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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Monografi Daerah Kabupaten Rokan Hulu

4.1.1 Letak dan Luas Daerah

Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 0,62-1,25 Lintang Utara dan 100,42-

101,17 Lintang Selatan, 103,28 Bujur Timur, dengan  luas wilayah 7.449.85 Km² dan

batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten

Rokan Hilir

2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra

Barat

3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan

Siak

4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.

4.2 Fisiografis

4.2.1 Keadaan Alam

Sebagian besar Kabupaten Rokan Hulu merupakan daratan rendah dengan

luas 6.332,57 Km (85%) dan perbukitan seluas 1.117,48 Km (15%) berada sepanjang
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kaki bukit barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat dengan ketinggian

berkisar 300-500 meter diatas permukaan laut.

4.2.2 Sungai

Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sungai, dua diantaranya adalah

sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri. Selain

sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Tapung,

Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosa, Sungai

Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut).

4.2.3 Iklim

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31

derajat celcius dan terdapat dua musim yaitu Musim Hujan dan Musim Kemarau.

Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan Maret sampai dengan Agustus

sedangkan musim hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari.

4.3 Sejarah Singkat Kecamatan Rambah

Kecamatan Rambah merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di

Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di pusat Kota yang merupakan Ibu Kota

Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Kecamatan Rambah adalah + 394,65 km2 yang

membawahi 1 Kelurahan dan 13 Desa.
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Kecamatan Rambah sebagai bagian dari perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Rokan Hulu 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 diwilayah

kerjanya.

Kecamatan Rambah dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan

urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh

Bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan dengan memperhatikan

prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas disertai dengan sarana, prasarana,

pembiayaan dan personil.

Mengingat pentingnya peran Kecamatan tersebut dan adanya tuntutan dari

warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, maka

diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah Kecamatan yang memadai.

Pemerintah Kecamatan sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya

dalam kerangka memenuhi kebutuhan warganya. Penerapan loket Pelayanan

Adiministrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN) merupakan contoh upaya perbaikan

pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan.

Salah satu upaya untuk itu adalah pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada

Camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini diharapkan beberapa pelayanan publik

seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat
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4.4 Demografi

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Rambah adalah sebagai

berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo

4.4.1 Pembagian wilayah Kecamatan

Adapun luas wilayah Kelurahanan / Desa dan jumlah penduduk per

Kelurahan/Desa di Kecamatan Rambah adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Pasir Pengaraian.

Luas wilayah Kelurahan Pasir Pengaraian 17 km2 .

2. Desa Rambah Tengah Utara

Luas wilayah Desa Rambah Tengah Utara 10,56 km2 .

3. Desa Rambah Tengah Hilir

Luas wilayah Desa Rambah Tengah Hilir 48,00 km2.

4. Desa Rambah Tengah Hulu

Luas wilayah Desa Rambah Tengah Hulu 56,04 km2.

5. Desa Rambah Tengah Barat

Luas wilayah Desa Rambah Tengah Barat 35,10 km2.
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6. Desa Menaming

Luas wilayah Desa Menaming 72,30 km2 .

7. Desa Pasir Baru

Luas wilayah Desa Pasir Baru 10.00 km2.

8. Desa Sialang Jaya

Luas wilayah Desa Sialang Jaya 36.00 km2.

9. Desa Tanjung Belit

Luas wilayah Desa Tanjung Belit 12,00 km2.

10. Desa Babussalam

Luas wilayah Desa Babussalam 20,18 km2.

11. Desa Pematang Berangan

Luas wilayah Desa Pematang Berangan 20,17 km2.

12. Desa Suka Maju

Luas wilayah Desa Suka Maju 27,30 km2.

13. Desa Koto Tinggi

Luas wilayah Desa Koto Tinggi 20,00 km2.

14. Desa Pasir Maju

Luas wilayah Desa Pasir Maju 10,00 km2.

4.4.2 Keadaan Sosial

Kepadatan Penduduk di Kecamatan Rambah per Oktober 2011 berjumlah

40.453 Jiwa yang terdiri dari 19.652 penduduk laki-laki (48,57%) dan 20.801
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penduduk Perempuan (51,43%). Serta jumlah Keluarga sebanyak 10.023 KK.

