
 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Berdirinya Kelurahan Labuh Baru Timur  

Kelurahan Labuh Baru Timur mulanya masuk dalam Wilayah Kecamatan 

Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu Desa Labuh Baru. Pada saat itu, Desa Labuh 

Baru merupakan tempat orang-orang berlabuh berniaga (berdagang) dengan 

menggunakan perahu layar. Wilayah ini dilingkari oleh Sungai Senapelan dan 

anak sungai lainnya. Banyak terdapat lubuk seperti kuali pada tahun 1958. 

Sebahagian ada yang mengatakan daerah ini merupakan daerah Padang Terubuk 

yang dipimpin oleh Wali Muda sampai tahun 1964. 

Pada tahun 1974, desa Labuh Baru dikukuhkan menjadi Desa Kampung 

Labuh Baru oleh Camat Siak Hulu dengan perbatasan Penghulu Padang Bulan 

Utara. Beerdasarkan PP No. 19 tahun 1987 tanggal 07 september 1987 

mengatakan bahwa Wilayah Desa Labuh Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar masuk dalam wilayah kotamadya TK. II Pekanbaru dari luas ± 62,96 

KM² menjadi 632,26 KM². SK Gubernur Kepala Daerah TK. II Riau No. 55 tahun 

1999 tanggal 21 Oktober 1999 mengatakan bahwa dari 45 kelurahan menjadi 50 

Kelurahan. 

Kelurahan Labuh Baru dibagi menjadi dua bagian yaiitu Labuh Baru Barat 

dan Labuh Baru Timur. Adapun yang menjadi batas bagi Kelurahan Labuh Baru 

Timur yaitu : 

a. Sebelah Utara Jalan Panglima Kelurahan Air Hitam 

b. Sebelah Selatan Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Tangkerang Barat 



 
 

c. Sebelah Barat Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Labuh Baru Barat 

d. Sebelah Timur Jalan Anak Sungai Senapelan Kelurahan Kampung Melayu dan 

Kelurahan Harjosari. 

 

4.2 VISI dan MISI Kelurahan Labuh Baru Timur 

4.2.1 Visi 

Terwujudnya Kelurahan Labuh Baru Timur sebagai kawasan 

pengembangan pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

berbudaya berlandaskan iman dan taqwa menuju masyarakat sejahtera. 

4.2.2 Misi 

a. Mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat khususnya pertanian 

yang kondusif dengan berbasis ekonomi kerakyatan. 

b. Mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana lembaga 

pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, 

kreatif, dan inovatif.  

c. Mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan infrastuktur dan 

pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam. 

d. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan Melayu. 

e. Menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram 

dengan toleransi beragama yang disertai iman dan taqwa. 

 

 

 



 
 

4.3 Struktur Organisasi Kelurahan Labuh Baru Timur  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

Kelurahan Labuh Baru Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kelurahan Labuh Baru Timur tahun 2014 
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TABEL 4.1 

Data Jumlah Pegawai 

di Kelurahan Labuh Baru Timur 

Kecamatan Payung Sekaki 

NO JABATAN JUMLAH 

1 LURAH 1 

2 SEKRETARIS LURAH 1 

3 KASI PEMERINTAHAN 1 

4 KASI PEMBANGUNAN 1 

5 KASI KESRA 1 

6 KASI PELAYANAN UMUM 1 

TOTAL 6 

Sumber: Kelurahan Labuh Baru Timur Tahun 2014 

 

4.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Labuh Baru Timur 

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian pada Kantor 

Kelurahan Labuh Baru Timur sebagai berikut yaitu : 

1. Lurah  

a. Uraian Tugas Lurah 

a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 

serta pengurusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota. 

b) Merencanakan program kerja pemerintahan kelurahan. 

c) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 



 
 

d) Melaksanakan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. 

e) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 

f) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

g) Mengkoordinasikan lembaga kemasyarakatan. 

h) Mengkoorniasikan penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan. 

i) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota. 

j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Uraian Fungsi Lurah 

a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan. 

b) Pemberdayaan masyarakat. 

c) Pelayanan masyarakat. 

d) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 

e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

f) Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

 

2. Sekretaris Lurah 

a. Uraian Tugas Sekretaris Lurah 

a) Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pelayanan teknis 

administrastif, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan walikota. 



 
 

b) Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan kemasyarakatan 

berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

c) Merencanakan program kerja pemerintahan kelurahan. 

d) Mengkoordinir pelaksanaan tugas administratif pemerintahan kelurahan mulai 

dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 

e) Membina, mengawasi, dan mengendalikan perangkat kelurahan dalam 

melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah. 

f) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis maupun lisan agar dapat 

diproses lebih lanjut. 

g) Memberi petunjuk kpada bawahan dengan cara tertulis maupun secara lisan agar 

bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya. 

h) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya 

kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya. 

i) Membuat konsep dan pedoman petunjuk teknis. 

j) Mengevaluasi tugas pemerintahan kelurahan berdasarkan informasi, data, laporan 

yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 

k) Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kelurahan kepada walikota a.n (atas 

nama) camat melalui lurah secara tertulis maupun lisan berdasarkan hasil kerja 

sebagai bahan evaluasi bagi atasan. 

l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 



 
 

b. Uraian Fungsi Sekretaris Lurah 

a) Perencanaan kegiatan teknis administratif. 

b) Perencanaan program kerja kelurahan. 

c) Koordinasi tugas administratif. 

d) Pembinaan perangkat kelurahan. 

e) Mengevaluasi tugas pemerintahan kelurahan. 

f) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. 

