
BAB IV

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

4.1. Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja

kegiatan administrasi pendaftaran pencari lerja sangat perlu dilaksanakan

dan perlu didukung oleh setiap organisasi baik yang ada dipemerintah maupun

pihak swasta, karena dengan telah terdaftarnya pencari kerja ataupun tenaga kerja

maka apabila terjadi perselisihan dapat mengadukan permasalahan pada dinas

tersebut untuk mendapatkan penyelesaian dengan ketentuan yang berlaku.

Selesai itu dengan adanya Adminisrasi Pendaftaran Pencari Kerja maka

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dapat mengetahui

seberapa banyak tenaga kerja yang sudah mendapatkan kerja yang layak dan

berapa besar tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Dengan diketahui

hal tersebut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat menyusun program agar tercipta

lapangan kerja yang baru dengan  mengurangi adanya pengangguran.

Pelaksanaan Administrasi Pendaftaran Pencari  Kerja dapat dikatakan

berhasil dengan baik apabila dengan kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi tersebut terdapat adanya administrasi dan tahapan-

tahapan yang harus dilalui pencari kerja yang jelas dan sesuai dengan prosedur

dan persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga akan tercapai tujuan yang akan

diinginkan.

Untuk mengetahui pelaksanaan Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja

pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat

hal-hal sebagai berikut:



4.1.1. Permohonan dan Persyaratan.

Setiap tenaga kerja yang ingin mendaftarkan diri pada Kantor Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja untuk mendapatkan kartu pencari kerja pemohonan harus

melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun persyaratan yang harus

dipenuhi berdasarkan Keputusan Bupati Pasal 12 No 272 Tahun 2004 yaitu:

1. Usia Minimal 17 (Tujuh Belas) tahun.

2. Memperlihatkan Ijazah asli atau foto kopi yang telah dilegalisir oleh piha

yang berwenang dari SD samapi Ijazah terakhir.

3. Menyerahkan foto kopi KTP

4. Menyerahkan foto kopi Kartu Keluaga beserta Nomer Induk

Kependudukannya (NIK)

5. Menyerahkan pas fhoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

6. Surat bukti pengalaman kerja bagi yang memiliki.

4.1.2. Pelayanan Dalam Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja.

Pelayanan Administrasi Pendaftaran merupakan salah satu tugas Bidang

Pelatihan, Penempatan dan Penyebarluasan kesempatan kerja khususnya pada Sub

Bidang Info Pasar Kerja. Adapun tugas-tugasnya yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan formasi, karir dan diklat SDM aparatur Pelayanaan urusan

pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten,

2. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendafran pencari kerja dan

lowongan kerja,

3. Penyusunan pengollahan dan penganalisaan data pencari kerja dan

lowongan kerja skala kabupaten,



4. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada

pencari dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten,

5. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja,

6. Penyebarluasan sistim informai penempatan TKI dan pengawasan

penyetoran dana perlindungan TKI di Wilayah Kabupaten,

7. Sosialisasi terhadap subtansi perjanjian kerja penempatan TKI keluar

negeri Skala  Kabupaten,

8. Penyuluhan rekrutmen seleksi dan pengesahan pengantar kerja,

9. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator,

konsiliator, serbiter di Wilayah Kabupaten, dan

10. Penyedian informasi pengembangan investasi dalam rangka

pengembangan WPT atau LPT skala kabupaten.

Jadi, sudah jekas berdasarkan keterangan diatas bahwasannya yang

mempunyai tugas dalam Administrasi Pendaftaran Pencari kerja adalah Sub

Bagian dari Pasar Kerja.

Pelayanan dalam Administrasi Pendaftaran mencakup semua kegiatan

yang dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi pada Sub Bidang Sub bagian Kerja dan Penempatan tenaga Kerja mulai

dari calon peserta mendaftarkan diri, mencatat data-data yang diperlukan,

memberikan tanda bukti pad mereka yang sudah terdaftar berupa kartu, dan

sampai memasukan nama-nama pencari kerja ke dalam daftar calon pencari kerja

pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja. Adapun administrasi layanan tersebut adalah

sebagai berikut:



a. Menerima calon tenaga kerja

b. Meneliti persyarata-persyaratan yang telah ditentukan

c. Mencatat semua calon tenaga kerja pada buku pendaftaran

d. Mencatat semua calon tenaga kerja kedalam daftar kartu tanda pencari

kerja yang berupa selembar kartu yang berisikan nama dan identitas diri

lainnya dari pencari kerja termasuk diantaranya tingkat pendidikan yang

pernah diikuti.

