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BUPATI PESAWARAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan Pada
Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
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8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang
Pedoman Organisasi Kecamatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor  05 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Kabupaten
Pesawaran (Lembaran  Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008
Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN
KECAMATAN PADA KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan  :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kecamatan adalah Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran.
5. Camat adalah Camat pada Kabupaten Pesawaran.

BAB  II
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal  2

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari :

1. Camat.

2. Sekretariat Kecamatan, membawahi;
a. Kepala Sub Bagian Umum;
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.
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5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

6. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB  III
URAIAN TUGAS JABATAN KECAMATAN

Bagian Pertama
Camat

Pasal 3

Tugas pokok Camat adalah memimpin Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Camat, melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Kecamatan agar pelaksanaan
tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna, melaksanakan pengendalian kegiatan tata
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, ketenteraman dan
ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan sosial, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas di
kecamatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan program dan kebijaksanaan teknis di bidang tata pemerintahan,

pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, ketenteraman dan ketertiban
umum, pelayanan umum, kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya dalam rangka
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan  fungsi camat;

b. memimpin, membina mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan
program dan kebijaksanaan teknis di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat desa dan/atau kelurahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan
umum, kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya agar sesuai perencanaan yang telah
ditentukan;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi terkait dalam bidang tata
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, ketenteraman dan
ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya agar terjadi
kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan kegiatan;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan yang

ada di wilayah kerjanya;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan pendapatan

daerah lainnya;
g. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kecamatan,

Kelurahan dan Desa sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
h. membagi habis tugas kedinasan di bidang teknis dan administrasi kepada bawahan,

agar setiap aparatur yang berada di lingkungan kecamatan mempunyai dan memahami
beban tugas dan tanggung jawabnya;
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i. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas;

j. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan
kebijaksanaan yang akan diambil di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat desa dan/atau kelurahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan
umum, kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya;

k. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan;
l. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan

lebih lanjut;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretaris Kecamatan

Pasal 5

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melakukan koordinasi penyusunan program dan
rencana kerja kecamatan, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan
serta mengelola administrasi urusan keuangan kecamatan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris
Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi dalam rangka penyusunan program kerja

Kecamatan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kecamatan, serta rencana kerja Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan sebagian
tugas bidang ketatausahaan, agar dapat terlaksana program dan rencana kerja  yang
telah disusun;

c. mengelola urusan umum, rumah tangga, kehumasan, administrasi surat/menyurat dan
kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kecamatan;

d. merumuskan program dan rencana kerja bekerja sama dengan unit kerja terkait,
melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan kecamatan dan laporan
kegiatan ketatausahaan kecamatan;

e. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran kecamatan,
pembukuan pertanggung jawaban serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;

f. melaksanakan pelayanan informasi dari pemerintah, masyarakat dan kajian isu publik
utama yang diolah dan disajikan melalui media pers dan penerbitan/elektronik serta
memantau/monitoring berita, opini yang disajikan media pers dan penerbitan elektronik;

g. menyiapkan bahan pembinaan hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan
pimpinan pemerintah daerah, serta menyiapkan bahan pembinaan terhadap pers dan
penerbitan serta media elektronik;

h. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal
dan pihak swasta serta melaporkan dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum;
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i. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan
serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai
landasan dalam pelaksanaan tugas sekretaris kecamatan;

j. membagi habis tugas pada sekretariat kecamatan kepada bawahan, agar setiap aparatur
yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;

k. menerima dan mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk
dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja selanjutnya;

l. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

m. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja lebih
lanjut;

n. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretaris kecamatan kepada camat sebagai
pertanggung jawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
program dan rencana kerja kecamatan lebih lanjut;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Umum

Pasal 7

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum adalah melaksanakan sebagian tugas sekretaris di
bidang surat menyurat, kearsipan, perbekalan, peralatan dan perawatan, kepegawaian,
hubungan kemasyarakatan, dokumentasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan
kecamatan, keolahragaan, ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga lainnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sub
Bagian Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di lingkungan

Sekretariat Kecamatan dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja sub
bagian umum untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bagian
umum dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan struktural dan
teknis fungsional bagi aparatur di kecamatan;

d. melaksanakan penataan administrasi surat menyurat dan kearsipan untuk
mempermudah proses lebih lanjut;

e. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersangkutan dengan urusan
kedinasan;

f. melaksanakan tugas rumah tangga kantor yang meliputi pelayanan angkutan dan
akomodasi, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta perjalanan dinas;

g. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan,
peralatan dan perawatan termasuk penyiapan, penggunaan dan penghapusan barang
untuk keperluan rumah tangga kecamatan;
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h. menyiapkan dan memantau penyedian tempat dan perlengkapannya untuk keperluan
pelaksanaan rapat dan pertemuan dinas lainnya;

i. menyusun jadwal acara dan administrasi kegiatan Camat sesuai dengan bahan dan data
yang ada;

j. membina kegiatan keolahragaan, ketertiban, dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas
agar kegiatan kecamatan berjalan dengan semestinya;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan dinas;
l. mencari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data dan informasi

