
 

 

 

 

 

WALIKOTA  PAREPARE 
 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 
NOMOR 76 TAHUN  2016 

 
TENTANG 

 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA KECAMATAN 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PAREPARE, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk 
efektifitas, efisiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menetapkan 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 

tata kerja Kecamatan; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Kecamatan. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
                                                   

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 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

5.Undang ............ 

SALINAN 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 
 

8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127). 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

KECAMATAN. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 

3. Walikota adalah Walikota Parepare.  
 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang terdiri atas beberapa 
kelurahan. 

 
5. Camat adalah Camat Kota Parepare. 

 
6. Sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan Kota Parepare. 

 
7. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Kecamatan. 

 
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan. 

 
9. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 

 
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 

 
11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan 

perangkat kerja.  
 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 

Kecamatan. 

 
 

BAB II ............ 

 

 

 



 

 

BAB II 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  

 
Bagian Kesatu  
KEDUDUKAN  

 
Pasal 2 

 
Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 
 

Bagian Kedua  

SUSUNAN ORGANISASI  
 

Pasal 3 
 

(1) Organisasi Kecamatan terdiri atas Type A dan Type B. 
 

(2) Organisasi Kecamatan Type A  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Camat membawahkan: 

a. Sekretaris, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari: 

1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan 
2) Sub Bagian Program dan Keuangan. 

b. Kepala Seksi terdiri dari: 

1) Kepala Seksi Pemerintahan; 

2) Kepala Seksi Trantib; 

3) Kepala Seksi Ekonomi dan Kesra; 
4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan 

5) Kepala Seksi Pelayanan Umum.  

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(3) Organisasi Kecamatan Type B  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Camat membawahkan: 

a. Sekretaris, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari: 
1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Sub Bagian Program dan Keuangan. 

b. Kepala Seksi terdiri dari: 

1) Kepala Seksi Pemerintahan; 

2) Kepala Seksi Trantib;  
3) Kepala Seksi Ekonomi dan Kesra; dan 

4) Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat.  

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

Bagian Ketiga  

TUGAS DAN FUNGSI  
 

Paragraf 1 

Camat 
 

Pasal 4 
 

(1) Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 

penerapan dan penegakan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan dan kelurahan, pelayanan masyarakat yang menjadi 
ruang lingkup tugasnya serta melaksanakan sebagian  kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.   
 

(2) Untuk .............. 



 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah 

kecamatan; 

b. penyelenggaraan pelayanan masyarakat; 

c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 
d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan kelurahan; 

e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi terkait ketentraman dan 

ketertiban wilayah; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 
fungsi. 

 
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2),  Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:  

a. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengadakan pembinaan 

terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan 

pembangunan, perekonomian, pertanian, perindustrian, koperasi, dan 
penataan lingkungan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah; 

b. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait; 

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan dengan instansi terkait; 
d. mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum dengan instansi terkait; 

e. mengkoordinasikan dan mengadakan sinkronisasi penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 

f. membina, mengawasi, memfasilitasi, konsultasi, supervisi dan 
bimbingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; 

g. melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan minimal dalam 

memberikan  pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya atau belum dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan 
serta melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan; 

h. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas 

Kelurahan; 

i. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di tingkat kecamatan; 

j. melakukan pembinaan dalam rangka  koordinasi perencanaan 
pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan lintas Kelurahan; 

k. melakukan pembinaan kesejahteraan sosial kemasyarakatan meliputi 

pembinaan keagamaan, pendidikan keterampilan masyarakat, 
kesehatan masyarakat dan sarana sosial kemasyarakatan lainnya; 

l. menyusun strategi pembangunan disegala bidang secara 

berkesinambungan dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat; 

m. melaksanakan tugas sebagai pembuat akte tanah dan mengupayakan 
penyelesaian segala permasalahan pertanahan dengan 

mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait; 

n. melakukan pembinaan kebersihan, keindahan dan pelestarian 

lingkungan hidup bagi masyarakat; 
o. melaksanakan pembinaan administrasi bidang umum, kepegawaian, 

keuangan dan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi; 

p. melakukan pendataan, penataan sumber-sumber pajak dan retribusi 

daerah serta sumber lainnya dalam rangka peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD); 

 

q. melakukan ............. 

