SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KAPUAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,
Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan
mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya
diatur dengan Peraturan Bupati;
b.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kapuas.

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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5.

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 Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40);

7.

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

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KAPUAS
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1.

Daerah adalah Kabupaten Kapuas.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5.

Bupati adalah Bupati Kapuas.

6.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
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8.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada
Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten
dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. AparaturSipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
15. PegawaiNegeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
16. KelompokJabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang
memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan
sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
17. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai
tujuan organisasi.
18. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
19. Kriteria eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan
dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang
ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut
menjadi kewenangan Camat.
20. Kriteria efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan
memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan
suatu urusan pemerintahan dilingkup Kecamatan. Apabila urusan
pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh Kecamatan, maka urusan
tersebut menjadi kewenangan Camat.
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BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal2
(1) Kecamatan terdiri dari :
a. Camat;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Program dan Ketatausahaan;
2. Subbagian Keuangan dan Aset.
c. Seksi, terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.

Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi

Tata Pemerintahan;
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Pelayanan Umum dan Kependudukan;
Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

(2) Kelurahan terdiri dari :
a. Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi, terdiri dari :
1. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Umum;
Pasal3
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kapuas
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
KECAMATAN
Pasal 4
(1)

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

(2)

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat atau
sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Pertama
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CAMAT
Pasal 5
(1)

Camat mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f.

mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;

g. membina dan
kelurahan;

mengawasi

penyelenggaraan

kegiatan

desa

yang

dan/atau

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten
yang ada dikecamatan; dan
i.

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.

(2)

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

(3)

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Paragraf Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 6
(1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan
teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan
kecamatan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan perencanaan Anggaran Rumah Tangga Kantor Kecamatan;
b. melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan tata naskah;
c. melaksanakan pembinaan bendaharawan dan ketatausahaan;
d. melaksanakan pengelolaan keuangan Kantor Kecamatan;
e. menyusun dan membuat Program Kerja Kecamatan;
f.

melaksanakan penatausahaan kepegawaian, keuangan dan aset;

g. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
h. mengkoordinir penyusunan konsep dokumen Analisis Jabatan, Formasi
Jabatan dan Tatalaksana Organisasi;
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i.

mengkoordinir ketatausahaan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN);

j.

pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Sekretariat Kecamatan;

k. menyiapkan bahan pembuatan laporan pelaksanaan SKPD Kecamatan
sesuai ketentuan yang berlaku;dan
l.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf Ketiga
SUBBAGIAN PROGRAM DAN KETATAUSAHAAN
Pasal7

(1)

Subbagian Program dan Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kepegawaian dan rumah
tangga, menyiapkan program kerja Kecamatan dan melakukan evaluasi
program yang sudah dilaksanakan serta menganalisa perkembangan kegiatan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Program dan Ketatausahaan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
b. melakukan pengelolaan ketatausahaan sesuai kebutuhan kecamatan;
c. melakukan
penatausahaan
bertanggungjawab;

surat

menyurat

secara

tertib

dan

d. melakukan pemeliharaan terhadap tugas ketatausahaan agar terpelihara
dengan baik;
e. penyiapan bahan untuk penyusunan program Kecamatan;
f.

penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan program Kecamatan;

g. menyusun konsep dokumen
tatalaksana organisasi;

analisis

jabatan,

formasi

jabatan

dan

h. penginventarisasi dan penyimpanan data, dokumen dan peralatan sub
bagian program dan ketatausahaan; dan
i.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

Paragraf Keempat
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
Pasal 8
(1)

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan
keuangan dan aset, sehingga Sistem Keuangan dan Aset dapat terlaksana
dengan baik, tertib dan bertanggung jawab.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
a. melakukan
kebutuhan;

perencanaan

pengelolaan

keuangan

dan

aset

sesuai

b. melakukan pembukuan keuangan secara tertib dan bertanggungjawab;
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c. melakukan pemeliharaan terhadap aset pemerintah agar terpelihara
dengan baik; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidang tugasnya.
Paragraf Kelima
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
Pasal 9
(1)

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan
Tata Pemerintahan di wilayah Kecamatan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi
vertikal dibidang Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
Desa dan/atau Kelurahan;
e. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
f.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau
Lurah, serta perangkat Desa dan/atau Kelurahan;

g. melakukan pembinaan perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga
(RW);
h. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
i.

