleh Drs. H . Asmansyah dan

kemudian untuk sementara di jabat oleh Drs. Jamilus mulai bulan November 2011

sampai Januari 2012 setelah itu mulai Januari 2012 sampai saat ini Camat Tambang

di jabat oleh Rakhmat ,S.Sos (sumber data dari Kantor Camat Tambang)

Pada awal pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 9 Desa yaitu:

(1). Desa tambang

(2). Desa kuapan

(3). Desa aursati

(4). Desa padang luas



(5). Desa kualu

(6). Desa gobah

(7). Desa rimbo panjang

(8). Desa terantang

(9). Desa teluk kenidai

Salah satu hasil pemekaran tersebut adalah Kecamatan Tambang.

Kecamatan Tambang dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 1990 yaitu : (1) Pemekaran Kecamatan Kampar sebahagian wilayah menjadi

Kecamatan Tambang. (2) Pemekaran Kecamatan Siak Hulu sebahagian wilayah

menjadi Kecamatan Tapung. Luas wilayah Kecamatan Tambang yaitu 3.500 km2, di

Kecamatan Tambang terdapat Pemerintahan Desa  yang dalam menjalankan tugas

dan fungsinya di bantu oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada diDesa

antara lain memiliki : RT : 323 orang, RW: 133 orang dan Dusun: 57 orang.

Kecamatan Tambang terdiri dari 17 Desa yakni :

(1) Desa Tambang

(2) Desa Kuapan

(3) Desa Gobah

(4) Desa Teluk Kenidai

(5) Desa Aursati

(6) Desa Padang Luas

(7) Desa Terantang

(8) Desa Kualu



(9) Desa Rimbo Panjang

(10) Desa Parit Baru

(11) Desa Kemang Indah

(12) Desa Kualu Nenas

(13) Desa Tarai Bangun

(14) Desa Sungai Pinang

(15) Desa Palung Raya

(16) Desa Pulau Permai

(17) Desa Balam Jaya

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

Kecamatan merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Kampar yang

luas wilayah menurut pengukuran kantor camat tambang adalah lebih kurang 466,70

km2 atau 46,670 Ha, mempunyai 14 desa dengan pusat pemerintah berada di desa

sugai pinang.

Pada akhir tahun 2004 kecamatan tambang mempunyai penduduk sebanyak

33,325 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 71 jiwa/km2

Dilihat dari batasan wilayah kecamatan tambang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambang

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

-Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan  Kampar Kiri Hilir

- Sebelah Barat berbatasan dengan  Kecamatan Kampar Timur



4.2.   Kondisi Umum Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

4.2.1. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

a. Penduduk

Penduduk merupakan faktor utama dalam pembangunan, karena penduduk

merupakan subjek dan juga objek dari pembangunan tersebut.Akan tetapi jumlah

penduduk yang terlalu besar bisa menjadi suatu masalah dalam pelaksanaan

pembangunan, terutama sekali dalam upaya bagi penduduk tersebut dalam

mendapatkan pekerjaan.Pertumbuhan penduduk di satu daerah dipengaruhi oleh

besarnya tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Penduduk akan

bertambah jumlahnya apabila ada penduduk yang melahirkan dan yang datang,

sedangkan suatu penduduk akan berkurang jumlahnya apabila ada penduduk yang

mati dan ada penduduk yang meninggalkan daerah tersebut.

Berdasarkan data di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Jumlah

Penduduk menurut masing-masing desa kondisi bulan Agustus 2013 sebagai berikut:



Tabel 4.1 :Jumlah Penduduk menurut Desa –Desa Di Kecamatan Tambang
Tahun 2013

No Desa Jumlah Penduduk
RT LK PR RW Total Penduduk

1 Tambang 16 1474 1503 8 2977
2 Kuapan 20 1499 1614 10 3113
3 Gobah 13 855 836 8 1691
4 Teluk Kenidai 16 907 717 8 1624
5 Aur Sati 16 1104 1092 8 2196
6 Padang Luas 20 1020 1080 10 2100
7 Terantang 12 1085 1047 8 2152
8 Kualu 24 2332 2182 6 4514
9 Rimbo Panjang 14 1310 1280 5 2590