Wilayah kerja Pemerintahan Kecamatan Rambah  meliputi Satu Kelurahan dan Tiga

Belas Desa yang terdiri 57 Dusun / Lingkungan, 118 Rukun Warga ( RW ), dan 240

Rukun Tetangga ( RT ).

Jumlah penduduk per Kelurahan/Desa di Kecamatan Rambah adalah sebagai

berikut :

1. Kelurahan Pasir Pengaraian dengan jumlah penduduk 5.176 jiwa, yang terdiri dari:

a. Laki-laki 2.465 jiwa

b. Perempuan 2.711 jiwa

2. Desa Rambah Tengah Utara jumlah Penduduk 4.116 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 1.381 jiwa.

b. Perempuan 2.735 jiwa.

3. Desa Rambah Tengah Hilir jumlah Penduduk 2.793 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 1.462 jiwa.

b. Perempuan 1.331 jiwa.

4. Desa Rambah Tengah Hulu Penduduk 2.302 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 1.169 jiwa.

b. Perempuan 1.133 jiwa.

5. Desa Rambah Tengah Barat jumlah Penduduk 2.860 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 1.443 jiwa.

b. Perempuan 1.417 jiwa.
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6. Desa Menaming jumlah Penduduk 2.427 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 1.217 jiwa.

b. Perempuan 1.210  jiwa.

7. Desa Pasir Baru jumlah Penduduk 1.104 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 566 jiwa.

b. Perempuan 538 jiwa.

8. Desa Sialang Jaya jumlah Penduduk 1.053 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 558 jiwa.

b. Perempuan 495 jiwa.

9. Desa Tanjung Belit jumlah Penduduk 1.498 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 762 jiwa

b. Perempuan 736 jiwa

10. Desa Babussalam jumlah Penduduk  2.136 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 1.169 jiwa

b. Perempuan 1.133 jiwa

11. Desa Pematang Berangan jumlah Penduduk  4.180 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 2.015 jiwa

b. Perempuan 2.165 jiwa

12. Desa Suka Maju jumlah Penduduk  4.027 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 2.056 jiwa

b. Perempuan 1.971 jiwa

13. Desa Koto Tinggi jumlah Penduduk  5.594 jiwa, yang terdiri dari :
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a. Laki-laki 2.907 jiwa

b. Perempuan 2.687 jiwa

14. Desa Pasir Maju jumlah Penduduk  1.187 jiwa, yang terdiri dari :

a. Laki-laki 609 jiwa

b. Perempuan 578 jiwa

5 Keadaan Ekonomi

Kondisi perekonomian di Kecamatan Rambah pada umumnya sudah

menunjukan peningkatan. Masyarakat sudah mulai berperan aktif dalam

perekonomian yang dapat dilihat dari jumlah sarana.

perekonomian yang ada di Kecamatan Rambah yang terdiri dari  3 unit pasar Swadaya

masyarakat, 1 unit Pasar Pemda, 1 Unit Pasar Modern, 2 KUD, 6 UED-SP, 5 BUMDes, 1

PNPM-MP, 1 Unit Capim Bank Riau, 3 Unit Capim BRI, 1 Unit PD BPR Rohul, 1 unit

Capim Bank Mandiri, 1 Unit Capim BNI, 1 unit Bank Sarimadu, 1 Unit Capim Bank

Danamon..

4.5 Gambaran Umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten

Rokan Hulu

Kedudukan Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
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4.6 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kabupaten Rokan Hulu

4.6.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan

Hulu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam

Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4.6.2 Fungsi

Dinas  Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berfungsi sebagai berikut :

1. Menentukan visi dan misi di bidang  Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

2. Merumuskan rencana dan program pembangunan di bidang

Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Menyusun rencana anggaran, pembinaan, pengawasan program  dan

kegiatan tahunan di bidang  Kesejahteraan Sosial, tenag kerja dan

transmigrasi.

4. Membuat rencana pembinaan dan bimbingan teknis di bidang

kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan

permasalahan daerah.



47

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan membina kerjasama

dengan pihak lain yang dianggap perlu.

6. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

rencana.

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah

dilaksanakan dan merencanakan tindaklanjut.

8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier terhadap pegawai

di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

9. Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan kawasan transmigrasi.

10. Melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan

program dan kegiatan baik teknis maupun keuangan kepada Bupati

Rokan Hulu.

11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati Rokan Hulu.

Kepala Dinas

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dibidang sosial, tenaga

kerja dan transmigrasi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai tugas :
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a. Perumusan kebijakan dibidang sosial, tenaga kerja dan

transmigrasi;

b. Penetapan pedoman dan petunjuk tehnis penyelenggaraan dibidang

sosial tenaga kerja dan gtransmigrasi;

c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang

dan kelompok jabatan fungsional;

d. Pembinaan administrasi perkantoran;

e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD, lembaga/instansi terkait

dalam penyelenggaraan kegiatan dinas;

f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;

g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna anggaran;

h. Penyusunan dan penyempurnaan laporan keuangan dinas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas pokoknya

Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi dan

kepegawaian, urusan keuangan dan perlengkapan serta urusan

perencanaan, evaluasi dan pelaporan diwilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

mempunyai uraian tugas :
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a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, humas,

rumah tangga dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan.

(1) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan administrasi

dan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat,

dan protokol.

Uraian tugas meliputi :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Administrasi dan

Kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan

yang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis pedoman petunjuk eknis serta bahan lannya

yang berhubungan sub bagian Administrasi dan Kepegawaian

sebagai pedoman landasan kerja;



50

c. mencari,  mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimasikan,

mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas

Subbagian Administrasi dan Kepegawaian;

d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian

Administrasi dan Kepegawaian sesuai dengan sumber data

yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan;

e. menginventarisir permasalahan kepegawaian dan menyiapkan

bahan dalam rangka pemecahan masalah antara lain :

melakukan penyusunan formasi pegawai, mengusulkan

kebutuhan pegawai, mengurus kenaikan pangkat pegawai, ujian

dinas pegawai, prajabatan pegawai, mengurus jabatan

struktural pegawai, melaksanakan administrasi penilaian

pegawai, menyiapkan pengambilan sumpah pegawai,

menyiapkan tata naskah serah terima jabatan, menyusun daftar

penilaian pegawai, urusan mutasi, dan promosi pegawai,

melaksanakan urusan gaji berkala pegawai, cuti pegawai,

absensi pegawai, karpeg, karis, karsu, taspen, dan lain-lain;

f. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan administrasi

dan kepegawaian; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok

menyusun rencana kebutuhan, pembinaan/pengendalian dalam

bidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntasi, tindak

lanjut hasil laporan pemeriksaan serta perlengkapan kebutuhan

barang meubiler, mesin kantor, dan kebutuhan lainnya.

Uraian tugas meliputi :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan perlengkapan

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis pedoman petunjuk eknis serta bahan lannya

yang berhubungan sub bagian Keuangan dan Perlengkapan

sebagai pedoman landasan kerja;

c. mencari,  mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimasikan,

mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;

d. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan keuangan dan

perlengkapan; dan



52

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

pokok menyiapkan bahan, menyusun perencanaan, melaksanakan

evaluasi dan pelaporan semua kegiatan yang dilaksanakan.

Uraian tugas meliputi :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan

yang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis pedoman petunjuk eknis serta bahan lannya

yang berhubungan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan sebagai pedoman landasan kerja;

c. mencari,  mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimasikan,

mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

d. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan ; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang Pelayanan Sosial

Bidang Pelayanan sosial dipimpin oleh kepala bidang yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

Sosial Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu di bidang

Bidang Pelayanan sosia.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepala bidang Pelayanan sosial mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bantuan dan

jaminan sosial;

b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Perlindungan

dan Rehabilitasi Sosial;

c. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Pelayanan dan

Pengembangan sosial;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

pelayanan social

Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

(1) Seksi bantuan dan jaminan sosial dipimpin oleh kepala seksi yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan,

perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bantuan dan

jaminan sosial.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepala seksi bantuan dan jaminan sosial mempunyai uraian

tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan bantuan dan jaminan sosial;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

dan kebijakan pelaksanaan teknis dalam rangka pelaksanaan

bantuan dan jaminan sosial;

c. Meningkatkan kemampuan aparatur seksi bantuan dan jaminan

sosial;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan

dan jaminan sosial;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan dan Rehablitasi Sosial