melaksanakan koordinasi dan
kedamangan tingkat kecamatan;

j.

melakukan evaluasi penyelenggaraan
Kelurahan di tingkat Kecamatan;

k. menghimpun
ketentuan
pelaksanaan tugas;
l.

memfasilitasi

pembentukan

pemerintahan

perundang-undangan

Desa

berkaitan

lembaga
dan/atau
dengan

melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada
Bupati;

m. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
Kepada Bupati; dan
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidang tugasnya.
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Paragraf Keenam
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 10
(1)

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di wilayah Kecamatan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di Desa/Kelurahan dan kecamatan;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja
baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah
maupun swasta;
d. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
e. menghimpun
ketentuan
pelaksanaan tugas;
f.

perundang-undangan

berkaitan

dengan

melaksanakan penyusunan program bantuan sosial, pembinaan kehidupan
keagamaan,
pendidikan,
kebudayaan,
kesehatan
masyarakat,
kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;

g. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan perekonomian,
produksi dan distribusi pada masyarakat Desa/Kelurahan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidang tugasnya.
Paragraf Ketujuh
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 11
(1)

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan ketentraman dan
ketertiban umum, sosial politik, Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
c. melakukan koordinasi dengan Polisi Pamong Praja mengenai program dan
kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
Kecamatan;
d. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja
kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta
kerukunan masyarakat di wilayah Kecamatan;
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e. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah
Kecamatan kepada Camat;
f.

melakukan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di
tingkat Kecamatan;

g. menghimpun
ketentuan
pelaksanaan tugas; dan

perundang-undangan

berkaitan

dengan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidang tugasnya.
Paragraf Kedelapan
SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
Pasal 12
(1)

Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi Urusan Pelayanan Umum dan Kependudukan di wilayah
Kecamatan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pelayanan Umum dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

pelaksanaan

c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum di wilayah Kecamatan kepada Camat;
d. melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan
pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, pembinaan sarana
dan prasarana fisik pelayanan umum;
e. melakukan perencanaan
Kecamatan;
f.

kegiatan

pelayanan

kepada

masyarakat

di

melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
wilayahnya;

g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat di kecamatan;
h. melaksanakan penyusunan program
kependudukan dan catatan sipil;

dan

pembinaan

administrasi

i.

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
di wilayah kecamatan;

j.

melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah Kecamatan kepada Camat;

k. menghimpun
ketentuan
pelaksanaan tugas; dan
l.

perundang-undangan

berkaitan

dengan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidang tugasnya.
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Paragraf Kesembilan
SEKSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 13
(1)

Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi Urusan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di wilayah
Kecamatan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan dan
lingkungan hidup;
b. melakukan koordinasi dengan pihak
pembangunan dan lingkungan hidup;

swasta

dalam

pelaksanaan

c. melakukan perencanaan kegiatan pembangunan dan lingkungan hidup di
Kecamatan;
d. melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pembangunan dan lingkungan hidup di Kecamatan;

pelaksanaan

e. melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan
bidang kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
f.

melaksanakan penyusunan program dan pembinaan Lingkungan Hidup;

g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan
hidup di wilayah kecamatan;
h. melaporkan pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup di wilayah
kecamatan kepada Camat;
i.

menghimpun
ketentuan
pelaksanaan tugas; dan

perundang-undangan

berkaitan

dengan

j.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidang tugasnya.
Bagian Kedua
KELURAHAN
Pasal 14

(1)

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu
atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

(2)

Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.

(3)

Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku
perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf Pertama
LURAH
Pasal 15
Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :
a.

melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
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b.

melakukan pemberdayaan masyarakat;

c.

melaksanakan pelayanan masyarakat;

d.

mengkoordinasikan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dengan
satuan kerja/instansi terkait;

e.

mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana
pelayanan umum dengan satuan kerja/instansi terkait;

f.

melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan;

g.

menilai prestasi dan hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan karier;

h.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas;

i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan

j.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

serta

fasilitas

Paragraf Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 16
(1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas
melakukan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi kepada
seluruh satuan organisasi perangkat kelurahan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretraris
Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian
pelaksanaan tugas seksi-seksi;
b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah;
c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh
Lurah;
d. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
e. melaksanakan urusan
keuangan dan aset;
f.