10 Parit Baru 12 550 552 6 1102
11 Kemang Indah 20 791 786 10 1577
12 Kualu Nenas 16 1249 1368 8 2607
13 Tarai Bangun 16 4147 3873 8 8020
14 Sungai Pinang 16 885 842 8 1727
15 Palung Raya 12 470 552 6 1022
16 Pulau Permai 16 1158 1133 8 2291
17 Balam Jaya 10 635 686 8 1321

Jumlah 269 21471 21133 133 42604
Sumber: Kantor Camat Tambang 2014

b. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencarian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kecamatan

TambangSebagian besar berfrofesi atau bekerja sebagai petani, Pegawai Negeri,

swasta Anggota TNI/POLRI dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya mengenai

jumlah penduduk Kecamatan Tambang berdasarkan mata pencahariannya dapat

dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.2 :Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Tambang Tahun 2013

No Jenis pekerjaan Jumlah (Orang)

1 Tani 5.143  Orang

2 PNS 1.678 Orang

3 TNI / POLRI 345 Orang

4 Karyawan Swasta 2.990 Orang

6 Pedagang 348 Orang

8 Buruh 873 Orang

9 Nelayan 205 Orang

11 Tukang 78 Orang

12 Beternak 89 Orang

Jumlah 11.749  Orang

Sumber : Kantor Camat Tambang 2014

4.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Tambang

Dikecamatan Tambang ada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yaitu:

a.   Sarana Ibadah umat beragama antara lain: Masjid, Musallah, yang dibangun oleh

masing-masing Penduduk di Desa masing-masing.

b.Sarana Kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Puskesdes serta posyandu.

Masyarakat Kecamatan Tambang mayoritas beragama islam dan sebagian

kecil beragama Kristen . Masyarakat yang beragama Kristen merupakan masyarakat



pendatang yang menetap di kecamatan tambang . Adapun jumlah rumah ibadah yang

ada di Kecamatan Tambang  dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 :Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Tambang Tahun 2013

No Sarana Ibadah Jumlah

1 Mesjid 51 Unit

2 Musallah 48Unit

3 Gereja -

Jumlah 99 Unit

Sumber : Kantor Camat Tambang 2014

Berdasarkan tabel diatas dikemukakan bahwa sarana ibadah lebih dominan

pemeluk umat beragama yakni agama Islam, masjid sebanyak 51 Unit dan

mushalla/surau sebanyak 48 Unit  sedangkan gereja Tidak ada, sehingga jumlah total

sarana Ibadah di Kecamatan Tambang adalah 99 Unit Dengan demikian terlihat

bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Tambang adalah beragama Islam.



Dalam bidang kesehatan di Kecamatan Tambang saat ini terdapat sarana

sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 :Jumlah Sarana Kesehatan Kecamatan Tambang Tahun 2013 ini:

No Sarana Kesehatan Jumlah

1 Puskesmas Induk 1 Uinit

2 Puskesmas Pembantu / Pustu 11 Unit

3 Puskesdes 4 Unit

4 Posyandu 42 Unit

Jumlah 58 Unit

Sumber : Kantor Camat Tambang2014

4.4. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan adalah salah satu organisasi pemerintahan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan kesatuan Republik

Indonesia, yang memiliki kedudukan yang strategis dalam arti merupakan ujung

tombak penyelenggaraan pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat, dengan

demikianpemerintah kecamatan diharapkan mampu melayani dan memenuhi

kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pada pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dijelaskan bahwa:



1. Kecamatan dibentuk diwilayah kabupaten/ kota dengan Perda berpedoman pada

peraturan pemerintah.

2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan   sebahagian wewenang Buapti/Walikota.