yang berhubungan dengan bidang kepegawaian sebagai bahan pengelolaan
administrasi kepegawaian kecamatan;

m. menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah kepegawaian yang meliputi
usulan kenaikan pangkat, usulan mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji berkala,
proses pemberian surat cuti, proses usulan pensiun serta pemberian sanksi atas
pelanggaran peraturan kepegawaian;

n. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan
aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

o. menginventarisasi, mengelola serta melaporkan data dan mutasi aset daerah di tingkat
kecamatan;

p. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan
sub bagian umum agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil
guna;

q. membagi habis tugas sub bagian umum kepada aparatur non struktural umum sebagai
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

r. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas  kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan
dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

s. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih
lanjut;

t. menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum kepada camat sebagai
pertanggung jawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
program dan rencana kerja kecamatan lebih lanjut;

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah melaksanakan sebagian tugas
sekretariat di bidang penyiapan-penyiapan bahan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan Camat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub
Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan
sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja sub bagian perencanaan untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bagian
perencanaan  dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan bahan dan berkerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka
menyiapkan arah kebijaksanaan kecamatan;

d. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan baik
bulanan, triwulan maupun tahunan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;

e. mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data dan informasi yang
berhubungan dengan aktivitas kecamatan sebagai bahan perencanaan lebih lanjut;

f. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kecamatan agar berjalan
sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan;

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan
sub bagian perencanaan, agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan
berhasil guna;

h. membagi habis tugas sub bagian perencanaan kepada aparatur non struktural umum
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas  kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan
dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih
lanjut;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan kepada camat sebagai
pertanggung jawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
program dan rencana kerja kecamatan lebih lanjut;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas
sekretariat di bidang penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi
penyusunan anggaran Kecamatan, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan
keuangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepada Sub
Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan

sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja sub bagian keuangan untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bagian
keuangan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai dasar penyusunan anggaran dan pendapatan belanja
kecamatan;
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d. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan keuangan kecamatan;
e. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan anggaran kecamatan

bekerjasama dengan unit kerja terkait berdasarkan kebutuhan, kemampuan  dan
ketentuan yang berlaku;

f. melakukan administrasi pembukuan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memudahkan kontrol
terhadap penggunaan keuangan Kecamatan;

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan
sub bagian keuangan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil
guna;

h. membagi habis tugas sub bagian keuangan kepada aparatur non struktural umum
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas  kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan
dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih
lanjut;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan kepada camat sebagai
pertanggung jawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
program dan rencana kerja kecamatan lebih lanjut;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Pasal  13

Tugas pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan  adalah membantu Camat dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Pasal  14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan seluruh seksi dan sekretariat dalam

rangka penyusunan program kerja kecamatan sebagai pedoman penyusunan anggaran
pendapatan belanja kecamatan, serta rencana kerja pada seksi tata pemerintahan untuk
dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi tata
pemerintahan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan dengan satuan kerja perangkat daerah, UPT, Badan, Dinas dan
Instansi Vertikal;

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan kepada Bupati;

e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa
dan/atau kelurahan;
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f. menyiapan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan desa;
g. menyiapkan bahan untuk keperluan dalam rangka pemilihan umum (PEMILU);
h. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah/ijin pemecahan

atas hak tanah;
i. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi

desa dan/atau kelurahan;
j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah,

perangkat desa dan/atau kelurahan;
k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa/dan atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada
Bupati;

l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan
Desa (BPD), penyelenggaraan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa,
Pimpinan dan Anggota  Badan Perwakilan Desa (BPD) di wilayah kerjanya;

m. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian
perselisihan desa;

n. melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
o. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan

seksi tata pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan
berhasil guna;

p. membagi habis tugas seksi tata pemerintahan kepada aparatur non struktural umum
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

q. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai
masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

r. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih
lanjut;

s. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan kepada camat sebagai
pertanggung jawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
program dan rencana kerja kecamatan lebih lanjut;

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan

Pasal  15

Tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan membantu
camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Pasal  16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
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a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan seluruh seksi dan sekretariat
kecamatan dalam rangka penyusunan program kerja kecamatan sebagai pedoman
penyusunan anggaran pendapatan belanja kecamatan, serta rencana kerja pada seksi
pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan untuk dijadikan acuan dalam
pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi
pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan menyusun bahan untuk
pemecah masalahnya;

c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;

d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengurusan Alokasi Dana Desa (ADD);
e. melaksanakan koordinasi penggunaan dana ADD yang bersifat lintas Desa;
f. melaksanakan pembinaan dan monitoring penggunaan dana ADD;
g. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan

lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di
desa/kelurahan dan kecamatan;

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

i. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

j. menyiapkan penyelenggaraan lomba desa;
k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan/atau

kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di

wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja
perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

m. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan
seksi pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan agar dapat melaksanakan
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

n. membagi habis tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan kepada
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami
tugas dan tanggung jawabnya;

