BUPATIBLORA
PROVINSIJAWA TENGAH
PERATURAN BUPATIBLORA
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSISERTA
TATA KERJAKECAMATAN DIKABUPATEN BLORA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBLORA,
Menimbang

:

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
PembentukanDaerah-Daerah
KabupatenDalam
Lingkungan
PropinsiDjawaTengah(Berita
Negara
tanggal8Agustus1950)sebagaimana
telahdiubah
dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 1965 tentang
PembentukanDaerahTingkat
IIBatangdengan
mengubahUndang-UndangNomor13
Tahun1950
tentangPembentukanDaerah-Daerah
Kabupaten
dalam
LingkunganPropinsiDjawaTengah(Lembaran
NegaraRepublikIndonesia
Tahun1965
Nomor52,
TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia
Nomor2757);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011
Nomor82,TambahanLembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 5234);

bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal4Peraturan
DaerahKabupaten
BloraNomor11Tahun2016tentang
Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerahKabupaten
Blora, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugasdan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora;
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3.

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);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5.

PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor114,Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5887);

6.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang
Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor199);

7. PeraturanDaerahKabupatenBloraNomor11Tahun
2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah
Kabupaten
Blora(LembaranDaerah
Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor11);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURANBUPATITENTANGKEDUDUKAN,SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSISERTATATA KERJA
KECAMATANDIKABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah
yang
memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah otonom.
3. Bupati adalah BupatiBlora.
4. Sekretaris Daerahadalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah
dalam
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayahDaerah yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pimpinanKecamatan di Kabupaten Blora.
8. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

untuk

9. JabatanFungsionaladalahsekelompokjabatanyangberisifungsidan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1)Kecamatanmerupakan unsur pelaksana urusanPemerintahanDaerah di
bidang peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan,pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa
dan/atau Kelurahan.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorangCamatyangberkedudukandi
bawahdanbertanggungjawab
kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.

BAB III SUSUNAN
ORGANISASI Pasal 3
(1) Susunan organisasiKecamatan, terdiri dari:
a. Camat;
b. Sekretariat,membawahkan:
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
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e.
f.
g.
h.

Seksi Pembangunan;
Seksi Kesejahteraan Rakyat;
Seksi Pelayanan dan Perizinan; dan
kelompokJabatan Fungsional.

(2)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

(3)

Subbagiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)masing–masing
dipimpinolehseorangKepalaSubbagianyangberadadi
bawahdan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4)

Seksisebagaimanadimaksudpadaayat(1)masing-masingdipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

(5)

JabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dipimpin
oleh
seorang pejabatfungsional senior sebagai ketua kelompok dan
bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 4
(1)

Dalam wilayah Kecamatan dapat dibentuk Kelurahan sebagai
perangkat Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)

Kelurahansebagaimanadimaksudpada
ayat(1)dipimpinolehKepala
Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkatKecamatan dan
bertanggungjawab terhadap Camat.

(3) SusunanorganisasiKelurahansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
terdiri dari:
a. Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan; dan
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
(4)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Lurah.

(5)

Seksisebagaimanadimaksudpadaayat(3)masing-masingdipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Lurah.
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Pasal 5
Bagan
strukturorganisasiKecamatandanKelurahantercantumdalam
LampiranIdanLampiranIIyangmerupakanbagiantidakterpisahkan
dari
Peraturan Bupatiini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
Kecamatan mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa
dan/atau Kelurahan.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugassebagaimana
Kecamatan mempunyai fungsi:

dimaksud

dalamPasal

6,

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasianupayapenyelenggaraanketenteramandanketertiban
umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan
peraturan Bupati;
e. pengoordinasian
umum;
f.

pemeliharaan

prasarana

dan

sarana

pelayanan

pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

yang

g. melaksanakanpembinaandanpengawasanterhadappenyelenggaraan
kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah
yangtidakdilaksanakanolehunitkerjaPemerintahanDaerahyang ada di
Kecamatan;
i.

pelaksanaantugaslainyangdiperintahkanolehperaturanperundangundangan; dan

j.

pelaksanaan
tugas
yang
dilimpahkan
oleh
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
kewenangan Daerah.

