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BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Profil Kabupaten Karimun dan Kecamatan Karimun

4.1.1  Gambaran Umum Geografis Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun secara astronomis terbentang antara koordinat 0°35

Lintang Utara dan sampai dengan 1°10 Lintang Utara dan 103°30' Bujur Timur

sampai dengan 104° Bujur Timur. Berada tepat dijalur pelayaran dan dekat

dengan zona penerbangan internasional. Adapun luas wilayah sekitar 7.934

km2 yang terdiri dari wilayah daratan 1.574 km2 dan wil!ayah perairan 6.460

km2. Selain itu, Kabupaten Karimun mempunyai gugusan pulau — pulau

sebanyak 245 buah yang terdiri dari 73 pulau yang berpenghuni dan 172 pulau

yang belum berpenghuni.

Secara administratif Kabupaten Karimun berbatasan dengan :

a. Utara : Berbatasan dengan Peninsula Malaysia dan Singapura

b. Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir

c. Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten

Pelelawan

d. Timur : Berbatasan dengan Batam

Sepanjang tahun Karimun juga mengalami dua musim yaitu musim hujan

dan musim panas dengan suhu berkisar antara 22°C sampai 32°C. Musim hujan
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turun mulai bulan Juli sampai dengan bulan Januari sedangkan musim panas

berlangsung selama bulan Februari sampai bulan Juni.

Kabupaten Karimun dikepalai oleh seorang Bupati. Kabupaten ini

memiliki 9 kecamatan tersebar di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau

Moro dan terdiri dart 32 desa dan 22 kelurahan yang lokasinya dapat ditempuh

melalui jalur darat atau menggunakan ferry. Aktivitas administratif Kabupaten

Karimun berkembang sejak diberlakukan Perda Nomor 10 Tahun 2004 pada

tanggal 20 Agustus untuk memperoleh pemerataan pembangunan berdasarkan

potensi dan permasalahan di wilayah keria masing-masing.

Penduduk Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa etnis atau suku

diantaranya suku melayu, batak, bugis, jawa, flores, tionghoa, minang, banjar

dan sebagainya. Semua suku-suku ini hidup berdampingan dan saling menjaga

keharmonisan kehidupan multiras hingga kini.

4.1.2 Deskripsi Kecamatan karimun

a. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Karimun merupakan salah satu Kecamatan yang ada di

Kabupaten karimun Kepulauan Riau dengan dataran rendah yang mempunyai

Luas daratan ± 49.90 Km2. Luas perairan ± 410,06 Km2. Kecamatan ini

terbagi menjadi 6 Kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kabupaten

Karimun. Kecamatan Karimun terletak di wilayah Kabupaten karimun

dengan batas-batas sebagai berikut :
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a. Sebelah Utara : Kecamatan Tebing

b. Sebelah Selatan : Pulau Buru

c. Sebelah Barat : Pulau Parit

d. Sebelah Timur : Kecamatan meral

b. Keadaan  Kependudukan

Penduduk di Kecamatan Karimun berjumlah 61.631 jiwa yang terdiri

dari laki-laki 31.683 jiwa dan perempuan sebanyak 29.948 jiwa dengan

jumlah kepala keluarga 1.032 KK  untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Kecamatan Karimun

No Jenis Kelamin Jumlah penduduk
1. Laki-laki 31.638
2. Perempuan 29.948

Total 61.631
Sumber: kantor Camat Karimun 2012

Masyarakat Kabupaten Karimun mayoritas memeluk agama islam  (±

82.3%) , agama Kristen  (± 7.4 %) dan beragama Budha (± 10.3 %) . Untuk

lebih jelas banyak penduduk menurut agama yang dianut di Kecamatan

Karimun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Agama Yang Dianut

NO Agama Jumlah
1. Islam 50.730
2. Kristen 4.552
3. Budha 6.349
4. Hindu -

Total 61.631
Sumber : Kantor Camat Karimun 2012
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c. Mata Pencarian Penduduk