 



 

 

q. melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait 
dalam pelaksanaan gerakan hidup bersih; 

r. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan 

bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; 

s. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP  

t. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) Kecamatan; dan 

u. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberi saran 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 
 

Paragraf 2 

Sekretariat  
   

Pasal 5 
 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 
 

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan 

ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat 
menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta 

perencanaan dan keuangan. 
 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi 
umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan 

aset; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan lingkup Kecamatan; dan  
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat. 

 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai rincian tugas  sebagai berikut: 

a. menyusun program dan kegiatan tahunan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menyusun Rencana Strategis Kecamatan; 

c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan 
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup 

kecamatan; 

d. membantu Camat dalam pembinaan dan pengembangan karier pegawai 

dalam lingkup Kecamatan; 
e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan 

kepegawaian; 

f. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan 

keuangan dan aset; 

g. memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan aset Kelurahan; 
h. mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan; 

i. melakukan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi 

terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan 

dan asset dalam lingkup kecamatan; 
j. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan 

data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; 
 

k. melakukan ........... 

 

 

 



 

 

k. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas di 
lingkup sekretariat kecamatan; 

l. menyusun dan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan;   

m. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Kecamatan; 
n. menilai pelaksanaan kerja dan prestasi kerja Kepala Sub Bagian dalam 

SKP dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan 

kepada Camat sesuai tugas dan fungsi. 
 

Paragraf 3 

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 
 

Pasal 6 
 

(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Sekretaris. 

 
(2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan   kepegawaian, 

perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris 

kantor. 
 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; 
b. pelaksanaan program dan kegiatan; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; 

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; 
dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. 
 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 

mempunyai rincian tugas  sebagai berikut: 

a. menyiapkan dan menyusun perencanaan program dan kegiatan Sub 

Bagian; 
b. mengkoordinasikan tugas-tugas kerja di lingkup sub bagian; 

c. melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan; 

d. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas sub bagian; 

e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar 
pelayanan dalam pelaksanaan tugas sub bagian; 

f. menghimpun, mengolah, menggandakan dan menyimpan dokumen, 

arsip kepegawaian, inventaris barang dan perlengkapan secara rapi; 

g. melakukan kegiatan administrasi persuratan sesuai tata naskah dinas; 

h. mengelola administrasi kepegawaian, barang inventaris, perpustakaan 
serta rumah tangga kecamatan; 

i. menerima, memproses serta mendistribusikan surat kedinasan; 

j. mengelola dan mendistribusikan perlengkapan rumah tangga dan 

inventaris kecamatan; 
k. melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas; 

l. membantu sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan 

penetapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) kecamatan; 
 

m. melakukan ............ 



 

 

m. melakukan inventarisasi permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya 
dan mencari solusi atas masalah tersebut; 

n. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas sub bagian; 

o. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan dalam 

SKP dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; 

p. membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyusunan LAKIP 
Kecamatan; dan 

q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

pertimbangan kepada Camat.  
 

Paragraf 4 

Sub Bagian  Program dan Keuangan 
 

Pasal 7 
 

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekeretaris. 
 

(2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun 

dan membuat program kerja dan pengelolaan   keuangan  Kecamatan. 
 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; 
b. pelaksanaan program dan kegiatan; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan  program 

dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; 

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub  bagian; 

dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 
 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai 

rincian tugas  sebagai berikut: 

a. melaksanakan perumusan program kerja kecamatan, baik yang 
bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah; 

b. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta 

sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas 

kecamatan; 

c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan 
penyajian data statistik serta informasi kecamatan; 

d. menyusun daftar usulan kegiatan; 

e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA 

kecamatan; 
f. melaksanakan urusan pengelolaan gaji  dan melaksanakan penggajian; 

g. melaksanakan  proses administrasi terkait dengan penatausahaan  dan 

pengelolaan keuangan kecamatan;   

h. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan kecamatan; 

i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program 
dan kegiatan sub bagian dan kecamatan;   

j. memberikan saran dan pertimbangan  dalam rangka perbaikan 

program dan kegiatan; 

k. melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan 
secara berkala; 

l. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Kecamatan; 
 

m. membuat ............ 

 



 

 

m. membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan kecamatan secara berkala 
(bulanan, triwulan, semester, tahunan serta insidentil); 

n. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang 

menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dan 

memberikan solusi pemecahannya; dan  

o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 
pertimbangan kepada Camat. 