e. Membuat daftar kartu pencari kerja yang sudah dilengkapi dengan syarat-

syarat dan ketentuan yang ada dalam pembukuan daftar pencari kkerja

sehingga akan memudahkan dalam menganalisah dan mengoreksi jumlah

pencari kerja yang telah terdaftar di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi.

f. Menyimpan dan membukukan daftar pencari kerja berdasarkan peraturan

yang berlaku untuk menunjang pelasksanaan yang ingin dicapai.

g. Meneriama pembukuan tentang semua jumlah pencari kerja yang sudah

terdaftar di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

h. Menyerahkan Kartu Ak/1 atau kartu pencari kerja yang telah

ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan kepada calon pencari

kerja.

i. Membuat laporan hasil pelaksanaan pendaftaran calon pencari kerja sesuai

dengan ketentuan dan ini sebagai dasar dalam penyusunan laporan

kepemerintah dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi.



Gambar 4.1. : Proses Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja Untuk
Mendapatkan Kartu Pencari Kerja atau AK/I Pada Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan singingi,
Taluk Kuantan.

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Keterangan :

1. Pendaftaran, Masyarakat datang langsung ke Kantor Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja tanpa perantara dan mendaftar diri dengan memenuhi

persyaratan-persyaratan yang telah  ditentukan. Pencari Kerja

diwawancarai untuk mengetahui minat, bakat dan kemampuannya dan

dituangkan dalam formulir AK II dan di tandatangani oleh pencari kerja.

2. Pegawai meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh calon

pencari kerja setelah lengkap lalu,
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4. Pegawai mencatat identitas pencari kerja pada kartu pencari kerja.

5. Disahkan oleh Kepala Sub Bidang Informasi Pasar Kerja.

6. Disahkan oleh Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan penyebarluasan

Kesempatan Kerja.

7. Penendatangan kartu pencari kerja oleh pihak yang berwenang.

8. Pegawai menyerahkan kartu pencari kerja pada calon tenaga kerja

4.2. Sejarah

Kabupaten Kuantan Singingi di bentuk berdasarkan Undang-Undang

No.53 Tahun 1999, yaitu pada tanggal 12 0ktober 1999, tentang Pemekaran

Wilayah di Propinsi Riau yang sebelumnya terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten atau

kota, maka dengan keluarnya Undang-Undang ini menjadi 15 (lima belas)

kabupaten atau kota, terjadi  pemekaran 8 (delapan) kabupaten atau kota, yang

terdiri dari kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun,

Natuna, Kuantan Singingi dan Batam.

Pada saat pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi kebaradaan Propinsi

Riau belum terpisah dari Propinsi Kepulauan Riau. Pada saat sekarang, setelah

terpisah dari Kepulauan Riau, maka jumlah Kabupaten atau Kota di Propisi Riau

menjadi 11 (sebelas) dari 15 (lima belas) kabupaten atau kota.

Kuantan Singingi merupakan kabupaten pemekaran Kabupaten kuantan

Induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu yang pada awalnya terdiri dari 6 (enam)

kecamatan yang telah definitif dan 6 (enam) kecamatan pembantu. Sehingga

terbentuklah 12 (dua belas) kecamatan yang berada di Kecamatan Kuantan

Singingi. Berdasarkan peraturan daerah nomor : 16 Tahun 2002, tanggal 24 April



2002, tentang pembentukan Kecamatan Inuman, Kecamatan Logas Tanah Darat,

Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Hulu Kuantan dan Kecamatan Singingi