Bupati
untuk
yang menjadi
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Bagian Kedua
Camat Pasal 8
Camat mempunyai tugasmelaksanakan tugas dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

fungsiKecamatan

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Sekretariat
Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 9
Sekretariat mempunyai tugasmenyiapkan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan program dan
keuangan, umum dan
kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasiserta
pengkoordinasian perencanaan dan pelaporandi lingkungan Kecamatan.

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
Sekretariat mempunyai fungsi:

dimaksud

dalamPasal

9,

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan bidang umum dan kepegawaianserta program dan
keuangan;

b.

pengelolaan,pelayananprogramdan
keuangansertaumumdan
kepegawaian hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;

c.

pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan
pelaporan di lingkungan Kecamatan; dan

d. pelaksanaan tugaskedinasan lain sesuai perintah atasan.

Paragraf 2
Subbagian Program dan Keuangan
Pasal 11
Subbagian Programdan Keuangan mempunyai tugas:
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a.

merencanakanprogramdanrencanakerjasertarencanakegiatan
pada
Subbagian Program dan Keuanganberdasarkan program kerja tahun
sebelumnyasebagaipedoman kerjaagarpelaksanaan program kerja
sesuai dengan rencana;

b.

mempelajari dan menelaah peraturan
perundang-undangan yang
terkait dengan Subbagian Program dan Keuangan;

c.

membagi tugas, memberi
petunjuk dan membimbing bawahan
dalam melaksanakan
tugas berdasarkan jabatan
dan
kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan
tugas;

d.

meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan
berdasarkanarahansebelumnyaagardiperoleh
hasilkerja
yang
optimal;

e.

melaksanakan penyusunan
rencana program dan kegiatan
Kecamatan dengan menghimpun kegiatandari masing-masingseksi
untuk pelaksanaan kegiatan;

f.

mengelola sistem informasi manajemen di Kecamatan;

g.

melaksanakan
pemantauan dan evaluasi kegiatandari masingmasing seksi untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;

h.

melaksanakanpenyusunan
rencanabelanjaKecamatanberdasarkan
alokasi dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat
Daerah guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;

i.

melaksanakanpenyusunan belanjatidaklangsung,belanja langsung
dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya
tertib anggaran;

j.

melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan
akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah
ditentukan guna tertib administrasi;

k.

melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

l.

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan SubbagianProgramdan
Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target
hasil;

n.

membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan
Keuangan sesuaidengan hasilpelaksanaan kegiatansebagaiwujud
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai perintah atasan.
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Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 12
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada
Subbagian Umumdan Kepegawaian berdasarkan program kerja
tahunsebelumnya sebagaipedomankerjaagarpelaksanaanprogram kerja
sesuai dengan rencana;
b.

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Subbagian UmumdanKepegawaian dan yang terkait
dengan bidang tugasnya;

c. membagitugas,memberipetunjukdanmembimbingbawahandalam
melaksanakan
tugasberdasarkan
jabatandankompetensinyauntuk
pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d.meneliti, memeriksa danmengawasipelaksanaan tugas bawahan
berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasilkerja yang
optimal;
e. mengelolapelaksanaansuratmenyuratdan
kearsipandinas
dengan
meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib
administrasi;
f.

menyusunpelaksanaanperencanaan,pengadaandanpemeliharaan
sertapelaporansaranaprasaranadan
asetsesuaikebutuhanuntuk
mendukung kelancaran tugas;

g. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
h. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan
organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasiKecamatan;
i.

melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

j.

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaianberdasarkan programkerjaagarsesuaidengantarget hasil;

k.

membuatlaporanpelaksanaankegiatanSubbagianUmumdan
Kepegawaian sesuaidengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
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Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan
Pasal 13
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
a. merencanakanprogram,rencanakerjasertarencanakegiatandiSeksi
Pemerintahan berdasarkan program kerja tahun sebelumnyasebagai
pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan
rencana;
b.