Camat yang mempunyai tugas secara umum memimpin penyelenggaraan

pemerintahan, baik pemerintah desa memiliki tugas dan kehidupan masyarakat serta

penyelenggaraan koordinasi atas instansi vertikal, antara instansi vertikal dengan

dinas didaerah, dan antara instansi vertikal lainnya di daerah Kecamatan. Camat juga

disebut sebagai atasan ataupimpinan dalam instansi yang dipimpinnya. Dengan kata

lain bahwa camat dituntut untuk dapat menggerakkan serta membina para

bawahannya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang menjadi kewajiban

sebagai pimpinan kecamatan yang membawahi struktur pemerintahan desa lainnya.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984

menjelaskanbahwa camat selakuperpanjangan tangan pemerintah Kabupaten

diwilayah kerja Kecamatan dan berfungsi sebagai:

1. Administrator pemerintahan yang bertugas dan bertanggung jawab berupa

penyelenggaraan birokrasi seperti pembuatan KTP, IMB, SKGR.

2. Administrator pembangunan bertugas dan bertanggung jawab berupa upaya

memelihara kebersihan lingkungan masyarakat, penyelenggaraan perangkat



desa sampai ketingkat RT dan Dusun, serta mengupayakan pengadaan sarana

dan prasarana.

3. Administrator pembangunanbertugas dan bertanggung jawab dalam

memelihara ketertiban masyarakat dalam bidang keamanan dan kesehatan

berupa pengadaan pos kamling dan posyandu.

Dalam bidang administrasi, camat berkewajiban mengawasi agar tindakan-

tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap masyarakat.Camat

mengadakan rapat kerja sekali dalam seminggu dengan para Kepala Desa dan setiap

bulannya dengan kepala UPT Dinas Vertikal diwilayahnya untuk mendengarkan dan

membicarakan hal-hal yang perlu dibahas dalam bidang pemerintahan, keamanan dan

hal-hal yang dianggap penting. Dalam hal penyelesaian administrasi, camat

diwajibkan memelihara dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Buku harian didikirim pada tiap-tiap akhir bulan kepada Bupati/walikota

sebagai kepala daerah.

2. Laporan hasil pemeriksaan kas dan administrasi desa yang dilakukan

diwilayahnya setelah diketahui Camat dikirimkan ke Kabupaten.

3. Laporan pokok berbagai pajak serta besarnya yang dipungut dalam bulan

laporan itu setelah diketahui camat dikirimkan kepada bupati/walikota sebagai

kepala daerah.

4. Laporan perkembangan swadaya masyarakat desa.

5. Laporan ketertiban dan keamanan.



6. Laporan bulanan harga-harga bahan pokok disetiap pasar yang ada

dikecamatan.

Selanjutnya Camat mengirimkan laporan-laporan baik khusus maupun

berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) tentang situasi keamanan, politik dan

ekonomi menurut contoh yang diberikan atasan dan diregistrasikan.Adapun buku-

buku yang perlu dipelihara adalah: Buku Registrasi jual beli tanah dan barang-barang

lainnya yang memerlukan legalitas yaitu:

 Buku kredit

 Buku inventaris kantor

 Cacah jiwa (jumlah kelamin / Penduduk ) dan perubahannya

 Laporan kelahiran dan kematian

 Lampiran nikah.

 Laporan jenis-jenis tanaman yang dipanen dan tanaman disetiap desa

 Laporan jenis hewan

 Buku harga pasar

 Peta wilayah dengan isi dan keterangan lengkap

 Monografi wilayah yang terutama memuat data-data dan usaha-usaha

penting diwilayah menurut contoh yang ditetapkan oleh atasan.



Selanjutnya dapat dilihat kedudukan desa dalam sistem pemerintahan

diindonesia merupakan unit pemerintah terendah dan merupakan kesatuan dasar

Negara, dalam hal ini:

 Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganyamenurut

adat kebiasaan setempat, peraturan Negara, dan atauperaturan daerah yang

berlaku

 Desa wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusatdan

daerah

 Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala desa memperoleh

sumbangan atau bantuan dana desa dan lainnya.

