
BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan  Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan  Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

DELL
SALINAN



4. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hilir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir.

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja sebagai perangkat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir.

8. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan otonomi daerah dan pembantuan di Kecamatan.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten
dalam wilayah kerja Kecamatan.

10. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi
Pemerintah di Kelurahan.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Paragraf 1
Kecamatan

Pasal 2

(1) Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan otonomi daerah dan pembantuan di Kecamatan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat.

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Paragraf 2
Kelurahan

Pasal 3

(1) Kelurahan merupakan Perangkat kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah.

(3) Lurahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada kepada Camat.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1
Kecamatan

Pasal 4

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
Camat mempunyai fungsi:
a. pelaksana pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari  Bupati;
b. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan dan/atau

kelurahan;
d. pengkoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana

dan fasilitas pelayanan umum serta pemberdayaan masyarakat;
e. pengelolaan urusan dan program kesekretariatan kecamatan.
f. perumuskan program kegiatan Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sumber data yang  tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. penjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

h. pengarahan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan
memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis
guna kelancaran pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan sebagian tugas Bupati di kecamatan dalam bentuk
pelimpahan wewenang pemerintahan dalam rangka mempercepat proses
pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;

j. pelaksanaan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat;

k. penyusunan usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan kelurahan
dan desa sebagai bahan penyusunan program pembangunan di
kecamatan;

l. pengadaan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemerintahan
desa/lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat dalam upaya
memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian desa dan
warga sehingga tercipta kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan
sejahtera;

m.pemberian pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan
kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan
pelayanan di bidang pertanahan;



n. penetapan keputusan, instruksi, surat edaran dan naskah dinas lainnya
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan;

o. penginventarisasi dan memecahkan permasalahan yang muncul baik
masalah pemerintahan maupun kemasyarakatan agar terwujud rasa
aman dan tenteram bagi masyarakat;

p. pembantu meningkatkan perolehan sumber-sumber pendapatan asli
daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan;

q. pengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kecamatan dengan
cara mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun
untuk bahan langkah-langkah tindak lanjut atau bahan laporan kepada
Bupati;

r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

s. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

t. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan

u. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2
Kelurahan

Pasal 5

(1) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan  yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentramaan dan ketertiban;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
g. penyusunan program kegiatan kelurahan berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

h. penjabaran perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

i. pemberian pengarahan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
dan memberikanpetunjuk/bimbingan baik secara lisan maupun tertulis
gunakelancaran pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat;

k. pelaksanaan sebagian tugas Bupati di kelurahan dalam bentuk
pelimpahan wewenangan pemerintahan dalam rangka mempercepat
proses pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;

l. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk legalisasi surat
yang diperlukan warga dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m.pembantuan meningkatkan perolehan sumber-sumber pendapatan asli
daerah untuk pembangunan;



n. penyusunan usulan-usulan dan masukan untuk diusulkan ke pemerintahan
kecamatan dan sebagai bahan penyusunan program pembangunan
di kelurahan;

o. pengadaaan pembinaan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat dan
lembaga kemasyarakatan dalam upaya memberdayakan masyarakat dan
meningkatkan kemandirian warga sehingga tercipta kehidupan yang
aman, tenteram, tertib dan sejahtera;

p. pemberiaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan
kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan
pelayanan di bidang pertanahan;

q. penetapan keputusan, instruksi, surat edaran dan naskah dinas lainnya
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan bersama aparat terkait;

r. penginventarisasian dan memecahkan permasalahan yang muncul baik
masalah pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan agar
terwujud rasa aman dan tenteram bagi masyarakat;

s. peningkatan perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk
kelancaran pelaksanaan pembangunan;

t. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dengan cara
mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun untuk
bahan langkah-langkah tindak lanjut atau bahan laporan kepada atasan;

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

v. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

w.penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan

x. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
KECAMATAN TIPE A

Pasal 6

(1) Tipelogi Kecamatan ditetapkan sebagai KecamatanKabupaten tipe A terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (Lima) Seksi, dengan susunan
organisasi, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Pelayanan Umum;
f. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat;
g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b membawahi 2
(dua) Subbagian;
a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
b. Sub bagian Keuangan, Perencanaan dan Program.