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Seksi Pemerintahan;

c. membagitugas,memberipetunjukdanmembimbingbawahandalam
melaksanakan
tugasberdasarkanjabatandankompetensinyauntuk
pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d.meneliti,
memeriksadan
mengawasipelaksanaan
tugasbawahan
berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasilkerja yang
optimal;
e. menyusunbahankebijakanteknisSeksiPemerintahansesuaidengan
peraturanperundang–undangan dan petunjuk teknissebagaibahan
kajian pimpinan;
f.

melaksanakankoordinasidengansekretaris,kepalasubbagian,kepala
seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan,
informasigunamengevaluasipermasalahanagardiperoleh hasilkerja yang
optimal;

g. menjabarkanperintahatasanmelaluipengkajianpermasalahanagar
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaandan
naskah dinas lainyang berkaitan dengan tugas Camatdi bidang
pemerintahan;
i.

menyiapkan bahan untuk menyusun
rencana pembinaan tertib
administrasiumum
pemerintahan
desadan/atauKelurahanuntuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

j.

mengadakan
pembinaan
dan
evaluasi
pemerintahan desadan/atau Kelurahan;

administrasi

k. melaksanakan
koordinasi
penyelenggaraan
kependudukan, monografi Kecamatan;
l.

umum

administrasi

membinalembagakemasyarakatan
yangadadi desa dan/atau
Kelurahan, sertamemfasilitasi kerjasama antar desa dan/atau
Kelurahan;

m.memfasilitasi dan mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa;
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n. memfasilitasi pemilihankepala desa dan perangkat desa;
o. memfasilitasi penetapan batas desa dan/atau Kelurahan termasuk aset
yang dimiliki desa dan/atau Kelurahan;
p. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis selaku
pengelola pendapatan Daerah;
q. menyiapkanbahanuntuk
memberikanbimbingandanpembinaan
kepada badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan
desa dalam rangka kemandirian desa;
r. menyiapkan bahan untuk mengevaluasi
operasional di bidang pemerintahan;

pelaksanaan

kegiatan

s. melaksanakanpembinaanprogrampemanfaatantanahkasdesa,aset
desa/Kelurahan dan sarana prasarana pemerintah Daerah;
t. memfasilitasi pelayanan administrasi pertanahan;
u.melaksanakanpenilaiandanprestasi kerjabawahanberdasarkan sasaran
kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka
peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
v. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan
berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
w. membuatlaporanpelaksanaankegiatanSeksiPemerintahansesuai dengan
hasil
pelaksanaankegiatan
sebagaiwujud
akuntabilitas
dan
transparansi pelaksanaan tugas;dan
x. melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai perintah atasan.

Bagian Kelima
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Pasal 14
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:
a. menyusunprogram,rencanakerjasertarencanakegiatanpadaSeksi
Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan program kerja tahun
sebelumnyasebagaipedoman kerja agar pelaksanaan program kerja
sesuai dengan rencana;
b.

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

c. membagitugas,memberipetunjukdanmembimbingbawahandalam
melaksanakan tugasberdasarkan jabatan dankompetensinyauntuk
pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
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d.meneliti,
memeriksadan
mengawasipelaksanaan
tugasbawahan
berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasilkerja yang
optimal;
e. menyusunbahankebijakanteknisSeksiKetentramandanKetertiban
sesuai dengan peraturan perundang– undangan dan petunjuk teknis
sebagai bahan kajian pimpinan;
f.

melaksanakankoordinasidengansekretaris,kepalasubbagian,kepala
seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan,
informasigunamengevaluasipermasalahanagardiperoleh hasilkerja yang
optimal;

g. menyiapkankonsepkeputusan,instruksi,petunjukpalaksanaandan
naskah dinas lainyang berkaitan dengan tugas Camatdi bidang
ketentraman dan ketertiban masyarakat;
h.

melaksanakankoordinasipembinaanterhadappengamanandesa
dan/atauKelurahanmelaluisistemkeamanan lingkungan, perlindungan
masyarakat, penerangan jalan agar tercipta rasa aman dan tenteram;

i. melaksanakan fasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan/
persengketaan antar warga secara musyawarah/kekeluargaan;
j.

membantu mempersiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan
pemilihan
umumdiDaerahsesuaidengan
ketentuanperaturan
perundang-undangan;

k. melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan persatuan dan
kesatuan,wawasankebangsaanserta
organisasikemasyarakatandi
wilayah Kecamatan;
l.