KecamatanTambangmerupakan adalah salah satu organisasi kecamatan di

Kabupaten Kampar yang resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor

13 tahun 1995 yaitu : (1) Pemekaran kecamatan Kampar sebahagian wilayah menjadi

kecamatan Tambang. (2) Pemekaran Kecamatan Siak Hulu sebahagian wilayah

menjadi Kecamatan Tapung, Kecamatan Tambang merupakan unsur penunjang

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Bupati dan instansi vertikal yang

berada di wilayah kerjanya.Kecamatan Tambang  dalam melaksanakan tugas

pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan



Desa dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas disertai

dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

4.5 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Kantor Camat Tambang

Kantor Camat Tambang  merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar dengan susunan organisasi kecamatan terdiri

dari:

dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Uraian tugas

jabatan struktural di lingkungan kantor – kantor Kabupaten Kampar .

Secara rinci keadaan pegawai pada Kantor Camat  Tambang dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.



CAMAT
RAKHMAT,S.Sos
PENATA TKI
NIP: 19630417 198702 1 002

Seluruh Jabatan Struktural di Kantor Camat Tambang  telah terisi sesuai

SEKRETARIS CAMAT

MHD.NASIR , SH

PENATA TKI

NIP: 19621231199606 1 001

KASUBBAG KEUANGAN

SYAHARUDDIN

PENATA

NIP : 19580706 198101 1 003

KASUBBAG
PERENCANAAN

SYAMSUL BAHRI,S.Sos

PENATA

NIP: 19641010 199403 1 004

KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ERIZAL,AMP

PENATA MUDA TKI

NIP: 19640222 198603 1 021

KASI PEMERINTAHAN

MUDAHIR

PENATA

NIP: 19590801 198102 1 003

KASI KETENTRAMAN
KETERTIBAN

ASTETI

PENATA TKI

NIP: 19660304 198903 2 005

KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

H. IBRAHIM,S.Pd,M.Si

PENATA

NIP : 19581119 198003 1 001

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

ROSNIATI,SE

PENATA TKI

NIP : 19721021 200003 2 004



Tabel 4.6 :Keadaan Pegawai Kantor Camat Tambang

No Nama / NIP Pendidikan Jabatan

1 RAKHMAT,S.Sos. NIP. 19630417 198702 1 002 S1 Camat

2 MHD. NASIR,SH. NIP.19621231199606 1 001 S1 Sekcam

3 SUHENDRI, SH. NIP.19611102 198903 1 003 S1 Staf Kessos

4 A S T E T I.NIP.19660304 198903 2 005 S1 Kasi Trantib

5 ROSNIATI SIREGAR, SE.NIP.19721021 200003 2 004 S1 Kasi Kessos

6 ZULKIFLI . NIP. 19670101 199303 1 033 SMA Staf Trantib

7 MUDAHIR. NIP.19590801 198102 1 003 SMA Kasi Pemerintahan

8 SYAHARUDDIN. NIP.19580706 198101 1 003 SMA Kasubag. Keuangan

9 SYAMSUL BAHRI, S.Sos.NIP.19641010 199403 1 004 S1 Kasubag. Perencanaan

10 IBRAHIM,S.Pd, M.Si. NIP. 19581119 198003 1 001 S2 Kasi Pemberdayaan Masy

11
ERIZAL, AMP.NIP.19640222 198603 1 021

SMA Kasubag.Umum &
Pegawaian

12 LISMAWATI. NIP.19680803 199103 2 007 SMA Staf Trantib

13 DESPANDRI, ST. NIP.19731213 200803 1 003 S1 Staf Pemerintahan

14 MASLIATI. NIP.19660301 198503  2 001 SMA Staf Umum dan
Kepegawaian

15 AFRIHARDI. NIP.19690421 199401 1 001 SMA Staf Subbag. Keuangan

16 NURWIYADI, SP. NIP.19760726 200901 1 004 S1 Staf Pemerintahan

17 SRI AINUN.  NIP.19730423 1992032 002 SMA Staf Pemberdayaan
Masyarakat

18 HAZLINDA. FNIP.19831013 200501 2 002 SMA Staf Pemberdayaan
Masyarakat

19 SRI UTAMI DEWI, SE. NIP.19830714 201102 2 001 S1 Staf Trantib

20 MUTHIA APRIANA, A. Md. NIP.19850429 201001 2 012 Diploma Staf Perencanaan

21 SRI  HARTATI. NIP. 19780629 201001.2 002 SMA Staf pemerintahan

22 NURHAINI. NIP.19670910 198603 2 001 SLTP Staf Umum dan
Kepegawaian

23 DIAN MARISSA. NIP.19850125 200902 2 004 Diploma Staf Kessos



24 PUTRI ARMELISA. A.MD. NIP.1983090 201001 2 035 Diploma Staf Pemerintahan

25 LUTHFI. NIP. 19780819 200801 1 010 SMA Staf Trantib

26 DONI FITRIA. NIP. 19790716 200701 2 003 SMA Staf Kessos

27 IBRAHIM. NIP.19640101 200901 1 004 SMA Staf Trantib

28 ABDUL GAFUR. SMA Staf Perencanaan

29 MOLIKA AZIZAH Diploma Kasi Kessos

30 NANDA NORZA, SE S1 Staf  Perencanaan