(3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan tipe Asebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
KECAMATAN TIPE B

Pasal 7

(1) Tipelogi Kecamatan ditetapkan sebagai Kecamatan Kabupaten tipe B terdiri
atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Seksi, dengan
susunan organisasi, terdiri dari :
a. Kepala.
b. Sekretariat.
c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban
d. Seksi Pembangunan.
e. Seksi Pelayanan Umum.
f. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi 2
(dua) subbagian;
a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
b. Sub bagian Keuangan, Perencanaan dan Program.

(3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan tipe B sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
KELURAHAN

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan  dan Pembagunan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Ketentraman da Ketertiban.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dan Pasal 7huruf b
dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6huruf c, huruf d, huruf e, huruf  f
dan huruf gdan Pasal 7 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf  f dipimpin oleh
seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris.

(3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 6huruf bdan Pasal 7huruf b
dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dipimpin oleh
seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Lurah.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, huruf d, huruf e,
dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



BAB IV
ESELONISASI
Bagian Kesatu
KECAMATAN

Pasal 11

(1) Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a.

(2) Sekretaris Camat Tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.b dan
Sekretaris Camat Tipe B merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

(3) Kepala Seksi di Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

(4) Kepala Sub bagian di Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Kedua
KELURAHAN

Pasal 12

(1) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

(2) Sekretaris Lurah merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

(3) Kepala Seksi di Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TIPE A

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 13

(1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang administrasi,
perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, urusan umum,
kepegawaian, dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan teknis administratif;
b. perencanaan program kerja kecamatan;
c. pengkoordinasi tugas administrasi;
d. pembinaan perangkat kecamatan,  kelurahan dan kepenghuluan;
e. pengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
g. penyusunan program kegiatan kecamatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

h. penjabaran perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

i. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan koordinasi dengan seluruh kepala seksi lingkungan
kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

k. penyiapan konsep keputusan, intruksi, petunjuk pelaksanaan dan
kebijakan camat dalam rangka tindak lanjut tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;



l. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman
rencana kegiatan seksi-seksi dalam rangka penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja kecamatan;

m.pengarahan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum,
rumah tangga dan kepegawaian sesuai pedoman yang berlaku, kebijakan
yang ditetapkan atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;

n. pelaksanaan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah
tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

o. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (lakip) kecamatan dan laporan
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lain;

p. pelaksanaan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi
perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan
efisien;

q. pelaksanaan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

r. pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

s. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan

t. pelaksanaantugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas:
a. menyusun program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi di
lingkungan pemerintah kecamatan baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang
ditetapkan atasan;

f. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tata
laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi,
perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian
perangkat kecamatan;

g. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan
rumah tangga kecamatan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;



h. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan untuk tertib
administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat
digunakan dengan optimal;

i. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, daftar urut
kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya
demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

j. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai,
dan urusan kepegawaian lainnya;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

m.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang mempunyai tugas:
a. menyusun program kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan hasil

evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi
dilingkungan pemerintah kecamatan baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan kontrol keuangan;
f. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
g. melaksanakan system pengendalian intern;
h. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan anggaran

dinas;
i. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan;
j. melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
k. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan, monitoring,  evaluasi

dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang
ditetapkan atasan;

l. menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA)/dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m.menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di kecamatan;

n. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan
untuk menghindari penyimpangan;

o. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari
sub bagian dan seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
menghindari kesalahan;



p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)
kecamatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban yang
lain sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;

q. menghimpun dan meneliti seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-
masing sub bagian dan seksi sebagai bahan evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan;

r. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit pelaksana
teknis dinas/badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan untuk
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

t. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan

Pasal 16

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dengan Satuan Organisasi perangkat daerah dan

instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan

Organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;

c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

kelurahan;
e. melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan

kesatuan bangsa;
f. melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;
g. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan

administrasi kelurahan;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan;
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 penyempurnaannya;
k. melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada

bupati melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja
sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pembangunan

Pasal 17

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas:
a. menyusun program kegiatan seksi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kecamatan, kepala sub bagian,
kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas/badan di tingkat
kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;

f. menyusun konsep rencana pembinaan pelaksanaan pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, perekonomian kepenghuluan/kelurahan,
produksi dan distribusi, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta
lingkungan hidup sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar;

g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan,
perekonomian dan pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan dapat
berjalan lancar;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang rencana kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemberdayaan masyarakat,
perekonomian dan produksi agar diperoleh data yang akurat dan dapat
disosialisasikan kepada masyarakat;

i. membuat konsep laporan kegiatan pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, perekonomian, produksi dan lingkungan hidup yang ada di
wilayah kecamatan;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 18

