
 
 

  LAKIP KECAMATAN Bukit Batu Kota Palangka Raya Tahun 2018 1 

 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Bukit Batu sebagai organisasi 

perangkat daerah  melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Palangka 

Raya Nomor  57 Tahun 2016 Tentang  Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan 

Kecamatan Dan Kelurahan Kota Palangka Raya. 

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan 

Kota Palangka Raya mengatur, untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

a. Pengoordinasian urusan pemerintahan umum; 

b. Pengoordinasian urusan ketentraman dan ketertiban; 

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan; 

d. Pengoordinasian kegiatan kesejahteraan sosial; 

e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

h. Pengoordinasian pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya. 

Kecamatan sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah tidak lagi merupakan 

sebuah strata/tingkatan tertentu dalam hirarki pemerintahan, karena kecamatan adalah sebuah 

entitas kewilayahan (teritorial) yang karena ketugasan pokoknya adalah menyelenggarakan 

pemerintahan umum sehingga status tugas koordinatif dan pembinaan wilayah menjadi ciri 

khas kecamatan. 

Struktur organisasi Kecamatan Bukit Batu terdiri dari : 

a. Camat 

b. Sekretariat 

 Sub Bagian Bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset; 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.  

c. Seksi Pemerintahan; 
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d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;  

e. Seksi Pelayanan Masyarakat; 

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;  

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan data Desember 2018, 

komposisi pegawai menurut kedudukan dalam struktur organisasi adalah  sebagai berikut: 
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Gambar 1 

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN BUKIT BATU 

KOTA PALANGKA RAYA 

 

 

                                        : GARIS KOMANDO  

    : GARIS KOORDINASI 
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Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor  57 Tahun 2016 Tentang  Uraian Tugas 

Jabatan Struktural Di Lingkungan Kecamatan Dan Kelurahan Kota Palangka Raya, dalam  

Pasal  3, mengatur sebagai berikut: 

Camat mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, 

ketentraman dan ketertiban, penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan, kegiatan 

kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang 

ada di kecamatan.  

Uraian Tugas Camat adalah sebagai berikut : 

a. menetapkan program kerja/kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan 

rumah tangga kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi, ketatausahaan 

dan rumah tangga kecamatan berdasarkan pedoman yang berlaku; 

c. menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas  pemerintahan umum, pembinaan 

pertanahan, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dalam 

wilayah kecamatan; 

d. menyelenggarakan pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan dan 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan  agar tercipta 

kondisi yang kondusif; 

e. menyelenggarakan pembinaan pembangunan masyarakat kelurahan yang meliputi 

pembinaan perekonomian, produksi, pembangunan dan lingkungan hidup serta 

pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan agar diperoleh 

keterpaduan gerak pembangunan di wilayah kelurahan; 

f. menyelenggarakan pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan 

perundang-undangan dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas dan pencapaian tujuan organisasi secara optimal; 

g. menyelenggarakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan sosial dan 

pemberdayaan masyarakat kelurahan serta pelayanan umum; 

h. menyelenggarakan pembinaan adat istiadat dan penegakkan  hukum  adat  di 

wilayah kecamatan dan menjalin kerjasama dengan damang setempat dalam upaya 

pelestarian budaya (adat istiadat); 

i. merumuskan dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada dan 

menyampaikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai upaya pemecahan 

masalah dan tindak lanjut penyelesaiannya; 
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j. memeriksa dan mengoreksi bahan pemberian/ penolakan  ijin/rekomendasi atas 

suatu hal yang terkait dengan kegiatan tertentu; 

k. memfasilitasi kegiatan pembangunan sebagai inspirator dan mediator untuk 

menjembatani kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah; 

l. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan sosial kemasyarakatan di wilayahnya dan mengoordinir 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

m. medisposisi dan meneliti surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota 

pertimbangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan tingkat atas maupun 

pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi 

kesalahan dan kekeliruan; 

n. merumuskan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan 

bagi pimpinan; 

o. menetapkan prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.  