 

3. Kasi Pemerintahan 

a. Uraian Tugas Kasi Pemerintahan 

a) Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pelayanan urusan 

pemerintahan kelurahan serta ketenteraman dan ketertiban. 

b) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal 

di bidang penyelenggaraan pemerintahan.  

c) Melaukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat 

daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 

d) Melakukan evaluasi penyelenggaraan penerintahan di tingkat kelurahan. 

e) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 

kelurahan. 

f) Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan 

bangsa. 

g) Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil. 



 
 

h) Memberikan bimbingan supervisi fasilitas dan konsultasi pelaksanaan 

pemerintahan. 

i) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kelurahan. 

j) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta ketenteraman 

dan ketertiban di tingkat kelurahan.  

k) Melakukan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja, kepolisian Negara 

Republik Indonesia, serta TNI mengenal program dan kegiatan penyelenggaraan, 

ketenteraman, ketertiban umum wilayah Kelurahan. 

l) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada di wilayah kerja 

kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. 

m) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan. 

n) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan yaitu Satuan 

pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

o) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulus maupun lisan agar dapat 

diproses lebih lanjut. 

p) Memeriksa pekerjaan bawahan berdaasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya 

kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya. 

q) Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kelurahan kepada walikota 

dan camat melalui lurah secara tulisan maupun lisan berdasarkan hasil kerja 

sebagai bahan evaluasi bagi atasan. 



 
 

r) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Uraian Fungsi Kasi Pemerintahan 

a) P[erencanaan kegiatan urusan pemerintahan. 

b) Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintahan. 

c) Pembinaan evaluasi dan pembagian urusan pemerintahan. 

d) Pemeriksaan pekerjaan bawahan. 

e) Pelaporan pelaksanaan tugas. 

f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

4. Kasi Pembangunan 

a. Uraian Tugas kasi Pembangunan 

a) Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pelayanan urusan 

pembangunan. 

b) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan di kelurahan. 

c) Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi 

di tingkat kelurahan. 

d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja, baik 

pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. 



 
 

e) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kelurahan baik yang dilakukan oleh unit krja pemerintah   maupun 

swasta. 

f) Melakukan tugas-tugas lain di bindang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

g) Melakukan kooedinasi dengan satuan kerja perangkat daerah maupun instansi 

vewrtikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum. 

h) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan 

prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

i) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat 

diproses lebih lanjut. 

j) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya 

kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya. 

k) Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pembangunan kepada walikkota dan camat 

melalui lurah secara tulisan maupun lisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan 

evaluasi bagi atasan. 

l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Uraian Fungsi Kasi Pembangunan 

a) Perencanaan kegiatan urusan pembanguan kelurahan. 

b) Koordinasi urusan pembangunan kelurahan. 

c) Pembinaan, evaluasi, dan bimbingan urusan pembangunan kelurahan. 



 
 

d) Pemeriksaan pekerjaan bawahan. 

e) Pelaporan pelaksanaan tugas. 

f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

5. Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) 

a. Uraian Tugas Kasi Kesejahteraan Rakyat 

a) Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pelayanan urusan 

kesejahteraan rakyat. 

b) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan 

keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat.  

c) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan dan bantuan sosial, bantuan 

kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, olahraga dan tenaga 

kerja. 

d) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat. 

e) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah maupun instansi 

vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat. 

f) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan 

rakyat. 

g) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis maupun lisan agar dapat 

diproses lebih lanjut. 

h) Memeriksa perkerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya 

kesalahan atyau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya. 



 
 

i) Melaporkan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan rakyat kepada walikota dan 

camat melalui lurah baik secara tulisan maupun lisan berdasarkan hasil kerja 

sebagai bahan evaluasi bagi atasan. 

j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Uraian Fungsi Kasi Kesejahteraan Rakyat 

a) Perencaanan kegiatan urusan kesejahteraan rakyat. 

b) Koordinasi urusan kesejahteraan rakyat. 

c) Pembinaan, evaluasi, dan bimbingan urusan kesejahteraan rakyat. 

d) Pemeriksaan pekerjaan bawahan. 

e) Pelaporan pelaksanaan tugas. 

f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

6. Kasi Pelayanan Umum 

a. Uraian Tugas Kasi Pelayanan Umum 

a) Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan urusan pelayanan umum. 

b) Melakukan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

kelurahan. 

c) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kelurahan. 

d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat di kelurahan. 

e) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis maupun lisan agar dapat 

diproses lebih lanjut. 



 
 

f) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya 

kesalahan dan kekeliruan serta upaya penyempurnaannya. 

g) Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada walikota dan 

camat melalui lurah secara tulisan maupun lisan berdasarkan hasil kerja sebagai 

bahan evaluasi bagi atasan. 

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Uraian Fungsi Kasi Pelayanan Umum 

a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan. 

b) Pemberdayaan masyarakat. 

c) Pelayanan masyarakat 

d) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 

e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

f) Pembinaan lembaga kemasyarakatan  

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 


