
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 

Adapun susunan organisasi Kecamatan Labuapi sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 seperti berikut ini : 

1. Camat. 

2. Sekretaris Kecamatan. 

a. Sub Bagian Program. 

b. Sub Bagian Keuangan. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Kepala Seksi Pemerintahan. 

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. 

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. 

7. Kepala Seksi Pelayanan Umum. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Labuapi 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan diatur dengan 

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.  
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Tugas Pokok dan Fungsi  

1. Camat 

a. Tugas Pokok 

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai 

fungsi : 

 mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

 mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

 mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 

 mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum; 

 mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan; 

 membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau 

kelurahan. 

 melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa dan atau kelurahan; dan 

 melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang 

meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, 

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan 

kewenangan lain yang dilimpahkan. 

 
2. Sekretaris Camat  

a. Tugas pokok  



Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan 

teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah 

Kecamatan. 

b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat 

mempunyai fungsi : 

 Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi 

pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan 

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi 

pemerintah Kecamatan; 

 Melaksanakan urusan administrasi keuangan; dan 

 Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, 

perlengkapan dan rumah tangga. 

 

Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Program 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 

Masing-masing sub bagian tersebut berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung pada sekretaris. 

a) Sub Bagian program mempunyai tugas melakukan penyusunan 

rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanannya, serta menyusun 

laporan. 

b) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan 

anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban 

keuangan. 

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan 

rumah tangga. 

 
3. Seksi Pemerintahan 



Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan dan bertanggung jawab langsung 

kepada Camat. 

a. Tugas Pokok 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, 

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi pemerintahan 

mempunyai fungsi : 

 Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan; 

 Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan 

satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan; 

 Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; 

 Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

 Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; 

 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa 

dan/atau kelurahan; 

 Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ 

atau kelurahan di tingkat kecamatan; 

 Melaporkan pelaksanan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di 

tingkat kecamatan kepada Camat; dan 

 Menyusun program kerja dan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta administrasi 

pertanahan. 

 



4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban  

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat. 

a. Tugas pokok 

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok 

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi Ketentraman 

dan ketertiban mempunyai fungsi : 

 Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai 

program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum di wilayah kecamatan; 

 Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di 

wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan 

ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 

 Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban 

kepada camat. 

 

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan  

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang 

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan 

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat. 

a. Tugas Pokok 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas 

pokok mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi : 

 Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum 



musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan 

kecamatan; 

 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan 

unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai 

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kerja kecamatan; 

 Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit 

kerja pemerintah maupun swasta; 

 Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

 Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada 

satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan 

pemberdayaan masyarakat. 

 
6. Seksi Kesejahteraan Sosial  

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berada di bawah camat dan 

bertanggungjawab langsung kepada camat. 

a. Tugas Pokok 

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok 

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, 

kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan 

perempuan, keluarga berencana dan agama di tingkat kecamatan. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesejahteraan 

Sosial mempunyai fungsi: 

 Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, termasuk urusan 

haji, serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan. 

 Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pembinaan di bidang Sosial, Tenaga Kerja, dan 



Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

kecamatan; 

 Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana di Kecamatan; dan  

 Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di 

wilayah kecamatan kepada camat. 

7. Seksi Pelayanan Umum  

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang 

penyelenggaraan pelayanan umum, berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada camat. 

a. Tugas Pokok 

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan 

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa 

atau kelurahan. 

b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pelayanan umum 

mempunyai fungsi : 

 Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsi di bidang 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

 Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

 Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati; 

 Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat 

di kecamatan; 

 Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di 

kecamatan; 



 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; 

 Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah kecamatan; dan 

 Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat 

di wilayah kecamatan kepada camat. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional  

Adalah unsur fungsional pemerintah kecamatan berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada camat. 

 Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahliannya;  

 Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 

yang ditunjuk oleh camat dan bertanggung jawab kepada camat; 

 Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja; dan  

 Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Tugas Pokok 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan. 

 