   

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan data Desember 2018,  

Kecamatan Bukit Batu, didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 12 

personil dengan tingkat pendidikan :  

a. Strata 2 : 3 orang 

b. Strata 1 : 5 orang 

c. Diploma 3 : 1 orang 

d. SLTA : 3 orang 

Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Kecamatan Bukit Batu. Adalah 

sebagai berikut : 

a. Eselon III : 2 Jabatan 

b.  Eselon Eselon IV : 7 Jabatan.,  

Dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam struktur organisasi sebagai berikut: 
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Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Kecamatan Bukit Batu  

Menurut Kedudukan dalam Struktur Organisasi dan Jenis Kelamin  

 

 

No Kedudukan dan Struktur Organisasi 
Komposisi Pegawai 

L P Jml 

1. Camat 1 - 1 

2. Sekretariat    

 2.1. Sekretaris Camat 1 - 1 

 2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 - 1 

 2.2.1. Staf Pendukung 2 - 2 

 2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan  

 dan Evaluasi 

- 1 1 

  2.3.1. Staf Pendukung - 2 2 

3. Seksi    

 3.1.  Kepala Seksi Pemerintahan 1 - 1 

  3.1.1. Staf Pendukung - - - 

 3.2.  Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1 - 1 

  3.2.1. Staf Pendukung - - - 

 3.3.   Kepala Seksi Pembangunan dan 

         Pemberdayaan Masyarakat 

1 - 1 

  3.3.1. Staf Pendukung - - - 

 3.4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - 1 1 

  3.4.1. Staf Pendukung - - - 

 3.5. Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat 1 - 1 

  3.5.1. Staf Pendukung 0 0 0 

Jumlah 9 4 13 

Sumber : Kecamatan Bukit Batu 
 

Gambaran pegawai Kecamatan Bukit Batu menurut tingkat pendidikan terakhir adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Kecamatan Bukit Batu Menurut Tingkat Pendidikan   

No. Pendidikan Terakhir 
Komposisi Pegawai 

L P Jml 

1. Magister (S-2) 2 1 3 

2. Sarjana (S.1/ D IV) 4 1 5 

3. Diploma III / Sarjana Muda - 1 1 

4. SLTA/Sederajat 2 1 3 

5. SLTP/Sederajat 1 - 1 

Jumlah 9 4 13 

Sumber : Kecamatan Bukit Batu 
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Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Kecamatan Bukit Batu Menurut Golongan   
 
 

No. 
Uraian Golongan Jumlah 

IV III II I 

1. Camat 1    1 

2. Sekretaris Kecamatan 1    1 

3. Seksi Pemerintahan  1   1 

4. Seksi Ketenterman dan Ketertiban  1   1 

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  1   1 

6. Seksi Kesejahteraan Sosial 1    1 

7. Seksi Pelayanan Masyarakat 1    1 

8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  1   1 

9. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi  1   1 

10. Pejabat Fungsional    4  4 

Jumlah 4 5 4  13 

 

Data sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas sebagai berikut: 

 

Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana Kecamatan Bukit Batu 
 

NO Uraian 31 Des 2017 
(Rp) 

 

Bertambah 
(Rp) 

 

Berkurang 
(Rp) 

 

31 Des 2018 
(Rp) 

 

1 2 3 4 5 6 

      

A. Tanah  2.743.534.000 - - 2.743.534.000 

B. Peralatan dan Mesin 1.554.277.560  4.900.000 1.549.377.560 

1. Alat – alat Besar 0,00   0,00 

2. Alat-alat Angkutan 117.881.860   117.881.860 

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur 4.500.000   4.500.000 

4. Alat Pertanian 0,00   0,00 

5. Alat Kantor & Rumah Tangga 1.392.325.700   1.392.325.700 

6. Alat Studio dan Alat 
Komunikasi 

34.670.000   34.670.000 

7. Alat-alat Kedokteran 0,00   0,00 

8. Alat Laboratorium 0,00   0,00 

9. Alat–alat 
Perenjataan/Keamanan 

0,00   0,00 

C. Gedung dan Bangunan 5.329.364.750  4.900.000 5.334.264.750 

D.
  

