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BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1. Letak Geografis

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu

Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang

perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada

tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah + 199.792 KM2.

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan

Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu :

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar

2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu

3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu

4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang

berdasarkan  PP No. 19 Tahun 1987 yang diatas tadi.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kata Pekanbaru mengeluarkan Perda No.

03  Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2

Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota

Pekanbaru)

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten

Kampar)
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c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota

Pekanbaru)

d. Swebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten

Kampar)

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah + 65 KM2  yang

terdiri dari 4 Kelurahan Yaitu :

1. Kelurahan Simpang Baru

2. Kelurahan Tuah Karya

3. Kelurahan Sidomulyo Barat

4. Kelurahan Delima

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan Tanahnya datar dan sebagian

lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah lain

sangat cocok dipergunakan untuk pertanian.

Kecamatan Tampan ini merupakan daerah perkembangan pemukiman

di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis kecamatan Tampan ini juga

terletak di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Salah satu

indikatornya adalah banyaknya dibangun kompleks-kompleks perumahan oleh

pengembang kecamatan ini.

Hal unik mengenai kecamatan Tampan ialah, kecamatan ini memiliki

jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terbesar di kota Pekanbaru, dan

masyarakatnya paling heterogen. Kecamatan ini memiliki empat kelurahan

yakni Kelurahan Simpang Baru, Tuah Karya, Sidomulyo Barat dan Delima.

Dua kelurahan terutama Sidomulyo Barat dan Simpang Baru merupakan

dengan jumlah warga pendatang terbanyak, untuk kode POSnya 28291-

28294.
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Kecamatan Tampan juga di lalui jalan HR. Subrantas atau juga sering

disebut jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, merupakan jalan yang sangat

strategis karena, penghubung untuk daerah-daerah lain di propinsi Riau

ataupun di luar propinsi Riau seperti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir,

Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lainnya. Kecamatan Tampan memiliki

daya tarik bagi para pendatang sehingga, kecamatan ini adalah tempat awal

bagi para pendatang dari berbagai daerah, dibandingkan kecamatan lainnya,

akibatnya kecamatan Tampan sangat heterogen masyarakatnya.

Kecamatan Tampan memilki luas 108,84 km², pada tahun 2001

berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kecamatan

Tampan 140.662, untuk kepadatan 1.292 jiwa/ km2. Sedangkant data tahun

2010 warga Kecamatan Tampan sudah berjumlah 190 ribu. Jumlah

sedemikian menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar dari pertambahan

penduduk yang terjadi bukan disebabkan pertambahan alami, melainkan

karena migrasi.

4.2.Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 6 Tahun 2001

Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretaris Camat

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
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f. Seksi Kesejahteraan Sosial

g. Seksi Pelayanan Umum

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 66 ayat 4 menyebutkan bahwa Camat

menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari

Bupati/Walikota dan selanjutnya pada Pasal 67 ayat 4 disebutkan bahwa

Lurah menerima pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Camat.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut maka Walikota

Pekanbaru telah menyerahkan sebagian kewenangan tersebut kepada Camat

untuk menjalankan fungsi pelayanan dengan menerbitkan Surat Keputusan

yang meliputi :

1. Surat Keputusan Walikota Nomor: 112 Tahun 2002 Tanggal 1 Juli 2002

Tentang Pelimpahan kewenangan kepada Camat.

2. Surat Walikota No: 065/377-ORG/2003 Tanggal 17 April 2003 Tentang

Pelayanan Terpadu.

3. Keputusan Walikota No: 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kebersihan.

Kemudian kewenangan yang diterima camat tersebut sebagian telah di

serahkan pula kepada Lurah berdasarkan Surat Keputusan Camat Tampan

Nomor 292 Tahun 2003 Tentang  Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Camat Kepada Lurah.
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4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Administrasidi Kantor Camat

Tampan

Tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas :

1. Menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas

umum pemerintah.

2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

b. Menggoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan

f. Membina penyelenggaran pemerintahan kelurahan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah

kelurahan

3. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

a) Perizinan

b) Rekomendasi
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c) Koordinasi

d) Pembinaan

e) Pengawasan

f) Fasilitas

g) Penetapan

h) Penyelenggaraan, dan

i) Kewenangan lain yang dilimpahkan

Fungsi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana si maksud pada

tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

b. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

walikota

Tugas pokok Sekretaris Camat mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis

administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintaha serta

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota

b. Merencanakan  kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran

penyelengaraan pemerintahan kecamatan, pembangunan dan

kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan

perundanga-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

c. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan

d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan

mulai dari prosos perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,

pelaporan
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e. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan

kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah

f. Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat

diproses lebih lanjut

g. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan

agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya

h. Memeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya

penyempurnaanya

i. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis

j. Mengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data,

laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjutgan

k. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintaha kecamatan kepada camat

secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi

bagi batasan

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemimpin sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Fungsi Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan rincian tugas

sebagaimana dimaksudkan pada tugas pokok di atas menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan kegiatan teknis administratif

b) Perencanaan program kerja kecamatan

c) Koordinasi tugas administrasi

d) Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan

e) Pengevaluasian tugas pemerintahan kecamatan
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f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan

Perlengkapan mempunyai rincian tugas :

a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan kepegawaian,

umum dan perlengkapan

b. Merencanakan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan

perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas kepegaeaian,

umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan

peraturan perundanga-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas

c. Merencanakan program kerja dan inventarisasi asset kecamatan dan

kelurahan

d. Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan,

keindahan dan pertamanan

e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang

berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas

pegawai

f. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor

dan dokumentasi kegiatan kantor

g. Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas

dan pelayanan hubungan masyarakat

h. Melaksanakan kegiatanan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit

kerja kecamatan
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i. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban,

kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta

pengamanan dilingkungan badan

j. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 PNS, registrasi PNS

dan DUK

k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau  lisan agar dapat

diproses lebih lanjut

l. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan

agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya

m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasilkerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya

n. Mengevaluasi tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan

berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan

penyempurnaan labih lanjut

o. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan

perlengkapan kepada batasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan

hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawain, Umum dan Perlengkapan

dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok di

atas menyelenggaraan fungsi :

a. Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan

perlengkapan

b. Perumusan data kepegawaian
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c. Pelaksanaan urusan dalam

d. Pelaksanaan kebutuhan materiil

e. Pengoordinasian kebersihan dan kenyamanan lingkungan

f. Pembagian tugas kepada bawahan

g. Member petunjuk kepada bawahan

h. Pengaturan pelaksanaan tugas

i. Pengevaluasian tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan

j. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan

perlengkapan

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai rincian

tugas :

a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang keuangan

sekretariat kecamatan

b. Merencanakan program kerja sub bagian keuangan sekretariat kecamatan

meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan sekretariat

kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

c. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan

pembayaran

d. Menyiapkan surat perintah membayar

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
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f. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerima

dab bendahara pengeluaran

g. Melaksanakan akuntansi sekretariat kecamatan

h. Menyiapkan laporan keuangan sekretariat kecamatan

i. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan sekretariat

kecamatan

j. Merencanakan program kerja pengelolan biaya operasional rumah tangga

sekretariat daerah dan rumah tangga kepala daerah

k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat

diproses lebih lanjut

l. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan

agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaan

m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kasalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya

n. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis

o. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan sekretariat kecamatan

berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan

penyempurnaan labih lanjut

p. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan sekretariat

kecamatan kepada  atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil

kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan

q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya
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Fungsi Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan rincian tugas

sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program kerja sub bagian keuangan sekretariat kecamatan

b. Pelaksanaan verifikasi

c. Penyiapan surat perintah membayar

d. Pelaksanaan akuntansi sekretariat kecamatan

e. Pembagian tugas kepada bawahan

f. Pemberian petunjuk kepada bawahan

g. Pemeriksa pekerjaan bawahan

h. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis

i. Pengevaluasian tugas

j. Pelaporan pelaksanaan tugas

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Penyusunan program mempunyai

rincian tugas :

a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan penyusunan

program

b. Merencanakan program kerja sub bagian penyusunan program meliputi

koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang penyusunan program

berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

c. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan kecamatan

d. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pemeriksaan fungsional, laporan

masyarakat dan pengawasan lainya
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e. Mengkoordinasikan dan menyusun data serta informasi tentang kecamatan

f. Merumuskan rencana kerja tahunan dilingkungan kecamatan

g. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan

kecamatan

h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat

diproses lebih lanjut

i. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar

bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya

j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya

k. Mengevaluasi tugas sub bagian penyusunan program berdasrkan

informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih

lanjut

l. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan program kepada

atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasi kerja sebagai bahan

evaluasi baagi atasan

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dalam melaksanakan

rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas

menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanan program kerja sub penyusunan program

b. Pembuatan laporan tahunan
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c. Penyusunan data dan informasi

d. Penyusunan kerja tahunan

e. Penyusunan pengadaan barang dan jasa

f. Pembagian tugas kepada bawahan

g. Pemberian petunjuk kepada bawahan

h. Peraturan pelaksanan tugas

i. Pengevaluasian tugas penyusunan program

j. Pelaporan pelaksanan tugas sub bagian penyusunan program

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan, mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan urusan

pemerintahan kecamatan

b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi

vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintahan

c. Melakukan koordinasi dan sinskronisasi perencanaan dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan

d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

kecamatan

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

kelurahan

f. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi Negara dan

kesatuan bangsa
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g. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil

h. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan

administrasi kelurahan

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat

diproses lebih lanjut

k. Memriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya

l. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada

walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil

kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan rincian

tugassebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan

fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan

b. Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusa pemerintahan

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan

e. Pelaporan pelaksanaan tugas

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
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Tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai

rincian tugas :

a. Merumuskan mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan

ketentraman dan ketertiban

b. Melakukan koordinasi dengan satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian

Negara Republik  Indonesia dan / atau TNI mengenai program dan

kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah

kecamatan

c. Malakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah

kerja di kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

masyarakat di wilayah kecamatan

d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas

dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan

e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas

dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan

f. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ditingkat

g. Mebagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat

diproses lebih lanjut

h. Memeriksa kerja bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan

i. Melaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada

walikota melalui camat secara lisan maupuntertulis berdasarkan hasil kerja

sebagai bahan evaluasi bagi atasan
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j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan

rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas

menyelenggarkan fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban

b. Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban

d. Pemeriksa pekerjaan bawahan

e. Pelaporan pelaksanaan tugas

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai

rincian tugas :

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan

pembangunan masyarakat dan kelurahan

b. Mendorong partisifasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan dikelurahan dan kecamatan

c. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan

distribusi di tingkat kecamatan

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja

baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan
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e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat

diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah

maupun swasta

f. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/ atau

intansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemelihara prasarana

dan fasilitas pelayanan umum

h. Malakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan

pemeliharaan prasaranan 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 penyempurnaan

k. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada

walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil

kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan

l. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan dalam

melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas

menyelenggarakan fungsinya :

a. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan

b. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan
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c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat

kelurahan

d. Pemeriksa pekerjaan bawahan

e. Pelaporan pelaksanaan tugas

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan

kesejahteraan sosial

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan

bantuan sosial, bantuan kepemudaan, masyarakat dan perempuan, keluarga

berencana, olah raga dan tenaga kerja

c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan

kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat

d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan

sosial

e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau

intansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial

f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan

kesejahteraan sosial

g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat

diproses lebih lanjut

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya
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Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dala melaksanakan rincian

tugas sebagai mana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan

fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial

b. Koordinasi urusan kesejahteraan sosial

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial

d. Pemeriksa pekerjaan bawahan

e. Pelaporan pelaksanaan tugas

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan, mengkoordinakan dan melaksanakan pelayanan urusan

pelayanan umum

b. Melakukan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan kepada

masyarakat di kecamatan

c. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di

kecamatan

d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

kecamatan

e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di

wilayah

f. Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat

diproses lebih lanjut

g. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya
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h. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada walikota

melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai

bahan evaluasi bagi atasan

Didalam melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada Camat di

Kecamatan Tampan telah dilaksanakan fungsi pelayanan terpadu yang

mengacu pada Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan umum

b. Koordinasi urusan pelayanan umum

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pelayanan umum

d. Pemeriksa pekerjaan bawahan

e. Pelaporan pelaksanaan tugas

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4.4. Visi dan Misi Kanator Camat Tampan Kota Pekanbaru

1. Visi Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru “Terwujudnya Pelayanan

Yang Baik dan Menyenangkan “

2. Misi Pelayanan Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru yaitu :

a. Pelayanan yang ramah dan simpatik.

b. Pelayanan yang cepat dan tepat.

c. Pelayanan yang transparan dan efisien.

d. Pelayanan yang memiliki kepastian umum.



58

Struktur Organisasi STURKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

CAMAT TAMPAN
CHAIRANI, S.STP, M.Si

NIP. 19681109 198909 2 001

SEKSI TRANTIB
IRSYAD.BcHK
NIP. 196206101983061001

SEKRETARIS CAMAT
NORPENDIKE, P.S.STP, M.Si

NIP. 19810905 200112 1 001

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI  PMK
ADROLAILA, SE

NIP.19690913 200212 2 004

SEKSI  KESSOS
ADZANI BENAZIR, S.IP,
M.SiNIP. 19881125 200701 1
001

SEKSI PEMERINTAHAN
WAGIRIN

NIP. 196105191981011
001

SEKSI PELAYANAN UMUM
E R P A N

NIP. 19650505 199003 1 011

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN, UMUM

DAN PERLENGKAPAN
ALI IMRAN, SE

NIP. 19690402 199003 1
005

SUB BAGIAN KEUANGAN
N U R H A Y A T I

NIP.197105261993032001

SUB BAGIAN PROGRAM
PERENCANAAN

YESE POITA INDRI PUTRI, SE
NIP.19800908 200501 2 009

1. KHAIRUL

1. ELPIS
2. ASMUNIR

1. Drs. BUSTAMI, MM
2. RENI HIDAYATI

1. SYAFLIUS 1. KIMIN SAUN
2. INDRA SANTRI

1. HARIANTO
2. TRISNA PRIMAYANTI
3. ELIN YUWARDANI

1. ZULKARNAINI.

1. SAID MUHAMMAD
ABDUH

2. ASWENI
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