31 DESI  ROSSA YUNITA, S.IP S1 Staf Pembantu
bendaharawan

32 KHAIRUNAS SMA Cleaning service

33 YOSSI  ANUGERAH  UTARI SMA Cleaning service

34 DEVI  SUSANTI, SH S1 Staf. Umum dan
Kepegawaian

35 ERMAN SLTP Jaga Malam

Jumlah             35 orang

Sumber : Kantor Camat Tambang2014

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 61 Tahun  2012  Tentang

Uraian tugas  jabatan  struktural di lingkungan kantor – kantopr Kabupaten Kampar..

A. Camat mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonom Daerah.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :

a) Mengkoordinasikan kegiata pemberdayaan masyarakat.



b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman danketertiban

umum.

c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

Perundang-undangan.

d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah.

f) Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

g) Melaksanakan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkuptugas atau

yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa danKelurahan.

h) Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi

kesektariatan, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan danorganisasi

di kecamatan.

i) Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas-tugas

pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh Bupatikepada Camat.

j) Membuat program kerja tahunan dengan mengacu pada programkerja

Pemerintahan Kabupaten Kampar.

k) Menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar ditingkatKecamatan.

l) Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten

Kampar dalam bidang pembangunan di tingkat Kecamatan.

m) Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelancaran pelaksanaan tugas

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

n) Menyelenggarakan dan membina keamanan dan ketertiban di wilayah kerja.



o) Melaksanakan pembinaan karir pegawai dilingkungan Kecamatan.

p) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah dalam rangka pengambilan keputusan yang menyangkut tugas-tugas

umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

q) Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan

r) dilingkungan Kecamatan.

s) Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan.

t) Mendisposisikab surat-surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas

masing-masinng

u) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku penilaian sebagaibahan

Penilaian DP-3.

v) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok Melaksanakan Tugas di

bagian Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan bagian keuangan.

2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan

agarpelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.

c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraantugas-

tugas seksi secara terpadu dan tugas pelayananadministrative.



d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program.

h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

i. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat

kelengkapan kantor.

j. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya.

k. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggungjawab atas

keamanan kantor;

l. Melaksanakan  pengawasan  terhadap  disiplin  pegawai,   budaya

bersih, budaya kerja dan budaya tertib.

m. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan Surat

Perintah Tugas bagi Pegawai yang akan melaksanakanperjalanan dinas

n. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas

o. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor.

p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.

q. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan

kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.



s. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan.

t. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub   Bagian   Umum   dan   Kepegawaian   mempunyai   tugas   pokok

melaksanakan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian.