Masyarakat di Kecamatan Karimun jika ditinjau dari mata pencarian

penduduknya terdiri dari berbagai macam jenis seperti, pegawai negeri,

pedagang, jasa, nelayan dan buruh kasar dan sebagainya. Dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jenis Matapencarian Penduduk di Kecamatan Karimun

No Jenis Mata pencarian Jumlah
2. PNS 10.342
3. Pedagang 1.315
4. Nelayan 1.121
5. TNI 541
6. Buruh 3.249
7. Polri 620
8. Jasa 107

JUMALH 17.295
Sumber : Kantor Camat Karimun 2013

d. Sarana Pendidikan

Di Kecamatan Karimun pendidikan cukup merata karena bisa dijangkau

dengan mudah dan terletak di kabupaten kota. Dengan pemerataan

penyebaran sarana pendidikan diharapkan dapat terciptanya suatu lingkungan

pendidikan yang maju dan terarah agar dapat meningkatkan masyarakat yang

lebih berkompeten dan bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk lebih

jelas sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Karimun dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :
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Tabel 4.4
Sarana Pendidikan di Kecamatan Karimun

No Sarana Pendidikan Jumlah
1. TK 6
2. SD/MI 11
3. SMP/MTs 8
4. SMU/MA 7
5. UNIVERSITAS 1

JUMLAH 33
Sumber : Kantor Camat Karimun 2013

b. Sarana Kesehatan

Sampai saat ini pelayanan kesehatan di Kecamatan Karimun masih

minim, karena hanya terdapat satu buah puskesmas dan satu buah BKIA (

Badan Kesehatan Ibu dan Anak) serta dibantu dengan beberapa Posyandu.

c. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Karimun hanya ada

sarana peribadatan untuk pemeluk agama islam yaitu mesjid dan mushola.

Sedangakan sarana peribadatan untuk pemeluk agama lain juga tersedia

namun jika dibandingkan dengan umat Islam jauh lebih banyak tempat

peribadatan umat Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut :

Tabel 4.5
Sarana Peribadatan Yang Terdapat di Kecamatan Karimun

No Sarana Peribatan Jumlah
1. Mesjid 20
2. Gereja 4
3. Kelenteng 6

Jumlah 30
Sumber : Kantor Camat Karimun 2013
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d. Sosial dan Budaya

Kecamatan Karimun memiliki cukup banyak suku dan budaya.

Mayoritas Suku Kecamatan Karimun adalah Suku Melayu, selebihnya Suku

Minang, Jawa, Batak, Cina, Dll.

Untuk kelembagaan  masyarakat yang formal atau informal sudah

ada dan berjalan cukup baik, misalnya kegiatan pemberdayaan dan

kesejahteraan keluarga seperti Kegiatan PKK, arisan, posyandu, majelis

Ta’lim (Pengajian dan Yassinan), dan sebagainya. Selanjutnya untuk masalah

kepemudaan di Kelurahan ini cukup menonjol. Ikatan Pemuda cukup kental

dan sangat berpengaruh. Terlihat dari aktifitas pemuda dibidang olahraga

terutama Volly, Badminton, dan Sepak Bola. Yang memang fasilitas untuk

olah raga tersebut telah tersedia di Kecamatan.
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4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Karimun Dan Uraian

Tugas

Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Karimun dapat

dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 5.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan karimun 2013

1. CAMAT

a. Tugas Pokok:

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan

pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah,

kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan

Perundang - undangan.
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b. Fungsi :

1. Menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintahan Umum dan membina

Pemerintahan Desa / Kelurahan.

2. Melaksanakan tugas – tugas kewenangan Pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati.

3. Melaksanakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan

Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.

4. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan

penataan dan pembinaan.

5. Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja Kecamatan.

c. Uraian Tugas :

1. Memimpin dan memanajeri organisasi Kecamatan dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten

Karimun :

2. Merumuskan rencana ke depan untuk melaksanakan urusan yang

dilimpahkan oleh Bupati dibidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan;

3. Merumuskan Rencana Stratejik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja

(RENJA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD). Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Daerah

(RKPD) sesuai Iingkup tugasnya:

4. Merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan

lainnya sesuai Iingkup tugasnya;
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5. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset di lingkup tugasnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Mengoordnasikan penanganan bencana di wilayah kecamatan;

Menyelenggarakan administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangan

yang dimilikinya.

7. Menyelenggarakan administrasi tata pemerintahan menyelenggarakan

pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban Umum.

8. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan

langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup serta pola pencegahan kerusakan

lingkungan hidup.

9. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan dalam rangka pemilihan kepala

Daerah dan pemilihan umum.

10. Melaksanakan pembangunan partisipasi masyarakat pelayanan umum

kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan.

11. Melaksanakan pembinaan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat,

nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam

pelaksanaan pemerintahan Kecamatan.

12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan

di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,
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13. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

14. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

15. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada

atasan;

17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

18. Melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan;

19. Merumuskan dan melaksanakan kerjasama Kecamatan dengan

Kecamatan lain dalam satu wilayah Kabupaten:

2. SEKERTARIS KECAMATAN

a. Tugas Pokok:

Membantu Camat melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan

memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat /

aparatur Kecamatan.

b. Fungsi :

1. Menyusun rencana kerja mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaannya
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2. Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan

pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan

dan rumah tangga.

3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

c. Uraian Tugas

1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat, serta

pelaksanaan tugas dan fungsi Tata Usaha Kecamatan.

2. Menyusun Rencana Stratejik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja

(RENJA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai lingkup tugasnya;

3. Menyusun LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan

lainnya sesuai lingkup tugasnya.

4. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan asset di lingkup

tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing seksi pada

Kecamatan.

6. Melaksanakan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;

7. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian;

8. Melaksanakan urusan analisa kebutuhan, pengadaan dan

pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor Kecamatan.
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9. Menyelenggarakan kerumahtanggaan Kecamatan.

10. Menghimpun bahan-bahan persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat

dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara kedinasan lainnya.

11. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan

tugas-tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional.

12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif

pemecahannya.

13. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup

tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

14. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan:

15. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada

atasan.

17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. KASI PEMERINTAHAN

1. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Pemerintahan

Kecamatan.

2. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Pemerintahan Kecamatan..
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3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada

masyarakat yang terkait dalam Pemerintahan.

4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi

pemerintahan.

5. Melaksanakan administrasi pertanahan.

6. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka Pemilihan Umum

Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan yang terjadi serta mencari alternatif pemecahannya.

8. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

9. Menyampaikan laporan hasil rapat dan pelaksanaan tugas atau

kegiatan lainnya kepada atasan.

10. Melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

4. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Memberikan

2. Validasi Pendataan Jamkesmas.

3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

- Peningkatan Kesejahteraan Penghasilan.

- Pelatihan Keterampilan.
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4. Pembinaan sarana peribadatan, keagamaan dan kelompok pengajian

Pembinaan Lembaga :

- LPM

- Karang Taruna

- IKPSM

- PKK

- Ormas

5. Pembinaan Kegotong-royongan.

6. Pembinaan Bakti Sosial.

10 Pembinaan Pendidikan/BOS, PAUD, Pembinaan Keterampilan

melalui program.

5. KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Melakukan tugas penanggulangan masalah sosial

2. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam

3. Melakukan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial /

kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

6. KASI LINGKUNGAN HIDUP

1. Melakukan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa

izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

2. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta

pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran

dan kerusakan lingkungan.
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3. Melakukan pengawasan kebersihan dilingkungan wilayah

kecamatan.

4. Melaksanakan tugas lain yang di tugaskan pimpinan.