Hilir. Dengan keluarnya Peraturan Daerah tersebut keenem Kecamatan Pembantu

tersebut telah didefinifkan dengan luas kurang lebih 7.656,03 KM² dan jumlah

penduduk pada tahun 2001 berdasarkan sensus jumlah penduduk Kabupaten

Kuantan Singingi berjumlah 221.676 jiwa yang terdiri dari laki-laki 112.772 jiwa,

sementara pada tahun 2008 jumlah penduduk kurang lebih 314.140 jiwa terdiri

dari laki-laki 162.435 jiwa dan perempuan 151.705 jiwa.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah No:24 tahun 2012 jumlah

kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi tercatat menjadi 15 (lima belas)

kecamatan yang terdiri dari kecamatan Kuantan Hlir Seberang, Kecamatan

Sentajo Raya dan kecamatan Puncuk Rantau. Dengan bertambahnya pemekaran

Kecamatan tersebut bertambah pula jumlah penduduk Kabupaten Kuantan

Singingi, berdasarkan sensus jumlah penduduk pada tahun 2010 kurang lebih

291.044 jiwa dan kepadatan penduduk 45,08 jiwa/km². Untuk data tahun 2013

masalah penduduk belum dapat ditentukan karena per 31 desember baru akan

dilakukan. Lalu  jumlah penduduk selama kurun waktu lebih kurang 7 (tujuh)

tahun dari 2001-2008 penambahan jumlah penduduk sekitar 92.464 jiwa,

sedangkan dari jumlah penduduk selama kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun

dari 2008-2010 jumlah penduduk semakin menurun kerang lebih 23.096.

Adapaun jumlah masyarakat yang membuat Kartu Pencari Kerja di Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat



banyaknya angka pengangguran yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi seperti

pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Jumlah Pengangguran atau yang Mengurus Kartu Pencari Kerja di Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

No Tahun

Jenis Kelamin

jumlahLaki-laki perempuan

1. 2011 1.526 4.184 5.710

2. 2012 352 588 940

3. 2013 1.438 2.162 3.600

Jumlah 3.316 6.934 10.250

Sumber: Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan
Singingi.2014

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 angka

pengangguran sejumlah 5.710 orang, yang terdiri dari laki-laki sejumlah 1.526

orang dan wanita sejumlah 4.184 orang. Dari sini dapat dilihat bahwa angka

pengangguran tahun 2011 jumlah wanita lebih banyak dua kali lipat dari jumlah

pengangguran laki-laki. Pada tahun 2012 angka pengangguran sejumlah 940

orang, yang terdiri dari laki-laki sejumlah 352 orang dan wanita sejumlah 588

orang, maka pada tahun 2012 jumlah pegangguran wanita lebih banyak dua kali

lipat dari jumlah pengangguran laki-laki. Berikutnya pada tahun 2013 jumlah

pengangguran 3.600 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 1.438 orang dan

wanita sejumlah 2.162 orang. Ternyata pada tahun 2013 sama dengan tahun 2011



dan tahun 2012, bahwasannya angka pengangguran wanita lebih banyak dari pada

laki-laki. Dari tahun 2011-2013  maka dapat disimpulkan bahwa angka

pengangguran tertinggi adalah pada tahun 2011 dan wanita merupakan

pengangguran yang tertinggi dari tahun 2011-2013 di bandingkan laki-laki.

Diawal pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, Bangsa Indonesia

masih terperangkap dalam situasi dan kondisi yang memperhatinkan sebagai

akibat dari krisis ekonomi, politik dan kepercayaan yang sepenuhnya belum dapat

diatasi. Situasi dan kondisi ini juga sdikitnya banyak mewarnai kehidupan

masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, namun tidak termasuk dalam kategori

berat, terutama karena ketahanan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor

agraris. Pada saat itu dapat kita maklumi sebagai kabupaten yang baru, tentu

berbagai faktor pendukung juga sangat terbatas, sedangkan issue dan

permasalahan yang ditemui relative banyak dan kompleks.

4.3. Kondisi Geografis

4.3.1. Letak Geografis

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi

Riau yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan

luas wilayah 7.656,03 KM², yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten

Pelalawan.

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatra Barat dengan Propinsi

Barat.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.



4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi.

Wilayah Administrasi kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi antara:

1. 0º 00 - 1º Lintang Selatan

2. 101º 02 - 101º 55 Bujur Timur

Dilihat dari letak dan posisi Kabupaten Kuantan Singingi yang berda pada

bagian Selatan Propinsi Riau dan dijalur Tengah Lintas Sumatra  mempunyaai

peran yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan

Daerah Produksi dan pelabuhan terutama Pelabuhan Kuala Enok. Dengan

demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk

mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan berbagai

barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata.