melakukankoordinasidalamrangkapencegahandanpenanggulangan
bencana;

m.menyiapkan bahan koordinasi pengamanan dan pengawasan
pelaksanaan peraturanDaerah dan peraturan perundang-undangan
yang lain di wilayahKecamatan;
n. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di
bidang ketentraman dan ketertiban;
o. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan
Ketertiban berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan
Ketertiban sesuaidengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaiwujud
akuntabilitas dan transparansipelaksanaan tugas; dan
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r. melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai perintah atasan.

Bagian Keenam
Seksi Pembangunan
Pasal 15
Seksi Pembangunan mempunyai tugas:
a. merencanakanprogram,rencanakerjasertarencanakegiatanpada
Seksi
Pembangunanberdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai
pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan
rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Seksi Pembangunan;
c. membagitugas,memberipetunjukdanmembimbingbawahandalam
melaksanakan
tugasberdasarkanjabatandankompetensinyauntuk
pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan
berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasilkerja yang
optimal;
e. menyusunbahankebijakanteknisSeksiPembangunansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang–undangandan petunjukteknis sebagai
bahan kajian pimpinan;
f.

melaksanakankoordinasidengansekretaris,kepalasubbagian,kepala
seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan,
informasigunamengevaluasipermasalahanagardiperoleh hasilkerja yang
optimal;

g. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.

menyusun rencana
pembangunan;

dan

melaksanakan

pembinaan

di

bidang

i.

menggerakanpartisipasi,swadayadangotongroyongmasyarakatdesa
dan/atau kelurahan di bidang pembangunan;

j.

memfasilitasi pelaksanaan dan mengevaluasi penyaluran bantuan
pembangunan di wilayahKecamatan;

k. melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidangpembangunan;
l.

melaksanakankoordinasi,pemantauan,evaluasisertapengumpulan
pengolahan datadi bidang pembangunan;

dan

m.menyiapkan bahan laporan kegiatandi bidang pembangunan;
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n.melaksanakanpenilaiandanprestasi kerjabawahanberdasarkan sasaran
kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka
peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan
berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
p. membuatlaporanpelaksanaankegiatanSeksiPembangunansesuai
dengan hasil pelaksanaankegiatan sebagaiwujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan tugas; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai perintah atasan.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesejahteraan Rakyat
Pasal 16
Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
a. menyusunprogram,rencanakerjasertarencanakegiatanpadaSeksi
Kesejahteraan Rakyatberdasarkan program kerja tahun sebelumnya
sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan
rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
c. membagitugas,memberipetunjukdanmembimbingbawahandalam
melaksanakan
tugasberdasarkanjabatandankompetensinyauntuk
pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan
berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasilkerja yang
optimal;
e. menyusunbahankebijakanteknisSeksiKesejahteraanRakyatsesuai
dengan peraturan perundang – undangan dan
petunjuk teknis
sebagai bahan kajian pimpinan;
f.

melaksanakankoordinasidengansekretaris,kepalasubbagian,kepala
seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan,
informasigunamengevaluasipermasalahanagardiperoleh hasilkerja yang
optimal;

g. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.

menyusun rencana dan melaksanakan
kesejahteraan rakyatdi wilayah Kecamatan;

pembinaan

di

bidang

i.

menggerakanpartisipasi,swadayadangotongroyongmasyarakatdesa
dan/atau Kelurahan di bidang kesejahteraan rakyat;
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j.

memfasilitasi pelaksanaan dan mengevaluasi penyaluran bantuan
sosial di wilayahKecamatan;

k. melaksanakanevaluasikegiatanoperasionaldibidangkesejahteraan
rakyat;
l. memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan desa;
m. melaksanakankoordinasi,pemantauan,evaluasisertapengumpulan dan
pengolahan datadi bidang kesejahteraan rakyat;
n. menyiapkan bahan laporan kegiatandi bidang kesejahteraan rakyat;
o. memfasilitasi kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan;
p. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
q. mengevaluasihasilpelaksanaankegiatanSeksiKesejahteraanRakyat
berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
r. membuatlaporanpelaksanaankegiatanSeksiKesejahteraanRakyat sesuai
dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansipelaksanaan tugas; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai perintah atasan.