(1) Seksi Perlindungan dan Rehablitasi Sosial dipimpin oleh kepala

seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

bahan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Seksi

Perlindungan dan Rehablitasi Sosial.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepala seksi Perlindungan dan Rehablitasi Sosial

mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan Perlindungan dan Rehablitasi Sosial;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

dan kebijakan pelaksanaan teknis dalam rangka pelaksanaan

Perlindungan dan Rehablitasi Sosial ;

c. Meningkatkan kemampuan aparatur seksi Perlindungan dan

Rehablitasi Sosial;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Perlindungan dan Rehablitasi Sosial;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan dan Pengembangan Sosial

(1) Seksi Pelayanan dan Pengembangan Sosial dipimpin oleh kepala

seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

bahan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Seksi

Pelayanan dan Pengembangan Sosial.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepala seksi Pelayanan dan Pengembangan Sosial

mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Sosial;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

dan kebijakan pelaksanaan teknis dalam rangka pelaksanaan

Pelayanan dan Pengembangan Sosial ;

c. Meningkatkan kemampuan aparatur seksi Pelayanan dan

Pengembangan Sosial;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan

dan Pengembangan Sosial;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang

mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Dinas Sosial Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu di

bidang Bidang Pemberdayaan Sosial
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepala bidang Pemberdayaan  Sosial mempunyai  uraian

tugas :

a. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan

Pemberdayaan Keluarga dan Pekerja Sosial Masyarakat;

b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan

Pemberdayaan Fakir Miskin;

c. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan

Pemberdayaan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Pemberdayaan Sosial.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Pekerja Sosial Masyarakat

(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Pekerja Sosial Masyarakat

dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga dan Pekerja Sosial

Masyarakat.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepala seksi Pemberdayaan Keluarga dan Pekerja Sosial

Masyarakat mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga dan Pekerja Sosial

Masyarakat;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

dan kebijakan pelaksanaan teknis dalam rangka pelaksanaan

Pemberdayaan Keluarga dan Pekerja Sosial Masyarakat;

c. Meningkatkan kemampuan aparatur seksi bantuan dan jaminan

sosial;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga

dan Pekerja Sosial Masyarakat;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin

(1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dipimpin oleh kepala seksi yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan,

perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Seksi

Pemberdayaan Fakir Miskin.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepala seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai

uraian tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan Pemberdayaan Fakir Miskin;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

dan kebijakan pelaksanaan teknis dalam rangka pelaksanaan

Pemberdayaan Fakir Miskin;

c. Meningkatkan kemampuan aparatur seksi Pemberdayaan Fakir

Miskin;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Pemberdayaan Fakir Miskin;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan

(1) Seksi Pemberdayaan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan

dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan Seksi Pemberdayaan Peran Kelembagaan Sosial dan

Kemitraan.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepala seksi Pemberdayaan Peran Kelembagaan Sosial dan

Kemitraan mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan Pemberdayaan Peran Kelembagaan Sosial dan

Kemitraan;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

dan kebijakan pelaksanaan teknis dalam rangka pelaksanaan

Pemberdayaan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan ;

c. Meningkatkan kemampuan aparatur seksi Pemberdayaan Peran

Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Pemberdayaan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Transmigrasi dan Pembinaan Komunitas Adat Terpencil

(1) Bidang Transmigrasi dan Pembinaan Komunitas Adat Terpencil

dipimpin oleh kepla yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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Kabupaten Rokan Hulu di bidang Transmigrasi dan Pembinaan

Komunitas Adat Terpencil wilayah Kabupaten Rokan Hulu

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepala bidang pengawasan ketenagakerjaan mempunyai

uraian tugas :

a. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyiapan

areal/ lokasi transmigrasi;

b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksnaan penempatan

transmigran;

c. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan

masyarakat transmigrasi;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

transmigrasi;

e. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengakhiran

status pembinaan transmigrasi;

f. Merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan

transmigrasi;

g. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan

komunitas adat terpencil;



62

h. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan

komunitas adat terpencil;

