
BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Kecamatan Bukit Batu merupakan salah satu kecamatan yang ada di

Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Luas wialyah Kecamatan Bukit Batu

adalah 1.423 Km. Dengan 1 Kelurahan, dan 14 desa, jarak ibu kota kecamatan

ke desa terjauh. Dengan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi,

sosial budaya, sosial politik, dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja

dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk

meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat  di wilayah

Kabupaten Bengkalis.1

Kecamatan Bukit Batu mempunyai wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan kota Dumai, Selat Malaka, Bengkalis

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Siak Kecil, kec. Mandau, Siak

c. Sebelah Timur berbatasan Dengan Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti

dan Bengkalis

d. Sebelah Barat Berbatasan denagan Kecamatan Mandau, Dumai.

1 Sumber data dari kantor kecamatan bukit batu  kabupaten bengkalis, Mei 2014



B. Keadaan Geografis

Jumlah Penduduk di Kecamatan Bukit Batu sampai dengan Maret 2014 adalah

32.123 jiwa dimana terdapat jumlah penduduk laki-laki 16.444 dan Jumlah

penduduk perempuan sebanyak 15.679 jiwa. Lebih jelasnya mengenai

penduduk di kecamatan Bukit Batu dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel .1  Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Bukit Batu

No Desa / Kelurahan Luas Wilayah Jumlah KK Jumlah Jiwa

1 Pangkalan Jambi 10 km 318 1147

2 Dompas 42 km 314 1198

3 Sejangat 32 km 1.424 5353

4 Sungai Pakning 34 km 1463 5458

5 Sungai Selari 48 kk 1210 4608

6 Buruk Bakul 78 kk 314 1150

7 Bukit Batu 106 km 320 1167

8 Sukajadi 138 km 338 1287

9 Temiang 136 km 389 1524

10 Parit I Api-Api 135 km 173 707

11 Api-Api 135 km 383 1561



12 Tenggayun 145 km 544 2137

13 Sepahat 78 km 380 1520

14 Tanjung Leban 20 km 424 1726

15 Bukit kerikil 60 km 1224 5464

Jumlah 1128 km 9218 32.123

Sumber : Kantor Camat Bukit Batu Tahun 2014

Tabel diatas menunjukkan Desa Parit I  Api-Api Mempunyai jumlah

penduduk yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan desa lainnya yaitu

173 jiwa. Dan 707 KK.

1. Pemerintahan Kecamatan Bukit Batu

Kantor camat Bukit Batu merupakan wilayah Kabupaten Bengkalis yang

letaknya dekat dari ibukota kabupaten Bengkalis dan ibu kota propinsi Riau

berjarak 30 KM dari Kota Pekanbaru. Dampak dari otonomi daerah,

Kecamatan Bukit Batu dipimpin oleh seorang camat yang mempunyai fungsi

sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten dan bukan lagi

sebagai penguasa tunggal. Walaupun demikian, pemerintah kecamatan

dengan seluruh stafnya dapat menjalankan peranan yang sangat penting

dalam membantu tugas-tugas pemerintahan kabupaten terutama dalam

pemberian pelayanan umum pada masyarakat yang bekerjasama dengan

pemerintah desa/kelurahan yang ada di kecamatan Bukit Batu.



Pendidikan pegawai kantor camat merupakan salah satu persyaratan yang

harus dipenuhi saat pegawai memasuki suatu organisasi. Pendidikan formal

pegawai dapat menentukan posisi atau jabatan serta jenjang kepangkatan

pegawai itu sendiri sekaligus penggajian dari pegawai itu sendiri.

Kemampuan untuk menjalankan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan

dalam ketentuan sangat tergantung pada kemampuan pegawai yang dimiliki

dan dihasilkan dari pendidikan formal. Namun pendidikan formal bukan

merupakan jaminan untuk mengatakan mengenai kemampuan pegawai tetapi

juga harus ditunjang oleh kemampuan empiris.

Pada table dibawah ini dapat dilihat pendidikan formal pegawai Kantor

Camat Bukit Batu sebagai berikut :

No Pendidikan Jumlah Persentase

1 SLTA 7 46,66

2 S1 7 46,66

3 S2 1 6.66

Jumlah 15 100,00

Sumber : Kantor Camat Bukit Batu Tahun 2014

Tabel diatas menyatakan bahwa 15 orang pegawai yang ada dikantor

Camat Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 1 orang pegawai berpendidikan Strata

dua (S2), 7 orang berpendidikan Sarjana Satu (S1), dan 7 orang berpendidikan



SLTA. dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia di

Kantor Camat Bukit Batu sudah baik karena lebih dari 50% pegawai

mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana. Hal ini tentunya harus mampu

memberikan kontribusi yang positif dalam memperlancar tugas-tugas yang di

programkan dan mencapai sasaran dalam memberikan pelayanan umum.2

2. Susunan Organisasi Kecamatan Dan Uraian Tugas Susunan organisasi

Uraian tugas pegawai kantor camat Bukit Batu adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e. Meengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan.

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau Kelurahan.