4.3.2. Topografi

Secara topografis, Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan

daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi

tertinggi mencapai 804 M diatas permukaan laut dan kemiringan lereng sangat

bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi

merupakan daerah pegunungan dan daratan sungai. Sungai-sungai didaerah ini

adalah Sungai Kuantan, Sungai Teso/ Sungai Indragiri dan Sungai Singingi.

4.3.3. Geologi

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari

patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan

sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan instrusi secara endapan



permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki sumber daya

mineral yang beragam antara lain Batubara, Emas, Koalin, Pasir dan Kerikil Batu

Mulia, Bentonit Batu Gamping. Potensi-potensi ini sebagaian besar belum

dieksploitasi secara optimal.

4.3.4. Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada  umumnya beriklim Tropis dengan suhu

udara maksimum antara 32,6ºC – 36,5º dan suhu minimum berkisar antara

19,2ºC-22,0ºC. Curah hujan antara 43,17 -376,50 mm per tahun dengan keadaan

musim berkisar:

1. Musim hujan jatuh pada Bulan September sampai dengan Bulan Februari

2. Musim kemarau jatu pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus

Dengan iklim seperti ini menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi daerah

yang subur untuk bidang pertanian.

4.4. Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi yang beribu Kota Taluk Kuantan

berkembang pesat seiring dengan perkembangan kemajuan pembangunan. Setelah

lebih kurang Kabupaten Kuantan Singingi berumur 14 (empat belas) tahun

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan, 264 (dua

ratus enam puluh empat) desa atau kelurahan, adapun daftar kecamatan di

Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Cerenti

2. Kecamatan Kuantan Hilir

3. Kecamatan Benai



4. Kecamatan Kuantan Tengah

5. Kecamatan Kuantan Mudik

6. Kecamatan Singingi

7. Kecamatan Inuman

8. Kecamatan Pangean

9. Kecamatan Logas Tanah Darat

10. Kecamatan Hulu Kuantan

11. Kecamatan Gunung Toar

12. Kecamatan Singingi Hilir

13. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

14. Kecamatan Sentajo Raya

15. Kecamatan Pucuk Rantau

Secara Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang

Bupati yang Bertanggung jawab kepada Gubernur Riau, adapun daftar nama-

nama pejabat Bupati sebagai berikut:

1. Drs. Rusdji S. Abrus Periode Tahun 2000-2001

2. Drs. H. Asrul Ja’afar Periode Tahun 2001-2006

3. H. Sukarmis periode Tahun 2006-2011

4. H. Sukarmis periode Tahun 2011 s/d Sekarang.

4.5. Visi Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Agar suatu organisasi dapat terorganisir dengan baik untuk pencapaian

tujuan organisasi maka dibutuhkan adanya Visi dan Misi dalam suatu organisasi.

Adpun Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu sebagai berikut:



Visi :

1. Terwujudnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2. Lembaga Sosial dan tenaga Kerja yang Produktif, Kompetitif dan

Sejahtera.

Misi :

1. Meningkatkan Kinerja dan Pengembangan Organisasi DISOSNAKER

2. Penyebarluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Penempatan Tenaga

Kerja.

3. Membangun Kemitraan dan Kerjasama yang Harmonis dengan Lembaga

Sosial dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan.

4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja.

5. Membangun Prakasa dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Meningkatkan

Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Lembaga Sosial

dan Tenaga Kerja.

6. Perwujudan Masyarakat Sosial, Lembaga Sosial dan Tenaga Kerja yang

Berkwalitas dan Bermartabat.

4.6. Struktur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau dinas

maka perlu adanya perencanaan dan perumusan struktur organisasi. Hal ini

dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang

membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Agar semua itu dapat tercapai maka

adanya pegawai harus bekerjasama dengan sedemikian rupa sehingga masing-

masing mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya, serta kepada siapa ia harus



bertanggung jawab akan tugas yang telah dilakukannya. Oleh karena itu

diperlukan suatu bagan yang memberikan gambaran secara sistematik tentang

hubungan kerja setiap individu dalam organisasi yang tertuang dalam suatu

struktur organisasi.

Dengan memperlihatkan posisi, tugas, wewenang dan tanggung jawab

dalam masing-masing pegawai dalam organisasi maka dibuat struktur organisasi.