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas:
a. menyusun program kegiatan seksi pelayanan umun berdasarkan hasil

evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kecamatan, kepala sub bagian,
kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas/badan ditingkat
kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;

f. melaksanakan pembinaan pelayanan umum yang meliputi pelayanan
kependudukan, kebersihan, perizinan di kecamatan;

g. memberikan pelayanan rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan
pelayanan di bidang pertanahan;

h. melaksanakan pembinaan terhadap kebersihan dan pertamanan agar tercipta
keindahan di wilayah kecamatan;

i. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan kartu tanda
penduduk (ktp), kartu keluarga (kk), akta catatan sipil dan surat keterangan
kependudukan lainnya yang diperlukan oleh warga ;

j. memberikan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil kepada
masyarakat;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

m.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 19

Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas:
a. menyusun program kegiatan seksi kesejahteraan masyarakat berdasarkan

hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kecamatan, kepala sub bagian,
kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas/badan ditingkat
kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;

f. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan masalah kemasyarakatan,
kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan
dan kesehatan di wilayah kecamatan;

g. memantau dan mengevaluasi  pelaksanaan  pelayanan  dan  bantuan  sosial,
kepemudaan,  peranan  wanita, olah raga,  kehidupan  keagamaan,
kebudayaan dan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan dan
melaporkan hasilnya kepada atasan;

h. menyusun konsep peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa,
lembaga desa, pemberian bantuan sosial serta program pengentasan
kemiskinan sesuai dengan kewenangannya untuk kesejahteraan dan
pengingkatan sumber daya aparat desa/masyarakat;



i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 20

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas:
a. menyusun program kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan

hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kecamatan, kepala sub bagian,
kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas/badan dan aparat
hukum ditingkat kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;

f. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan tentang ketertiban dan
keamanan di wilayah kecamatan;

g. memantau dan mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan di wilayah
kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada atasan;

h. menyusun konsep peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa,
lemabaga desa, sumber daya aparat desa dan masyarakat dalam hal
ketentraman dan ketertiban;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TIPE B

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 21

(1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang administrasi,
perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, urusan umum,
kepegawaian, dan keuangan.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan teknis administratif;
b. perencanaan program kerja kecamatan;
c. pengkoordinasi tugas administrasi;
d. pembinaan perangkat kecamatan,  kelurahan dan kepenghuluan;
e. pengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point
(1) dan point (2), Sekretaris mempunyai tugas:
a. menyusun program kegiatan kecamatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala seksi lingkungan
kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. menyiapkan konsep keputusan, intruksi, petunjuk pelaksanaan dan
kebijakan camat dalam rangka tindak lanjut tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

e. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman
rencana kegiatan seksi-seksi dalam rangka penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja kecamatan;

f. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum,
rumah tangga dan kepegawaian sesuai pedoman yang berlaku, kebijakan
yang ditetapkan atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya
guna;

g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah
tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

h. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kecamatan dan laporan
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lain;

i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi
perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan
efisien;

j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 22

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas:
a. menyusun program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi di
lingkungan pemerintah kecamatan baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang
ditetapkan atasan;

f. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan
tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan,
dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi
kepegawaian perangkat kecamatan;

g. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan
rumah tangga kecamatan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;

h. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan untuk tertib
administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat
digunakan dengan optimal;

i. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, daftar urut
kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya
demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

j. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai,
dan urusan kepegawaian lainnya;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

m.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program

Pasal 23

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan program dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang mempunyai tugas:
a. menyusun program kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan hasil

evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;



b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi
dilingkungan pemerintah kecamatan baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan kontrol keuangan;
f. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
g. melaksanakan system pengendalian intern;
h. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan anggaran dinas;
i. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan;
j. melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
k. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan, monitoring,  evaluasi

dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang
ditetapkan atasan;

l. menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA)/dokumen pelaksanaan
anggaran (dpa) atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m.menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di kecamatan;

n. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan
untuk menghindari penyimpangan;

o. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari
sub bagian dan seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
menghindari kesalahan;

p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)
kecamatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban bupati (lkpj) dan laporan pertanggungjawaban yang lain
sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;

q. menghimpun dan meneliti seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-
masing sub bagian dan seksi sebagai bahan evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan;

r. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit pelaksana
teknis dinas/badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan
untukkelancaran pelaksanaan kegiatan;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

t. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan

Pasal 24

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas:
a. merumuskan, mengkoordinasikan dan  melaksanakan pelayanan urusan

pemerintahan kecamatan;



b. melakukan koordinasi dengan Satuan Organisasi perangkat daerah dan
instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;

c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan
Organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;

d. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
kelurahan;

f. melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan
kesatuan bangsa;

g. melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

h. memberikan bimbingan, supervisi, 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. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
l. melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada

bupati melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja
sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

m.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

n. menyusun program kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan
hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;

o. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

p. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kecamatan, kepala sub bagian,
kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas/badan dan aparat
hukum ditingkat kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

q. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;

r. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan tentang ketertiban dan
keamanan di wilayah kecamatan;

s. memantau dan mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan di wilayah
kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada atasan;

t. menyusun konsep peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa,
lemabaga desa, sumber daya aparat desa dan masyarakat dalam hal
ketentraman dan ketertiban;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

v. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

w.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



Bagian Ketiga
Seksi Pembangunan

Pasal 25

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas:
a. menyusun program kegiatan seksi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kecamatan, kepala sub bagian,
kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas/badan di tingkat
kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;

f. menyusun konsep rencana pembinaan pelaksanaan pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, perekonomian kepenghuluan/kelurahan,
produksi dan distribusi, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta
lingkungan hidup sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar;

g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan,
perekonomian dan pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan dapat
berjalan lancar;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang rencana kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemberdayaan masyarakat,
perekonomian dan produksi agar diperoleh data yang akurat dan dapat
disosialisasikan kepada masyarakat;

i. membuat konsep laporan kegiatan pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, perekonomian, produksi dan lingkungan hidup yang ada di
wilayah kecamatan;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 26

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas:
a. menyusun program kegiatan seksi pelayanan umun berdasarkan hasil

evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;



b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kecamatan, kepala sub bagian,
kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas/badan ditingkat
kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan;

f. melaksanakan pembinaan pelayanan umum yang meliputi pelayanan
kependudukan, kebersihan, perizinan di kecamatan;

g. memberikan pelayanan rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan
pelayanan di bidang pertanahan;

h. melaksanakan pembinaan terhadap kebersihan dan pertamanan agar tercipta
keindahan di wilayah kecamatan;

i. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan kartu tanda
penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta catatan sipil dan surat keterangan
kependudukan lainnya yang diperlukan oleh warga ;

j. memberikan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil kepada
masyarakat;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

m.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 27

Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas:
a. menyusun program kegiatan seksi kesejahteraan masyarakat berdasarkan

hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kecamatan, kepala sub bagian,
kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas/badan ditingkat
kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;

f. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan masalah kemasyarakatan,
kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan
dan kesehatan di wilayah kecamatan;

g. memantau dan mengevaluasi  pelaksanaan  pelayanan  dan  bantuan  sosial,
kepemudaan,  peranan  wanita, olah raga,  kehidupan  keagamaan,
kebudayaan dan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan dan
melaporkan hasilnya kepada atasan;

h. menyusun konsep peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa,
lemabaga desa, pemberian bantuan sosial serta program pengentasan
kemiskinan sesuai dengan kewenangannya untuk kesejahteraan dan
pengingkatan sumber daya aparat desa/masyarakat;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasarpengambilan kebijakan;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 28