Bagian Kedelapan
Seksi Pelayanan dan Perizinan
Pasal 17
Seksi Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas:
a. menyusunprogram,rencanakerjadanrencanakegiatanpadaSeksi
Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja tahun
sebelumnyasebagaipedoman kerja agar pelaksanaan program kerja
sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Seksi Pelayanan dan Perizinan;
c. membagitugas,memberipetunjukdanmembimbingbawahandalam
melaksanakan
tugasberdasarkanjabatandankompetensinyauntuk
pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan
berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasilkerja yang
optimal;
e. melaksanakankebijakandibidangpelayanandanperizinansesuai dengan
peraturan perundang – undangan dan
petunjuk teknis sebagai
bahan kajian pimpinan;
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f.

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberi petunjuk dan arahan
guna peningkatan kelancaran
pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Subbagian,
KepalaSeksidilingkunganKecamatan
untukmendapatkanmasukan,
informasigunamengevaluasipermasalahanagardiperoleh hasilkerja yang
optimal;
h. menyiapkan konsep surat keputusan Camat, dan produk naskah
dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i.

menyusunrencanapelaksanaanpelayananperizinansesuai
ketentuan
peraturanperundang-undangandan kewenanganyang dilimpahkan oleh
Bupati;

j.

melaksanakanpelayanannonperizinanyangmeliputipelayanandi bidang
administrasi kependudukan, rekomendasi Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM), rekomendasiSurat KeteranganCatatan Kepolisian
(SKCK), surat dispensasi nikah, surat keterangan ahli waris,
rekomendasi penelitian, rekomendasi proposal di wilayah
Kecamatan;

k. melaksanakan
koordinasi
dengan
pelaksanaan pelayanan dan perizinan;
l.

Perangkat

Daerah

terkait

melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

m.mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan
Perizinan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan
Perizinansesuaidengan
hasil
pelaksanaankegiatan
sebagaiwujud
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai perintah atasan.
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Bagian Kesembilan
Kelurahan Paragraf
1
Umum
Pasal 18
Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas
membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Paragraf 2
Lurah
Pasal 19
Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 20
Sekretariat mempunyai tugas:
a. menyusunprogramkegiatanpadasekretariatberdasarkanketentuan
peraturan perundang-undangan;
b.

menjabarkanperintahatasanmelalui
pengkajianpermasalahanagar
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk guna peningkatan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi di lingkungan
Kelurahan
untuk mendapatkan masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
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e. mengkoordinasikandalampenyusunannaskahdinasdalamrangka tindak
lanjut tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
pembangunan serta kemasyarakatan;
f.

menyiapkanrumusanprogramkegiatanberdasarkanhasilrangkuman
rencana kegiatan seksi-seksi dalam rangka penyusunanrencana kerja
dan anggaran;

g. melaksanakanpelayananpengelolaankegiatanadministrasiumum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan,
perlengkapan
rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyusun konsep kegiatanKelurahan dan laporan kedinasan lain;
i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasionalsekretariatKelurahan;
j.

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;

k. membuat
laporan pelaksanaan
pengambilan kebijakan;
l.

menilai

prestasi

kerja

tugas kepadaatasansebagaidasar

menyampaikansarandanpertimbangankepadaatasansebagaibahan
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 4
Seksi Pemerintahan
Pasal 21
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
a. menyusunprogramdanrencanakerjasertarencanakegiatanpada
Seksi
Pemerinthanberdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai
pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan
rencana;
b.