Adapun struktur organisasi adalah bagan yang menunjukkan hubungan antar

manusia dalam suatu organisasi, struktur inilah yang menjelaskan

pengorganisasian pegawai.

Untuk itu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kabupaten Kuantan Singingi

menyusun organisasi yang diharapkan dapat memperlancar tugas organisasi yang

diharapkan memperlancar tugas dan tanggung jawab dinas. Adapun struktur

gambar yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja organisasi dapat dilihat pada

gambar 1 di bawah ini.



Gambar 4.2
Struktur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
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Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, kabupaten Kuantan Singingi



Susunan organisasi tertulis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan singingi terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawakan:

a. Sub Bagian Program

b. Sub Bagian Umum

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawakan:

a. Seksi identifikasi data dan pelaporan

b. Seksi sarana dan prasarana sosial

c. Seksi bina lembaga sosial

4. Bidang penangganan masalah kesejahteraan sosial dan bencana,

membawakan:

a. Seksi jaminan sosial

b. Seksi penanggulangan bencana

5. Bidang pelatihan, penempatan dan penyebarluasan kesempatan kerja,

membawakan:

a. Seksi pelatihan dan lembaga latihan

b. Seksi informasi pasar kerja

c. Seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja

6. Bidang pengawasan, perlindungan, hubungan industri dan

ketransmigrasian, membawakan:

a. Seksi pengawasan norma ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian



b. Seksi perlindungan, pengumpahan dan jamsostek

c. Seksi hubungan industri dan syarat kerja

7. Unit Pelakasanaan Teknis Dinas (UPTD)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat dijelaskan uraian tugas dan

fungsi dari masing-masing bidang yang ada. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan

diuraikan secara umum yaitu:

4.6.1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu

Bupati dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah

dibidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial dan Tenaga Kerja

b. Penyelenggraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayaan umum

dibidang sosial dan tenaga kerja

c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



4.6.2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam pengkoordinasikan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatahusaan,

pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, serta

keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretaris mempunyai tugas dan

fungsi:

a. Penyelenggarakan urusan surat- menyurat, kearsipan, pengandaan dan

ekspedisi

b. Pelakasanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaiaan

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan

d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan perlengkapan, perawatan materil.

e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas.

f. Menyelenggarakan fungsi kehumasan, memberi informasi dan

penerangan.

g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, persiapan penyusunan

rencana program dan anggaran, kerja sama bidang sosial dan tenaga kerja,

pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program.

a. Sub Bagian Program

Sub bagian program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan

pengelolaan data, pembinaan penyusunan rencana program dan anggaran, kerja



sama dengan bidang sosial, bidang tenaga kerja, monitoring, evaluasi, menyusun

laporan pelaksanaan program/kegiatan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Program sebagai mana dimaksud adalah :

a. Mengumpulkan data dan inventarisasi data

b. Melakukan pengkajian dan analisah data

c. Menyajikan dan menginformasikan data

d. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran

e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran

f. Menyiapkan bahan penyusunan data produk hukum daerah dibidang sosial

dan tenaga kerja.

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan

pengendalian dibidang program

h. Menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan.

i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Sub

Bagian Program

j. Menyiapkan bahan penyusunan bahan laporan kinerja program Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja.

k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub

Bagian Program

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.



b. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi

kehumasan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pembinaan

kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut:

a. Menerima dan menyiapkan surat menyurat

b. Mendistribusikan surat menyurat

c. Menggandakan dan mengarsipkan surat menyurat

d. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian

e. Menyiapkan bahan perencanaan sarana dan prasarana

f. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana

g. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana

h. Menyiapkan kebutuhan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas

i. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan urusan rumah tangga dan perjalanan

dinas

j. Melaksanakan pelayanan informasi dibidang sosial dan tenaga kerja

k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagia

Umum.