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai
masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih
lanjut;

q. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa dan/atau
kelurahan kepada camat sebagai pertanggung jawaban kerja dan masukan untuk
dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja kecamatan lebih lanjut;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku.
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Bagian Kelima
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal  17

Tugas pokok Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah membantu camat
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan seluruh seksi dan sekretariat dalam

rangka penyusunan program kerja kecamatan sebagai pedoman penyusunan anggaran
pendapatan belanja kecamatan, serta rencana kerja pada seksi ketenteraman dan
ketertiban umum untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi
ketenteraman dan ketertiban umum dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum di
wilayah kecamatan;

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau
Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan
ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja
kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di
wilayah kecamatan;

f. menyiapkan bahan koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB di wilayah kecamatan;
g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan

ketertiban umum di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
h. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat/LINMAS di wilayah kerjanya;
i. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan peraturan perundang-
undangan;

j. melakukan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan bencana;
k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan

seksi ketenteraman dan ketertiban umum agar dapat melaksanakan tugas secara
berdaya guna dan berhasil guna;

l. membagi habis tugas seksi ketenteraman dan ketertiban umum kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan
tanggung jawabnya;

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai
masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih
lanjut;
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o. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi ketenteraman dan ketertiban umum kepada
camat sebagai pertanggung jawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam
menyusun program dan rencana kerja kecamatan lebih lanjut; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kepala Seksi Pelayanan Umum

Pasal 19

Tugas Pokok Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah membantu Camat  dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan, serta pembinaan
di bidang pelayanan kemasyarakatan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala
Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan seluruh seksi dan sekretariat dalam

rangka penyusunan program kerja kecamatan sebagai pedoman penyusunan anggaran
pendapatan belanja kecamatan, serta rencana kerja pada seksi pelayanan umum untuk
dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi
pelayanan umum dan menyusun bahan untuk pemecah masalahnya;

c. melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan
dengan pelayanan kemasyarakatan;

d. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan dan melaksanakan pelayanan
kemasyarakatan di wilayah kerjanya;

e. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan pemberian
rekomendasi izin tempat usaha, izin pendirian penggilingan padi, dan izin usaha lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menyiapkan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pelayanan
kepada masyarakat, serta melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan
minimal di kecamatan;

g. bekerjasama dengan unit kerja terkait lainnya memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam pemberian rekomendasi dan pertimbangan penerbitan izin pendirian
dan pengembangan rumah sakit, klinik bersalin, balai pengobatan dan sarana kesehatan
lainnya yang dikelola swasta oleh instansi yang lebih tinggi;

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan
seksi pelayanan umum agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan
berhasil guna;

i. membagi habis tugas seksi pelayanan umum kepada aparatur non struktural umum
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai
masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih
lanjut;
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l. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum kepada camat sebagai
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
program dan rencana kerja kecamatan lebih lanjut;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

Tugas Pokok Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, adalah membantu Camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan
kesejahteraan sosial kemasyarakatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala
Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan seluruh seksi dan sekretariat

kecamatan dalam rangka penyusunan program kerja kecamatan sebagai pedoman
penyusunan anggaran pendapatan belanja kecamatan, serta rencana kerja pada seksi
kesejahteraan sosial untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi
kesejahteraan sosial dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya
seperti bidang Keagamaan, Peringatan Hari Besar Nasional dan hari jadi
Provinsi/Kabupaten;

d. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM), serta menyiapkan bahan pembinaan Seni dan Budaya
Lokal, Lembaga Adat dan Suku Terasing;

e. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan
pengungsi serta penanggulangan masalah sosial;

f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar
serta menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan,
generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta pemberdayaan
perempuan;

g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan
masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan
kesehatan;

h. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana;
i. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat,

narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
j. menyiapkan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan

sosial di tingkat kecamatan kepada Bupati;
l. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan

seksi kesejahteraan sosial, agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan
berhasil guna;
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m. membagi habis tugas seksi kesejahteraan sosial kepada aparatur non struktural umum
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai
masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih
lanjut;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan sosial kepada camat sebagai
pertanggung jawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
program dan rencana kerja kecamatan lebih lanjut;

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya  dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 04 Nopember 2009

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

dto

HARIS FADILAH
Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 05 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN,

dto

R U S L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  TAHUN 2009 NOMOR 19

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001
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BUPATI PESAWARAN,

dto

DJUNAIDI  DJAYA
Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001

CAMAT

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT
KECAMATAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 19 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 Nopember 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PADA KABUPATEN
PESAWARAN

KASUBBAG
UMUM

KASUBBAG
KEUANGAN

KASUBBAG
PERENCANAAN

SEKSI
KESEJAHTERAAN

SOSIAL

SEKSI

PELAYANAN UMUM

SEKSI
KETENTRAMAN &

KETERTIBAN UMUM

SEKSI
TATA PEMERINTAHAN

SEKSI
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA
DAN/ATAU

KELURAHAN