Seksi Transmigrasi

(1) Seksi Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

dan fasilitasi pelaksanaan transmigrasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Seksi Transmigrasi mempunyai uraian tugas :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan penyiapan areal/lokasi transmigrasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan penempatan transmigrasi;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan pembinaan masyarakat transmigrasi;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

transmigrasi;

e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan pengakhiran status pembinaan transmigrasi;

f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi

pelaksanaan transmigrasi;

g. Peningkatan kemampuan aparatur seksi transmigrasi dan
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h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

dinas sesuai dengan tugasnya

Seksi Pembinaan Komunitas Adat Terpencil

(1) Seksi  Pembinaan Komunitas Adat Terpencil dipimpin oleh seorang

Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan

komunitas adat terpencil

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Seksi Pembinaan Komunitas Adat Terpencil

mempunyai uraian tugas :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan pendataan komunitas adat terpencil;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan pembinaan komunitas adat terpencil;

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan komunitas

adat terpencil;

d. Peningkatan kemampuan aparatur seksi komunitas adat

terpencil; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
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(1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh kepla yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan

Hulu di bidang pengawasan wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepala bidang pengawasan ketenagakerjaan mempunyai

uraian tugas.

a. Melaksanakan pengkajian, penelitian, perumusan, pengambilan

keputusan dan kebijakan di bidang kepengawasan ketenaga

kerjaan;

b. Melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan

ketenagakerjaan;

c. Melaksanakan pengorganisasian program kegiatan pengawasan

ketenagakerjaan;

d. Melaksanakan pelayanan umum dan teknis program kegiatan

pengawasan ketenagakerjaan;

e. Melaksanakan pengendalian/ pengrahan/ pembinaan dan

bimbingan program kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;

f. Melaksanakan pengawasan, pemantaua, dan evaluasi program

kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;
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g. Melaksanakan pelaporan program kegiatan pengawasan

ketenagakerjaan; dan

h. Melaksanakan tugas-tugaslainnya diberikan Kepala Dinas.

Seksi Pengawasan Norma Kerja

(1) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

fasilitasi pelaksanaan pengawasan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun jadwal kegiatan, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan norma ketenagakerjaan, pemeriksaan di perusahaan

atau di tempat kerja;

b. Melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan, organisasi

pekerja dan pengarahan terhadap tenaga kerja tentang hak dan

kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

c. Memonitor kegiatan proses penerimaan, penempatan dan

pelatihan tenaga kerja pada perusahaan untuk mengetahui

palaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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d. Menjalin hubungan kerja dengan instansi terkait dalam rangka

pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum

ketenagakerjaan;

e. Merangkum bahan-bahan peyelesaian masalah yang timbul

berdasarkan laporan dan kejadian di lapangan untuk

ditindaklanjuti sesuai undang- undang ketenagakerjaan dan

melakukan penegakan hukun terhadap pelanggaran peraturan

perundang-undangan, penindakan korektif baik secara preventif

maupun refresif;

f. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi pemerintah

maupun swasta dalam membina  kerjasama penerimaan dan

penempatan  tenaga kerja, pelatihan dan penempatan calon

tenaga kerja indonesia ke luar negeri;

g. Memberikan informasi kepada pencari kerja, pimpinan

perusahaan, instansi pemerintah dan BUMN tentang lowongan

pekerjaan yang ada dan memberikan saran untuk mengikuti

pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;

h. Memberikan petunjuk pelaksanaan krgiatan terhadap pengawas

ketenagakerjaan agar dapat melaksanakan tugas dan pembagian

tugas terhadap seksi pengawasan norma ketenagakerjaan;
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i. Memberikan penyuluhan/ pembinaan pada perusahaan, serikat

pekerja/serikat buruh, lembaga swasta tentang pelaksanaan

norma ketenagakerjaan untuk menciptakan hubungan industrial

yang harmonis di tempat kerja;

j. Pemberdayaan fungsi kegiatan personil dan kelembagaan

pengawasan ketenagakerjaan pada fungsi pengawasan

ketenagakerjaan;

k. Meneliti hasil pengawasan norma ketenagakerjaan, pembinaan

dan penyuluhan norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh

pengawas ketenagakerjaan;

l. Pengawasan proses penempatan, penggunaan tenaga kerja lokal,

tenaga kerja daerah serta tenaga kerja asing di Kabupaten Rokan

Hulu;

m. Mengawasi pekerja perempuan dan  anak  di perusahaan serta

penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

(PBPTA);

n. Penanganan kasus/ melakukan penyidikan terhadap pengusaha

yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten;

o. Melakukan penegakan hukum (law inforcement) terhadap

pelanggaran Undang-Undang ketenagakerjaan oleh PPNS; dan
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p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengawasan Ketenagakerjaan.

Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(1) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

dipimpin oleh kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan

Kesehatan Kerja mempunyai uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja pemeriksaan/ pengujian terhadap

perusahaan dan objek pengawasan penerapan norma

keselamatan kerja;

b. Mengawasi pemakaian peralatan produksi yang dipergunakan

perusahaan untuk menjaga stabilitas keselamatan kerja dengan

pelaksanaan penerapan SMK3;

c. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan ulang terhadap alat-alat,

mesin-mesin, pesawat uap, pesawat angkat dan angkut, instalasi,

bahan berbahaya diperusahaan;
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d. Memeriksa hasil kerja pelaksanaan pengawasan teknis, inspeksi,

control dan berita acara pemeriksaan sebagai bahan laporan

kepada atasan langsung;

e. Memantau, megevaluasi pelaksanaan pengawasan keselamatan

kerja pada perusahaan yang rawan kecelakan kerja;

f. Penelitian/ pengujian penggunaan peralatan, -mesin, pesawat

uap, pesawat angkat, bahan berbahaya dalam proses produksi

dalam rangka penerbitan/ rekomendasi (izin);

g. Melaksanakan koordinasi dengan PT Jamsostek tentang

pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

h. Melaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyelengaraan

Jamsostek;

i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Jamsostek;

j. Memproses penerbitan izin penggunaan peralatan produksi yang

dibutuhkan perusahaan dan izzin operator yang dibutuhkan

karyawan perusahaan;

k. Pembinaan terhadap staf pengawasan keselamatan kerja dalam

pelaksanaan inventarisasi data penerbitan/ rekomendasi (izin) di

perusahaan;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oeh Kepala Bidang

Pengawasan Ketenagakerjaan.
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Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

(1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh

kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Rokan Hulu di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja di

wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

mempunyai uraian tugas :

a. Mengkoordinir perencanaan kegiatan, memberikan bimbingan

pembinaan teknis bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja

serta informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;

b. Membuat usulan rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan

dengan ketenagakerjaan;

c. Membuat pelaporan pelaksanaan tugas; dan

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

(1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
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perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan

produktifitas tenaga kerja.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai uraian

tugas :

a. Membuat perencanaan kegiatan di seksi Informasi Pasar Kerja

dan Penempatan Tenaga Kerja;

b. Melakukan pendaftaran/ menginvatarisasi data pencari kerja

(AK.1), Lowongan Kerja dan Penempatan Kerja Antar Kerja

Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan

Tenaga Kerja Asing (TKA) baik perusahaan swasta maupun

pemerintah;

c. Mengadakan penyuluhan, sosialisasi dan penyebarluasan

informasi pasar kerja melalui media massa cetak dan

elektronik;

d. Menerbitkan izin/ rekomendasi penggunaan tenaga kerja Antar

Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah

(AKAD) dan Tenaga Kerja Asing (TKA);



72

Seksi Persyaratan Kerja dan Lembaga Hubungan industrial

(1) Seksi Persyaratan Kerja dan Lembaga Hubungan industrial

dipimpin oleh kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan

persyaratan kerja dan lembaga hubungan industrial.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Lembaga Hubungan

industria mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan dan melaksanakan rencana dan program seksi;

b. Merumuskan dan mengkoordinasikan syarat-syarat kerja

hubungan industrial;

c. Merumuskan dan meneliti bahan persyaratan pencatatan serikat

pekerja/ Serikat Buruh;

d. Meneliti sitem Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan

Perusahaan (PP) yang diajukan pihak perusahaan;

e. Monitoring laporan kecelakan kerja di perusahaannyang

disampaikan para pihak;

f. Melakukan bimbingan terhadap organisasi pekerja dan

pengusaha dalam pembentukan koperasi karyawan;

g. Menyusun jadwal dan menyiapkan data rapat koordinasi

pemerintah, perusahaan dan lembaga ketenagakerjaan;
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h. Menyusun laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.