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.



c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keungan mempunyai tugas pengelolaan keuangan serta

mengurus dan membayarkan gaji dan tunjangan lainnya.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Mengurus dan membayarkan gaji, tunjangan, uang lembur, honor dan

tunjangan lainya

b. Menyusun rencana pendapatan dan belanja dinas

c. Melaksanaka tata usaha keuangan dan menyusun laporan akuntansi

laporan keuangan

d. Mengkoordinasikan pembayaran dan pencairan uang perjalanan dinas

kegiatan langsung dan kegiatan rutin

e. Menyusun, mengelola surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan

f. Mengkoordinir, memberikan petunjuk pelaksanaan  keuangan bendahara

dan pembantu bendahara.

g. Melaksanakan tugas bendahara dan pembantu bendahara

4.6.3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas

dalam perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan , evaluasi dan

pelaporan kegiatan pemberdayaan sosial dan keperintisan, kesetiakawanan sosial

yang ada dimasyarakat, fakir miskin dan adat terpencil.



Pemberdayaan sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana

fungsinya antara lain:

a. Mempersiapkan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial yang

meliputi fasilitas pelaksanaan kegiatan

b. Mempersiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait

c. Melakukan dan memantau pelaksanaan kegiatan pengawasan

pemberdayaan sosial

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai pelaksanaan

kegiatan pengawasan pelaporan

e. Penyiapan administrasi dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program

pemberdayaan sosial

f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Seksi Identifikasi Data dan pelaporan

Seksi Identifikasi Data dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan dalam

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan identifikasi data

dan pelaporan.

Rincian tugas Seksi Identifikasi Data dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan dan penyajian data

identifikasi data dan pelaporan.

b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk oprasional dan petunjuk teksnis

identifikasi data dan pelaporan.



c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran identifikasi

data dan pelaporan.

d. Melaksanankan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana identifikasi data

dan pelaporan.

e. Menyiapkan bahan telaahan identifikasi data dan pelaporan

f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas identifikasi data

dan pelaporan.

g. Menyipkan bahan pembinaan identifikasi data dan pelaporan.

h. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi identifikasi data

dan pelaporan.

i. Menyiapkan bahan penyusuna laporan realisasi anggaran dan kinerja seksi

identifikasi data dan pelaporan.

j. Melaksanakan tugas lain yang di beriakan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Sosial

Seksi Sarana dan Prasarana Sosial mempunyai tugas penyiapan dalam

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan sarana dan

prasarana sosial.

Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Sosial adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan dan penyajian data

sarana dan prasarana sosial.



b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk oprasional dan petunjuk teknis

sarana dan prasarana sosial.

c. Menyiapkan bahan  penyusunan program dan anggaran sarana dan

prasarana sosial.

d. Melaksanakan pemetaan kebutuhan Sarana dan Prasarana Sosial.

e. Menyiapkan bahan telaahan sarana dan prasarana.

f. Melaksanakan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sarana dan

prasarana.

g. Menyiapkan bahan pembinaan Sarana dan Prasarana Sosial.

h. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Sarana dan

Prasarana Sosial.

i. Menyiapkan bahan penyusunan lapran realisasi anggaran dan kinerja Seksi

Sarana dan Prasarana Sosial.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan menurut tugas dan

fungsinya.

c. Seksi Bina Lembaga Sosial

Seksi Bina Lembaga Sosial mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan

dan pelaksanaan kebijakan teknis, perncanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi

dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Bina Lembaga Sosial.

Rincian tugas Seksi Bina Lembaga Sosial adalah sebagai berikut;

a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan dan penyajian data

bina lembaga sosial.



b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk oprasional dan petunjuk teknis bina

lembaga sosial.

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bina

lembaga sosial.

d. Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana bina lembaga sosial.

e. Menyiapkan bahan talaahan bina lembaga sosial.

f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksana tugas bina lembaga sosial.

g. Menyiapkan bahan pembinaan bina lembaga sosial.

h. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi bina lembaga

sosial.

i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja

seksi bina lembaga sosial.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

4.6.4. Bidang Penanganan Masalah Kesejateraan Sosial dan Bencana

Bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial dan bencana mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan

dan evaluasi dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial dan bencana.

Rincian tugas Bidang penangganan masalah kesejahteraan sosial dan bencana

adalah sebagai berikut :

a. Mempersiapkan bahan kebijakan teknis bidang penangganan masalah

kesejahteraan sosial dan bencana yang meliputi pelaksanaan koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan fasilitas data.



b. Melakukan dan memantau pelaksanaaan kegiatan pengawasan masalah

kesejahteraan sosial dan bencana

c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai pelaksanaan

pengawasan dan pelaporan

d. Penyiapan administrasi dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan

program penangganan masalah kesejahteraan sosial dan bencana

e. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan atasan sesuai

dengan lingkup tugasnya.

a. Seksi Jaminan Sosial

Seksi Jamina Sosial mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan kegiatan jaminan sosial.