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
terkait denganSeksi Pemerintahandan yang terkait dengan bidang
tugasnya;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya
dalam
melaksanakan
tugasnya
berdasarkanjabatan
dan
kompetensinyauntukpemerataandan
kelancaranpelaksanaantugas
secara benar;
e. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan
berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasilkerja yang
optimal;
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f.

menyusunbahankebijakanteknisSeksiPemerintahansesuaidengan
peraturanperundang–undangan dan petunjuk teknissebagaibahan
kajian pimpinan;

g. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Seksi di
lingkungan Kelurahan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
h. menyiapkan dan mengolah data profil dan monografiKelurahanbaik
statis maupun dinamis untuk bidang pemerintahan;
i.

menginventarisasipermasalahanyangberhubungandenganbidang
pemerintahan sebagai bahan pemecahan masalah;

j.

menyiapkanbahanpembinaandibidangpemerintahanKelurahan,
administrasi kependudukan;

k. menyiapkan
bahan
pembinaan
pembentukan,
penyatuan, dan penghapusan wilayahKelurahan;
l.

pemecahan,

menyiapkan bahan perubahan batas wilayah Kelurahan/ Rukun
Tetangga (RT) danRukun Warga(RW) serta perubahan nama
lingkungan Kelurahan berdasarkan data dan peraturan yang berlaku;

m.melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan
umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n.

menyusun laporan data administrasi kependudukan (jumlah
penduduk,
lahir,mati,pindah,datang,kawin)baikwarganegara
Indonesia/warga negara asing;

o. memfasilitasi pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
p.

melaksanakanpembinaanRukunTetangga(RT)danRukunWarga (RW)
dan lembaga/organisasi kemasyarakatan di lingkungan
Kelurahan;

q. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
r. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan
berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
s. membuatlaporanpelaksanaankegiatanSeksiPemerintahansesuai dengan
hasil
pelaksanaankegiatan
sebagaiwujud
akuntabilitas
dan
transparansi pelaksanaan tugas; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai perintah atasan.
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Paragraf 5
Seksi Pembangunan
Pasal 22
Seksi Pembangunan mempunyai tugas:
a. menyusunprogramdanrencanakerjasertarencanakegiatanpada
Seksi
Pembangunan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai
pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan
rencana;
b.

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
terkait denganSeksiPembangunandan yang terkait dengan bidang
tugasnya;

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya
dalam
melaksanakan
tugasnya
berdasarkan
jabatan
dan
kompetensinyauntukpemerataandan
kelancaranpelaksanaantugas
secara benar;
d.meneliti,
memeriksadan
mengawasipelaksanaan
tugasbawahan
berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasilkerja yang
optimal;
e. menyusunbahankebijakanteknisSeksiPembangunansesuaidengan
peraturanperundang–undangan dan petunjuk teknissebagaibahan
kajian pimpinan;
f.

melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Seksi di
lingkungan Kelurahan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

g. menyiapkanbahanuntukmenyusunrencanapembinaanpelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
h.

membantupembinaan,koordinasipelaksanaanpembangunanserta
menjaga dan memelihara sarana dan prasarana umumyang menjadi
kewenanganya;

i. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan;
j.

menyiapkanbahanuntukmelaksanakanadministrasipembangunan guna
mendukung
tertib
administrasi
pemerintahan
dan
pembangunan;

k. menyiapkan bahanuntuk membuat laporan kegiatan pembangunan,
yang ada di wilayahKelurahan;
m. menyiapkan bahan untuk mengevaluasi
operasional di bidang pembangunan;

pelaksanaan

kegiatan

n.melaksanakanpenilaiandanprestasi kerjabawahanberdasarkan sasaran
kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka
peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
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o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan
berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
p.

membuatlaporanpelaksanaankegiatanSeksiPembangunansesuai
dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaiwujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai perintah atasan.

Paragraf 6
Seksi Kesejahteran Rakyat
Pasal 23
Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
a. menyusunprogramdanrencanakerjasertarencanakegiatanpada
Seksi
Kesejahteraan Rakyat berdasarkan program kerja tahun
sebelumnyasebagaipedoman kerja agar pelaksanaan program kerja
sesuai dengan rencana;
b.