(1) Sekretariat Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang
administrasi, perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan,
urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. menyusun program kegiatan kelurahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberikan arahan/petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala seksi di lingkungan
pemerintah kelurahan baik secara langsung maupun tidak langsung
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan konsep keputusan, intruksi, petunjuk pelaksanaan dan
kebijakan lurah dalam rangka tindak lanjut tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman
rencana kegiatan seksi-seksi dalam rangka penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja kelurahan;



g. melaksanakan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian sesuai
dan keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan atasan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;

h. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah
tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

i. menyusun konsep laporan kegiatan lurah, laporan pertanggungjawaban
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan laporan-laporan yang
lain;

j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan dan Pembangunan

Pasal 29

Seksi Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja seksi pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberikan arahan/petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kelurahan, kepala seksi dan
lembaga kemasyarakatan di lingkungan pemerintah kelurahan baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi
serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

e. menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk palaksanaan dan naskah
dinas yang lain yang berkaitan dengan tugas lurah di bidang pemerintahan
dan pembangunan;

f. mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pemerintahan dan
pembangunan;

g. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta membantu tugas di
bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan (pbb) dan bidang pertanahan
sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mendapatkan hasil yang optimal;

h. mengumpulkan bahan untuk pembinaan serta menginventarisasi
permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat agar dapat diketahui
upaya penyelesaiannya;

i. memberikan pelayanan rekomendasi kepada masyarakat dalam pembuatan
kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, mutasi
penduduk dan administrasi bidang pemerintahan yang lain;



j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

l. menyusun konsep rencana pembinaan pelaksanaan pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pemeliharaan sarana dan
prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup sesuai dengan pedoman
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan lancar;

m.melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya
dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan
perekonomian masyarakat;

n. membantu pembinaan, koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga
dan memelihara sarana dan prasarana umum dilingkungan kelurahan;

o. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan
pembangunan;

p. melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan untuk
mendukung tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan;

q. membuat konsep laporan kegiatan pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, perekonomian, produksi dan lingkungan hidup yang ada di
wilayah kelurahan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketiga
Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat

Pasal 30

Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas:
a. pendataan terhadap anak usia sekolah, sarana dan prasarana sebagai

penunjang kegiatan pendidikan;
b. pembinaan dan pengawasan terhadap generasi muda keolahragaan,

kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta agama dan
kemasyarakatan lain;

c. pelaksanaan program kegiatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana
sesuai program intansi terkait;

d. pencegahan dan penanggulangan bencana alam, penyelenggaraan pembinaan
pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi;

e. menyusun program kegiatan seksi kesejahteraan sosial berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;

f. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kelurahan, kepala seksi dan
lembaga kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



i. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya
berdasarkan tuntunan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;

j. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan dalam bidang keagaman,
kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;

k. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban
bencana alam dan bencana lainnya;

l. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
seperti kegiatan pemberdayaan kesejateraan keluarga (pkk), karang taruna,
pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;

m.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanaan dan bantuan sosial,
kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan,
kebudayaan, dan kesehatan masyarakat di wilayah kelurahan dan
melaporkan hasilnya kepada atasan;

n. menyusun konsep peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa,
lembaga desa, pemberian bantuan sosial serta program pengentasan
peningkatan sumber daya aparat desa/masyarakat;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Bagian Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 31

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas:
a. menyusun program kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan

hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris kelurahan, kepala seksi, dan
lembaga kemasyarakatan di lingkungan pemerintah kelurahan baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi
serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

e. menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk palaksanaan dan naskah
dinas yang lain yang berkaitan dengan tugas lurah dalam rangka tindak
lanjut tugas-tugas di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui
sistem keamanan lingkungan agar tercipta rasa aman dan tenteram;

g. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat;

h. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada
masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan
bencana lainnya;

i. menfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan/persengketaan yang antar
warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan sehingga tercipta kerukunan
warga;



j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi
di Kecamatan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam
lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di
lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah
daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin,
mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunya.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan Sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

(7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing
wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hilir
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009
Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016 NOMOR 66



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN TIPE A KABUPATEN ROKAN HILIR

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TIPE A

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

SEKSI PELAYANAN UMUM SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBANSEKSI PEMERINTAHAN SEKSI PEMBANGUNAN

CAMAT

SUBBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN,
PERENCANAAN DAN PROGRAM

SEKRETARIAT

SEKSI PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN TIPE B KABUPATEN ROKAN HILIR

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TIPE B

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

SEKSI PELAYANAN UMUM SEKSI PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SEKSI PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI PEMBANGUNAN

CAMAT

SUBBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN,
PERENCANAAN DAN PROGRAM

SEKRETARIAT



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMO 66 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR

STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

SEKSI PELAYANAN UMUM
SEKSI PEMERINTAHAN,

KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBANGUNAN

LURAH

SEKRETARIAT