Rincian tugas Seksi Jamina Sosial adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan dan penyajian data

jaminan sosial

b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk oprasional dan petunjuk teknis

jamina sosial

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran jaminan

sosial

d. Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana jamina sosial

e. Menyiapkan bahan telaahan jaminan sosial

f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas jamina sosial

g. Menyiapkan bahan pembinaan jaminan sosial



h. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi jaminan sosial

i. Menyiapkan bahan penyusuna laporan realisasi anggaran dan kinerja Seksi

Jaminan Sosial

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

dan tugasnya.

b. Seksi Penanggulangan Bencana

Seksi Penanggulangan Bencana mempunyai tugas penyiapan dalam

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan

bencana.

Rincian tugas Seksi Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

a. Melaksnakan pengumpulan, identifikasi, pengelolahan dan penyajian data

penanggulangan bencana

b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk oprasional dan petunjuk teknis

penanggulangan bencana

c. Mempersiapkan, menyeleksi, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan, rehabilitasi dan

relokasi sosial bagi korban bencana

d. Menyusun rekapitulasi, kondisi, jumlah korban, tenaga pelaksana dan

sarana

e. Mengusulkan, melaksanakan, pendidikan dan pelatihan

f. Melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan penyedian sarana

g. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan



4.6.5. Bidang Pelatihan, Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan

Kerja

Bidang Pelatihan, Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kegiatan, pelaksanaan kegiatan,

pengawasan dan evaluasi dalam rangka pelatihan, penempatan dan

penyebarluasan kesempatan kerja.

Bidang pelatihan, penempatan dan penyebarluasan kesempatan kerja

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Melakukan dan memantau pelaksanaan kegiatan pelatihan

b. Mempersiapkan bahan koordinasi dengan unit keja

c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan

pelaksanaan kegiatan pelatihan, penempatan dan pelaporan

d. Menyelenggarakan program perluasan lapangan kerja melalui usaha

mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten

e. Membantu melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan atasan sesuai

dengan lingkup tugas

a. Seksi Pelatihan dan Lembaga Latihan

Seksi Pelatihan dan Lembaga Latihan mempunyai tugas penyiapan dalam

perumusan dan pelaksanaan kebijakkan teknis, perencanaan, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pelatihan dan

Lembaga latihan.

Rincian tugas Seksi Pelatihan dan Lembaga Latihan adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan dan penyelenggaraan pellatihan kerja skala kabupaten



b. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktifitas skala kabupaten

c. Pelaksanaan program peningkatan produktifitas di wilayah kabupaten

d. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kopetensi dan akreditas pelatihan kerja

skala kabupaten

e. Penyelenggaraan perijinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta

pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.

f. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan

teknologi tepat guna skala kabupaten

g. Penyelenggaraan program perluasan lapangan kerja melalui usaha mandiri

dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten

h. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan masyarakat yang ada disekitar

perusahaan

i. Melakukan perencanaan pemagangan (on jop training) bagi tenaga kerja

lokal dan / atau menerima peserta program magang

j. Menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan bila

dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan program pelatihan

k. Melakukan pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat

b. Sesksi Informasi Pasar Kerja

Seksi informasi pasar kerja mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan

dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, efaluasi

dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan informasi pasar kerja.

Rincian tugas seksi informasi pasar kerja adalah sebagai berikut :



a. Perencanaan formasi, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan

pemerintahan bidang ketenagakerjaan dikabupaten

b. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja dan

lowongan kerja

c. Penyusunan pengolahan dan penganalisaan data pencari kerja dan

lowongan kerja sekala kabupaten

d. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada

pencari kerja dan pengguna tenaga kerja sekala kabupaten

e. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja

f. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan

penyetoran dana perlindungan TKI diwilayah kabupaten

g. Sosialisasi terhadap subtansi perjanjian kerja penempatan TKI keluar

negeri sekala kabupaten

h. Penyuluhan rekrutmen seksi dan pengesahan pengatur kerja

i. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan

mediator, konsiliator, srbiter di wilayah kabupaten

j. Penyediaan informasi pengembangan infestasi dalam rangka

pemngembangan WPT atau LPT skala kabupaten

c. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja mempunyai tugas

penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan,

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan

penempatan dan perluasan kesempatan kerja.