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
terkait denganSeksi Kesejahteraan Rakyatdan yang terkait dengan
bidang tugasnya;

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya
dalam
melaksanakan
tugasnya
berdasarkan
jabatan
dan
kompetensinyauntukpemerataandan
kelancaranpelaksanaantugas
secara benar;
d.meneliti,
memeriksadan
mengawasipelaksanaan
tugasbawahan
berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasilkerja yang
optimal;
e. menyusunbahankebijakanteknisSeksiKesejahteraanRakyatsesuai
dengan peraturan perundang – undangan dan
petunjuk teknis
sebagai bahan kajian pimpinan;
f.

melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Seksi di
lingkungan Kelurahan untuk mendapatkan masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

g. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana dan melaksanakan
pembinaan dalam bidang keagamaan,kebudayaan, kepemudaan, olah
raga, kesehatan, keluarga berencana,pendidikan masyarakatdan
pertanian;
h. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
seperti kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang
taruna, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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i.

memfasilitasi dan menyiapkan
mengevaluasi
pelaksanaan
sosial/kemasyarakatan;

bahan

untuk memantau dan
penyaluran
bantuan

j.

melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangkameningkatkan
swadaya dan partisipasi masyarakatdalam rangka meningkatkan
kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat;

k. melaksanakanpelayanankepadamasyarakatdibidangkesejahteraan
rakyat;
l.

melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

m.mengevaluasihasil
pelaksanaankegiatanSeksiKesejahteraanRakyat
berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
n. membuatlaporanpelaksanaankegiatanSeksiKesejahteraanRakyat sesuai
dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansipelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainsesuai perintah atasan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24
(1)

KelompokJabatanFungsionalmempunyaitugasmelakukankegiatan
sesuai dengan
bidang
Jabatan
Fungsional
masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

KelompokJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1) terdiri
atas
sejumlah Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

(3)

Masing-masing
Kelompok
JabatanFungsional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional
senior yang ditunjuk olehCamat.

(4)

JumlahJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1),
ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5)

JenisdanjenjangJabatanFungsional sebagaimanadimaksud pada ayat
(1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
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BAB V TATA
KERJA
Pasal 25
Dalammelaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta
kelompokJabatanFungsionalwajibmenerapkankoordinasi,
integrasidan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja
lain.

Pasal 26
Setiappimpinansatuanorganisasiwajibmengawasibawahannya
masingmasing dan bila terjadi penyimpanganagar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 27
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya
bertanggung jawab memimpin danmengkoordinasikan bawahannya
masing-masingdan
memberikan
bimbingan
sertapetunjuk
bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29
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 kepada
bawahan.

Pasal 30
Dalammenyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
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BAB VI KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. PeraturanBupatiBloraNomor55Tahun2011tentangPenjabaran
Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian TugasKecamatandiKabupaten Blora (Berita
DaerahKabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 55); dan
b. PeraturanBupatiBloraNomor56Tahun2011tentangPenjabaran
Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian TugasKelurahan di Kabupaten Blora (Berita
DaerahKabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 56);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan
Bupatiinidengan
penempatannya
dalam
BeritaDaerah
Kabupaten Blora.
Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Desember 2016
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO
Diundangkan di Blora
pada tanggal 16 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,
Cap Ttd.
SUTIKNO SLAMET
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR71
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora
A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001
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LAMPIRANI
PERATURAN BUPATIBLORA
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSISERTA
TATA KERJA KECAMATANDIKABUPATEN BLORA

BAGAN STRUKTURORGANISASI
KECAMATANDIKABUPATEN BLORA

CAMAT

SEKRETARIAT

SUBBAGIANPROGRAM
DANKEUANGAN

SEKSIPEMERINTAHAN

SEKSIKETENTRAMANDAN
KETERTIBANUMUM

SEKSIPEMBANGUNAN

SUBBAGIAN
UMUMDANKEPEGAWAIAN

SEKSIKESEJAHTERAAN
RAKYAT

SEKSIPELAYANANDAN
PERIZINAN

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO
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LAMPIRANII
PERATURAN BUPATIBLORA
NOMOR 71 TAHUN2016
TENTANG
KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSISERTA
TATA KERJA KECAMATANDIKABUPATEN BLORA
BAGAN STRUKTURORGANISASI
KELURAHAN DIKABUPATEN BLORA
CAMAT

LURAH

SEKRETARIAT

SEKSIPEMERINTAHAN

SEKSIPEMBANGUNAN

SEKSIKESEJAHTERAAN
RAKYAT

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO
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