2. Sekretaris Kecamatan

2 http//Bukit Batu.qc.id/viewer, akses tanggal  3 mei 2014



a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi

keuangan, dan administrasi kepegawaian.

b. Penyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan

hubungan masyarakat.

c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan

d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan unit kerja.

e. Pelaksanaan pembinaan tugas, arahan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.

f. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub bagian program

2. Sub bagian umum dan kepegawaian

3. Sub bagian keuangan

Masing-masing sub bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris Camat

1. Sub bagian program

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan

mengkoordinasikan kegiatan dan program kecamatan.

b. Menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan kegiatan dan

program kerja kecamatan.

c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis kecamatan.



d. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

penunjang pelaksanaan tugas.

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja

dengan sub unit kerja lain dilingkungan kecamatan.

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP), laporan tahunan, dan laporan penyelenggaraan

pemerintah daerah (LPPD).

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

i. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.

j. Melaksanakan tugas lain dari sekretaris camat sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Sub bagian umum dan kepegawaian

a. Manyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

administrasi umum dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian.

b. Melaksanakan tertib administrasi naskah dinas.

c. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan pada unit kerja di

lingkungan kecamatan.

d. Menyiapkan surat tugas perjalanan dinas dan pengendalian administrasi

perjalanan dinas.



e. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat

dinas.

f. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat.

g. Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah di

lingkungan kecamatan.

h. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi

barang milik daerah di lingkungan kecamatan.

i. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban di

lingkungan kecamatan.

j. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan barang milik daerah di

lingkungan dinas.

k. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

pelaksanaan tugas kecamatan.

l. Mengelola bahan bacaan dan aturan perundang-undangan.

m. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan formasi dan mutasi

pegawai.

n. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir,

cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai,

laporan pajak-pajak pribadi (LP2P), pensiun, kartu pegawai, karis/karsu,

tapsen, akses dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan

pegawai.

o. Menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan

structural, teknis, fungsional, ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah.



p. Menyiapkan bahan pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan

karier serta disiplin pegawai.

q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

r. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.

s. Melaksanakan tugas lain dari sekcam sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub bagian keuangan

a. Menyusun rincian kerja sub bagian keuangan berdasarkan program kerja

tata usaha.

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran (DPPA) kecamatan.

c. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran dan bendahara penerimaan.

d. Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran kecamatan.

e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan, pertanggung jawaban dan

laporan keuangan.

f. Menyelenggarakan pembukuan daftar gaji pegawai.

g. Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai.

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung

jawaban pelaksanaan tugas.

i. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.



j. Melaksanakan tugas lain dari sekretaris camat sesuai dengan bidang

tugasnya.

3. Seksi pemerintahan

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi

pemerintahan.

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan

desa/kelurahan.

c. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggung jawaban kepala desa.

d. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan

antar desa/kelurahan diwilayah kerjanya.

e. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan.

f. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa.

g. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan.

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi asset pemerintah kabupaten

ditingkat kecamatan.

i. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah Negara dari

tanah asset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya.

j. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanmaan pembebasan

tanah milik dan pelapasan hak yang dipergunakan kepentingan

pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik

sesuai dengan perundang-undangan yang belaku.



k. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses

pengalihan dan perubahan status tanah kepemilikan desa, serta pengalihan

status tanah kekayaan desa yang menjadi kelurahan.

l. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan

inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan

tanah terlantar dan tanah Negara bebas di wilayah kerjanya.

m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan

bangunan (PBB).

n. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

o. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan karir.

p. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

seksi pemerintahan.

q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya.

r. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.

s. Melaksanakan tugas lain dari camat sesuai dengan bidang tugasnya

4. Seksi Ekonomi Pembangunan

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi ekonomi

dan pembangunan.

b. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.



c. Melaksanakan pembinaan lembaga perkreditan desa (LPD), perdagangan

pasar desa, usaha ekonomi desa (UED), dan pemberdayaan masyarakat.

d. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan

e. Melaksanakan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka

meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.

f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan desa/kelurahan.

g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan

pembanguanan kecamatan.

h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah

kerjanya.

i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang

perekonomian dan pembangunan.

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya.

k. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.

l. Melaksanakan tugas lain dari camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi

kesejahteraan sosial.

b. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat

beragama.



c. Menyelenggarakan dan menfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan,

kepemudaan, olahraga, kebudayaan, serta pembinaan kesejahteraan

keluarga.

d. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang

kesejahteraan sosial.

e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi social kemasyarakatan,

LSM dan keagamaan.

f. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan

kesejahteraan sosial.

g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

bidang kesejahteraan sosial.

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya.

i. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.

j. Melaksanakan tugas lain dari camat sesuia dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Umum

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi

pelayanan umum.

b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana

dan prasarana pelayanan umum.

c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan

peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum.



d. Mengelola administrasi pelayanan umum di wilayah kecamatan.

e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya.

f. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.

g. Melaksanakan tugas lain dari camat sesuai dengan bidang tugasnya

7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi

ketentraman dan ketertiban.

b. Melaksankan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan prodak hukum

pemerintahan kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di

wilayah kerjanya.

d. Menfasilitasi pencagahan dan penanggulangan bencana alam.

e. Melaksankan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan

kenyamanan lingkungan.

f. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan

tindakan kriminal.

g. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit

masyarakat.

h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.



i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya.

j. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.

k. Melaksanakan tugas lain dari camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi dalam kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang

keahliannya.

b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas.

c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



C. Struktur Organisasi Kecamatan  Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
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Sumber : Kantor Camat Bukit Batu

Desa atau

Kelurahan