a. Penyelenggaraan program perluasan kerja

b. Pelaksanaan penyluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI wilayah

kabupaten

c. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI

d. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI keluar negri

e. Pembinaan pengawasan dan monitoring penempatan maupun perlindungan

TKI

4.6.6. Bidang Pengawasan, Perlindungan, Hubungan Industrial dan

ketransmigrasian

Bidang Pelatihan, Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kegiatan, pelaksanaan kegiatan,

pengawasan dan evaluasi dalam rangka pelatihan, penempatan dan

penyebarluasan kesempatan kerja.

Bidang pengawasan, perlindungan, hubungan industri ketransmigrasian

mempunyai tuas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan bahan kebijakan teknis dibidang ketenaga kerjaan

b. Mempersiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja

c. Melakukan pembinaan organisasi pekerja

d. Melakukan pembinaan pengawasan penyelesaian dan perselisian

hubungan industrial

e. Melakukan rapat-rapat perkembangan untuk di kabupaten.



a. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Seksi pengawasan norma ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

perencanaan, pembinaan, pengawasan, efaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

kegiatan pengawasan norma ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Rincian tugas seksi pengawasan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah

sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Administrasi Perizinan dan pengawasan bidang penempatan

dan pelatihan

b. Pengawasan perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja warga negara

asing dan pendatang (TKWNAP)

c. Pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan norma K3,

d. Pemeriksaan dan penempatan kecelakaan kerja

e. Pengawasan norma kerja (WLK) dan sarat kerja

f. Pengawasan norma perempuan dan anak

g. Pembertindakan terhadap pelanggar per-Undang-undangan bidang

ketenagakerjaan

h. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fingsinya.



b. Seksi Perlindungan, Pengupahan dan Jamsostek

Seksi Perlindungan, Pengupahan dan Jamsostek mempunyai tugas

penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaaan kebijakan teknis, perencanaan,

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan

perlindungan, pengupahan dan jamsostek.

Rincian tugas seksi perlindungan, pengupahan dan jamsostek adalah sebagai

berikut :

a. Melakukan bimbingan aplikasi pengupahan diperusahaan skala kabupaten

b. Melakukan penysunan dan mengusulkan upah minimun kabupaten yang

telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan layak minimun dari hasil

observasi yang disepakati oleh beberapa unsur antara lain APPINDO,

serikat Pekerja / Serikat Buruh

c. Melakukan dan meningkatkan pembinaan kepersertaan jaminan sosial

tenaga kerja bagi tenaga kerja karyawan perusahaan untuk meningkatkan

kesejahteraan pekerja/buruh ditingkat perusahaan diwilayah kabupaten.

d. Melakukan peningkatan pemmbinaan penyelenggaraan fasilitas dan

kesejahteraan diperusahaan bagi peserta jaminan sosial tenaga kerja

dikabupaten

c. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas penyiapan

dalam perumusan dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja.



Rincian tugas Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan organisasi karyawan dan pengusaha

b. Pembinaan badan kerjasama tripartite dan bipartite, mediasi

c. Melakukan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan perusahaan

d. Verifikasi keanggotaan SP/SB

e. Fasilitas penyelenggaraan dan kesejahteraan di perusahaan

f. Pencegahan dan penyelesaian PHI, mogok kerja dan penutupan

perusahaan

4.6.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu unsur pelaksana oprasional dinas

dilapangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 4

Tahun 2008 dijelaskan kedudukan, Tugas dan Fungsi Pelaksanaan Teknis Dinas

(UPTD) yaitu terdapat pada pasal berikut:

Pasal 106:

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis oprasional

dinas daerah dilapangan.

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas dan secara

oprasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 107:

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.



Pasal 108:

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 107,

Unit Pelaksana Teknis Dinas tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.

b. Pelaksanaan urusan administrasi

4.6.8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil

yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas kepala/pimpinan organisasi

Perangkat Daerah. Sebagai mana juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi No. 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.