2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan

agarpelaksanaan tugas berjalan lancar dan terti

c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasiumum.

d.Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasikepegawaian.

e. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasiperlengkapan.

f. Menggandakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dansurat

keluar.

g. Melakukan pelayanan serta memproses Kartu Keluarga dan KartuPenduduk.

h. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan suratkeluar.

i. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggungjawab atas

keamanan kantor



j.  Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang

lainnya

k. Memeriksa,Mengecek, mengoreksi, Mengontrol, dan merencanakan kegiatan

pelaksanaan tugas

l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang  telah

dicapai  sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

m. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai

bahan penilaian DP-3 bawahan.

n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

D. Sub Bagian Perencanaan

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas

dibidang Perencanaan.

2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan

agarpelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib

c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan penyusunanadministrasi

program/Perencanaan

d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data sebagai bahan acuandalam

penyusunan program kerja



e. Melakukan observasi lapangan untuk menilai kebenaran dankeakuratan data

sebagai bahan dalam penyusunan program kerja

f. Mempersiapkan daftar usulan kegiatan pelaksanaan tugas

g. Melakukan evaluasi terhadap program kerja sebagai bahanpenyusunan

laporan

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentanglangkah-

langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yangberlaku

i. Memeriksa, mengecek, mengpreksi, mengontrol dan merencanakankegiatan

pelaksanaan tugas.

j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggung jawab tugas

k. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai

bahan penilaian DP-3 bawahan

l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

E. Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugasdibidang

Keuangan.

2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan

agarpelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib



c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakankegiatan

pelaksanaan tugas

d. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan penyusunanadministrasi

keuangan

e. Menyusun, memeriksa dan meneliti rencana anggaran

f. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan

perbendaharaan

h. Meneliti dokumen dan tanda bukti penerimaan dan pengeluarankeuangan

i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentanglangkah-

langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yangberlaku

j.   Menyusun   laporan   sesuai   hasil   yang   telah   dicapai

sebagaipertanggung jawaban pelaksanaan tugas

k. Menilai   hasil   kerja   bawahan   dengan   mengisi   buku   catatanpenilaian

sebagai bahan penilaiah DP-3 bawahan.

l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

F. Seksi Pemerintahan

1. Seks

i Pemerintahan mempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas

dibidang Pemerintahan.



2. Urai

an Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan

agarpelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib

d. Melaksanakan      tugas-tugas      yang      berhubungan

denganPemerintahan

e. Membuat    program    kerja    di    bidang    Pemerintahan

danKemasyarakatan

f. MelakukanpembinaanterhadappenyelenggaraanadministrasiPemerintahan

Desa dan Kelurahan

g. Melakukan monitoring dalam penyelenggaraan pemilihan KepalaDesa

h. Menyelenggarakan administrasi di bidang Pertanahan

i. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihanyang timbul

antara Pemerintah Desa dan BPD

j.  Memproses usul pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desayang

diajukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD)

k. Memproses   usul   pengangkatan   Carataker  Kepala  Desa  yang diusulkan

oleh BPD

l Memproses  usulan  tentang  Pengangkatan  dan   Pemberhentiananggota

Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Pelantikan AnggotaBPD



m. Melakukan   pembinaan   terhadap   tugas-tugas   anggota   Badan

Perwakilan Desa (BPD)

n. Menyiapkan data Monografi Desa

o. Mengevaluasi laporanpelaksanaan tugas Kepala Desa sebelumdisyahkan

oleh BPD;

p. Merencanakan, melaksanakan  dan  mengembangkan  PelayananTerpadu

Kecamatan (PATEN);

q. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan petunjuk yang telahditetapkan

r. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas kepada Sekcam

s. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihanyang timbul

antara Pemerintahan Desa

t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentanglangkah-

langkah  yang  perlu  diambil   dengan   ketentuan  yangberlaku

u. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang

telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaantugas

v. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan

w. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

G. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

pokokMelaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.