Aset Tetap Lainnya 11.850.000    

 1. Buku dan Perpustakaan 11.850.000   11.850.000 
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 JUMLAH 9.643.925.750  4.900.000 9.639.025.750 

E. Aset Lainnya     

 1. Aset Kondisi Rusak 
Berat/Hilang/Lainnya 

356.646.600   356.646.600 

 JUMLAH 356.646.600   356.646.600 

 

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada ayat (1) pasal 221 Undang-undang No. 23 

Tahun  2014 adalah sebagai berikut : 

“Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa/kelurahan.” 

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan,  artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di 

Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, 

kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga 

pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.  

Identifikasi   permasalahan  utama (strategic issued)  berdasarkan  kedudukan, tugas 

pokok   dan   fungsi   Pelayanan  Kecamatan Bukit Batu antara lain : 

a. Kurangnya dana penunjang kegiatan kader PKK Kecamatan dan Kelurahan dalam 

menunjang pemberdayaan keluarga di Kecamatan Bukit Batu.  

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah membina keluarga 

bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi 

untuk keluarga sejahtera yang mandiri dengan meningkatkan mental spiritual perilaku 

hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila. Dapat dikembangkan lebih luas 

lagi dengan berbagai upaya atau usaha dan kegiatan, seperti meningkatkan pendidikan dan 

ketrampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam kehidupan bangsa serta 

meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas adan kuantitas pangan 

keluarga, meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta 

membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi 

keluarga dengan membiasakan menabung. Dalam melakukan kegiatan tersebut perlu 

adanya pengelolaan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksaan program-

program, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dengan adanya 

kegiatan PKK diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan keluarga pada umumnya yang 

berpedoman pada pelaksaan kegiatan 10 Program Pokok PKK.  
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b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu hamil dan 

melahirkan.  

Sosialisasi GSI (Gerakan Sayang Ibu) perlu dilakukan untuk mengurangi Angka Kematian 

Ibu ( AKI ) karena hamil, bersalin, nifas dan bayi. GSI merupakan gerakan percepatan 

penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilaksanakan bersama-sama antara 

pemerintah dan masyarakat, untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan 

kepedulian dalam upaya interaktif dan sinergis, dimana kesehatan ibu dan anak 

merupakan salah satu wujud hak asasi perempuan dan anak, akan tetapi pada saat ini 

kesehatan ibu dan anak khususnya bayi baru lahir, merupakan tugas bersama antara 

pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan dan organisasi 

profesi 

c. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesehatan Balita. 

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama 

masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna 

memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.  

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan. 

Kegiatan utama mencakup; 

- kesehatan ibu dan anak; 

- keluarga berencana; 

- imunisasi; 

- gizi; 

- pencegahan dan penanggulangan diare. 

d. Kurangnya dana penunjang kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan dalam 

menegakkan hukum adat. 

Damang Kepala Adat dan Mantir Adat mempunyai peran yang cukup penting, yaitu 

mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-

kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamangan yang dipimpinnya, menegakkan hukum 

adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan 

peradilan pada tingkat terakhir, serta sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang 

timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.  

Damang dan Mantir Adat juga berkewajiban membantu kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama 

dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayyaan kedamangan agar tetap 
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memperhatikan kepentingan masyarakat setempat b. ikut memelihara stabilitas daerah dan 

nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat 

pemerintah terutama Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan 

tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan 

pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan 

demokratis. Ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya 

semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya  serta bertanggung 

jawab dalam menjaga, melestarikan mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup  

Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat. 

e. Kurangnya dana penunjang kegiatan RT dan RW dalam melayani masyarakat. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri no. 5/2007,  RT dan RW adalah lembaga yang 

dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 

pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. RT dan RW 

mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama 

masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-maslah 

kemasyarakat yang dihadapi warga, sedangkan tugas-tugasnya antara lain membantu 

menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Kota, memelihara Kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan 

melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni 

masyarakat. 

 