perencanaan

program/kegiatan,

administrasi

melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;

g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
h. mengkoordinir pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan
(PATUH);
i.

melaksanakan koordinasi penyusunan naskah laporan;

j.

melaksanakan penyiapan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu
dan acara-acara lainnya;

k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
l.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

12



Paragraf Ketiga
SEKSI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 17
(1)

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana kerja, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis,
mengkoordinasikan
kegiatan
dan
melaksanakan
pelayanan
bidang
pemerintahan dan kesejahteraan sosial, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
dan penyusunan pelaporan Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
b. menyusun konsep kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan
sosial;
c. melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan sosial di tingkat
kelurahan;
d. melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dan kesejahteraan sosial di
tingkat kelurahan;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah kabupaten
di tingkat kelurahan;
f.

mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban di
wilayah kelurahan;

g. melaksanakan pelayanan urusan pertanahandi tingkat kelurahan;
h. melakukan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah
milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan
pembangunanserta peralihan status tanah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
i.

melaksanakan fasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan
urusan pendidikan, kesehatan, adat, budaya, keagamaan dan sosial di
tingkat kelurahan;

j.

mengkoordinasikan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan RT/RW di
wilayah kelurahan;

k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
l.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf Keempat
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 18
(1)

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakatmelaksanakan tugas
melakukan penyusunan rencana kerja, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis, mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan pelayanan
bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan dan penyusunan pelaporan Seksi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
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(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. menyusun rencana
Masyarakat;

kerja

Seksi

Pembangunan

dan

bidang

Pemberdayaan

c. melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di
tingkat kelurahan;
d. melaksanakan pelayanan urusan
masyarakat di tingkat kelurahan;

pembangunan

dan

pemberdayaan

e. melakukan koordinasi dalam pemeliharaan dan pemantauan sarana dan
prasarana serta fasilitas pelayanan umum di tingkat kelurahan;
f.

melaksanakan fasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan
urusan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, ekonomi,
pertanian dan swadaya masyarakat di tingkat kelurahan;

g. mengkoordinasikan
pembinaan
masyarakat di tingkat kelurahan;

organisasi/lembaga

pemberdayaan

h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

j.

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf Kelima
SEKSI UMUM
Pasal 19

(1)

Seksi Umum melaksanakan tugas melakukan penyusunan rencana kerja,
melaksanakan pelayanan masyarakat, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan
penyusunan pelaporan Seksi Umum.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Umum
menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana kerja Seksi Umum;
b. melaksanakan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan;
c. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
d. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f.

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional Umum
Pasal20

(1)

Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil análisis
jabatan dan beban kerja;
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(2)

Nama-nama jabatan fungsional umum di Lingkungan Kecamatan dan
Kelurahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(3)

Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;

(4)

Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di Lingkungan Kecamatan
dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(5)

Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(6)

Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan
Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum;

(7)

Pengangkatan pertama kali dan Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional
umum antar instansi sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(8)

Pemindahan ASN jabatan fungsional umum di Lingkungan Kecamatan dan
Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(9)

Uraian Tugas jabatan fungsional umum pada Kecamatan dan Kelurahan
ditetapkan oleh Camat.

umum
Jabatan

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 21
(1)

Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;

(2)

Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan
administrator;

(3)

Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan administrator;

(4)

Lurah, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada kecamatan
merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;

(5)

Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi
pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 22
(1)

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Camat.

(2)

Seksi pada Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Camat.

(3)

Subbagian pada Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
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Pasal 23

(1)

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Lurah.

(2)

Seksi pada Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Lurah.
Pasal 24

(1)

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah,
Sekretaris Kelurahan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta
horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

(2)

Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan
Kelurahan
bertanggung
jawab
memimpin
dan
mengkoordinasikan,
memberikan petunjuk-petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam
pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.

(3)

Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan
Kelurahan wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat
pada waktunya.

(4)

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dalam
lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang berasal dari bawahan, wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN–LAIN
Pasal 25
(1)

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan dan
Kelurahan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2)

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Kapuas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI KAPUAS,
ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT
Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,
ttd
RIANOVA
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010