2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan

agarpelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakankegiatan dan

membuat laporan pelaksanaan tugas

d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Ketentramandan

Ketertiban Umum

e. Membuat program kerja di bidang Trantib

f. Melakukan pembinaan terhadap Perlindungan Masyarakat

g. Mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu demiterciptanya

ketentraman dan ketertiban masyarakat

h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa

Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)

i. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaankegiatan

pembebasan tanah

j. Membantu Camat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pengurusan

maupun pelaksanaan setiap izin yang dikeluarkan, agar sesuai dengan

Peraturan Daerah atau ketentuan yang berlaku

k. Melakukan kegiatan dan pemantauan terhadap pengembangan potensi dan

kualitas Sumber Daya Alam;



1. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan

m. Memproses rekomendasi terhadap penerbitan izin sesuai dengan ketentuan

dan peraturan yang berlaku

n. Melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan

o. Melaksanakan penyusunan rencana dan program dalam bidang kebersihan

p. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kebersihan.

r. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi

terciptanyakebersihan di lingkungan masyarakat

s. Merencanakan,  melaksanakan,  monitoring dan evaluasi bidangkebersihan

di lingkungan masyarakat desa dan kelurahan

t.  Melaksanakan   kegiatan   penyehatan   lingkungan    pemukimandengan

budaya hidup bersih

u. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangkapelayanan

kebersihan kawasan perkotaan dan pedesaan

v. Menyampaikan saran clan pertimbangan kepada atasan tentanglangkah-

langkah  yang  perlu  diambil   dengan   ketentuan  yangberlaku

w. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang

telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

x. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan

y. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.



H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi     Pemberdayaan     Masyarakat    mempunyai     tugas     pokok

melaksanakan Tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan

agarpelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakankegiatan dan

membuat laporan pelaksanaan tugas

d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan

Pemberdayaan Masyarakat

e. Membuat program kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat

f. Melakukan pembinaan usaha gotong-royong masyarakat danmelakukan

penyuluhan dalam rangka menumbuhkan kesadarandan tanggung jawab

dalam pembangunan

g. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan serta pengembangan

asset Desa Dan Kelurahan

h. Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana

i. Menyiapkan bahan penyusunan program dibidang pemberdayaan

masyarakat



j. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan pemerintah

kepada desa dan kelurahan

k. Melakukan usulan anggran Pembangunan kecamata n

l. meneliti usulan anggaran yang diajukan oleh desa dan kelurahan

m. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan

n. Memeriksa hasil kerja bawahan

o. Menyiapkan bahan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat desa sebagai

pertanggung jawaban kepada atasan

p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah yang

perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku

q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan seesuai hasil yang

telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

r. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan

s. Melaksanakan ugas lain yang diperintahkan oleh atasan

I. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas

dibidang kesejahteraan sosial

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah

a. Menrima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasa



b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan

agarpelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakankegiatan dan

membuat laporan pelaksanaan tugas

d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan

Kesejahteraan sosial

e. Membuat program kerja di bidang Kesejahteraan social

f.Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunan beragama dan antar

umat beragama

g. Mebina kegiatan kegiatan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat

h. Membantu pembinaan Keluarga Berencana

i.Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan dan hariBesar

Nasional

j.Melakukan pembinaan generasi muda dan kewanitaan

k. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan social

l.Melakukan    koordinasi    dan    pengendalian    sertamembantu pelaksanaan

penanggulangan   masalah   bencana   alam,   wabah penyakit menular serta

rawan pangan

m. Melakukan       pembinaan       masalah       kenakalan remaja,

penyalahgunaan narkoba dan masalah social



n. Melakukan   pembinaan   terhadap   organisasi   sosial,   organisasi

keagamaan

o. Melaksanakan pembinaan terhadap kesejahteraan keluarga

p. Meneliti   dan   melegalisasi   surat   keterangan   ahli waris

yangditerbitkan Kepala Desa dan Lurah

q Memproses surat-surat keterangan miskin dan tidak mampu

r. Membantu pembinaan PKK

s. Menyiapkan bahan laporan di bidang kesejahteraan sosial

sebagaipertanggung jawaban atasan

t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentanglangkah-

langkah  yang  perlu   diambil   dengan   ketentuan   yangberlaku

u. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang

telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

v. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan

w. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.