 
Paragraf 5 

Seksi Pemerintahan 
 

Pasal 8 
 

(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

 
(2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan 

perencanaan Seksi, melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, 

pengendalian dan evaluasi, melaksanakan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan, serta membuat laporan secara 

berkala.  
 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:   
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan; 

b. pemberian dukungan dan fasilitasi atas pelaksanaan tugas di bidang 

pemerintahan; 

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang 

pemerintahan; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas 

fungsi.  
 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas  

sebagai berikut: 

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Seksi; 
b. melakukan koordinasi dengan Camat, Sekcam dan Kepala Seksi 

lingkup kecamatan; 

c. membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup seksi; 

d. membantu Camat dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di 

lingkup seksinya; 
e. melaksanakan renstra dan rencana anggaran satuan kerja; 

f. menerapkan Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dalam pelaksanaan tugas seksi; 

g. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan; 

h. melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa; 

i. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Kelurahan; 

j. menyiapkan rumusan kebijakan pembinaan urusan pemerintahan di 
lingkup kecamatan; 

k. memberikan fasilitasi terhadap penataan (pembentukan, penghapusan 

dan penggabungan) Kelurahan; 

l. melaksanakan pengurusan administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; 

m. memberikan fasilitasi mengenai kerjasama antar Kelurahan; 

n. memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan 

baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah; 
 

o. memberikan ........... 



 

 

o. memberikan fasilitasi terhadap pemberian hak-hak atas tanah dan 
pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan 

umum serta memberikan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan 

administrasi pertanahan, pencatatan, pendaftaran hak-hak dan 

memberikan rekomendasi mutasi hak-hak atas tanah; dan 

p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 
pertimbangan kepada Camat sesuai tugas pokok dan fungsi. 

 
Pargaraf 6 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
 

Pasal 9 
 

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 
 

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 

menyusun dan menyiapkan perencanaan Seksi, melakukan pembinaan, 

pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di 
bidang ketentraman dan ketertiban.  

 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman 

dan ketertiban umum; 

b. pemberian  dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman 

dan ketertiban umum; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan 

ketertiban umum; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan 

fungsi.  
 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
mempunyai rincian tugas  sebagai berikut: 

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Seksi; 

b. membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi; 

c. membantu Camat dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di 

lingkup Seksi; 
d. melaksanakan Renstra dan Rencana Kerja Anggaran Seksi; 

e. menerapkan Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dalam pelaksanaan tugas Seksi; 

f. menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan 
Ketentraman dan Ketertiban di tingkat kecamatan; 

g. melaksanakan pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat; 

h. melakukan koordinasi penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, 

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta peraturan 
Perundang-undangan lainnya dengan instansi terkait; 

i. memberikan surat keterangan atau rekomendasi sesuai dengan 

kewenangannya; 

j. melakukan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban 
masyarakat; 

k. melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang 

terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insendentil 

secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musibah yang 

terjadi; 
 

l.llmelakukan ... 



 

 

l. melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui 
pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat Kecamatan, dan 

Kelurahan; 

m. melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi 

sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

daerah, nasional dan internasional; 
n. melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan 

usaha di wilayah Kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran 

minuman keras (beralkohol); 

o. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan dalam 
SKP dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan  

p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

pertimbangan kepada Camat. 
 

Paragraf 7 

Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 
 

Pasal 10 
 

(1) Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 
 

(2) Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 

melakukan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, monitoring dan 

evaluasi dalam pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan kesejahteraan 
rakyat.  

 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan 

kesra; 

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan 
kesra; 

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang ekonomi dan 

kesejahteraan rakyat; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 
 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 
mempunyai rincian tugas  sebagai berikut: 

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Seksi; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan 

rakyat;  
c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian; 

d. melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak bumi dan 

bangunan di wilayahnya; 

e. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dalam 
wilayah kecamatan; 

f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perekonomian dan usaha kecil  

masyarakat dalam lingkup Kecamatan; 

g. membantu dan memfasilitasi instansi terkait dalam penataan dan 
pemutakhiran data keluarga dan masyarakat miskin; 

h. memfasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial; 

i. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan 

organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan lainnya dan kegiatan 

olahraga; 
 

j. melaksanakan ............. 

 



 

 

j. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga keagamaan; 
k. memfasilitasi pemberian bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah, 

organisasi kemasyarakatan, pemuda, wanita dan LSM; 

l. mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan 

bencana alam; 

m. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan 
pemberantasan penyakit menular; 

n. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan; 

o. memfasilitasi pembinaan terhadap orang cacat, tuna karya dan panti 

asuhan; 
p. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan 

data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; 

q. menyusun dan membuat laporan secara berkala; 

r. melakukan penilaian atas prestasi dan hasil kerja bawahan dalam SKP 

dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan 
s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

pertimbangan kepada Camat. 
 

Paragraf 8 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
 

Pasal 11 
 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 
 

(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan 

dan menyusun perencanaan Seksi, melakukan koordinasi, pembinaan, 

monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, serta membuat 
laporan secara berkala. 

 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat; 

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 
 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 
rincian tugas  sebagai berikut:  

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Seksi; 

b. membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi; 

c. membantu Camat dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di 

lingkup Seksinya; 
d. melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja; 

e. menerapkan Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dalam pelaksanaan tugas Seksi; 

f. menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan 
pembangunan di tingkat kecamatan; 

g. memfasilitasi dan melaksanakan musyawarah perencanaan 

pembangunan tingkat Kelurahan dan Kecamatan; 
 

h. melakukan ........... 



 

 

h. melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan 
pembinaan kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan; 

i. menyusun program pembinaan pemberdayaan masyarakat serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan swadaya masyarakat 

tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 
j. melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk 

pelaksanaan proyek pembangunan dalam wilayah Kecamatan; 

k. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan; 
l. melakukan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan pelaporan 

langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan serta melakukan pencegahan atas pengambilan 

sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta 

membahayakan lingkungan hidup; 
m. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan dalam 

SKP dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; 

n. menyiapkan data dan bahan dalam penyusunan LAKIP kecamatan; dan 

o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 
pertimbangan kepada Camat. 

 
Paragraf 9 

Seksi Pelayanan Umum 
 

Pasal 12 
 

(1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

 
(2) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan, 

pengkoordinasian, pengawasan, dan evaluasi dalam  penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, 

serta membuat laporan atas pelaksanaan tugas Seksi. 
 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan 
umum; 

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan 

umum; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan umum; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat. 

 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas  

sebagai berikut: 

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Seksi; 

b. membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi; 

c. membantu Camat dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di 
lingkup Seksinya; 

d. melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja; 

e. menerapkan Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dalam pelaksanaan tugas Seksi; 
f. menyiapkan kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan 

Pelayanan Umum di tingkat Kecamatan; 

g. menyelenggarakan pembinaan terhadap pemberian pelayanan umum 

kepada masyarakat dalam lingkup Kecamatan dan Kelurahan; 
 

h. menyelenggarakan .............. 

 



 

 

h. menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di 
wilayah Kecamatan; 

i. membuat rekomendasi dan surat keterangan sesuai dengan 

kewenangannya; 

j. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau 

Instansi Vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan 
sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;  

k. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan 

kepada masyarakat; 

l. merencanakan, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penataan 
keindahan lingkungan dan pertamanan serta sanitasi lingkungan; 

m. menyusun usul pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana 

kebersihan; 

n. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan kegiatan 

sarana dan prasarana umum masyarakat; 
o. membuat telaahan staf, saran dan pertimbangan kepada Camat; 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan 

tugasnya; 

q. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas 
Seksi; 

r. menyusun dan membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan 

kegiatan Seksi; 

s. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan dalam 

SKP dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; 
t. menyiapkan data dan bahan dalam penyusunan LAKIP kecamatan. 

u. mengkoordinasikan  pengelolaan  pemakaman di wilayahnya;   

v. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap fasilitas  

pelayanan umum pemerintahan yang belum optimal untuk 
disampaikan kepada instansi terkait untuk diadakan perbaikan; 

w. melakukan inventarisasi terhadap kondisi fasilitas pelayanan umum, 

seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), Drainase, kebersihan, 

pertamanan, jalan setapak, PDAM  dan fasilitas pelayanan umum 

lainnya dalam wilayah kecamatan;   
x. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan papan nama jalan; 

y. melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap fasilitas 

pelayanan umum; dan 

z. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

pertimbangan kepada Camat sesuai tugas pokok dan fungsi. 
 

Paragraf 10 
Seksi Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
Pasal 13 

 
(1) Seksi Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Camat. 
 

(2) Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 

tugas melakukan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan evaluasi 

dalam  penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberian pelayanan 

umum, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat di tingkat kecamatan, serta membuat laporan secara berkala 

atas pelaksanaan tugas Seksi.  
 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Seksi Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi: 
 

a. penyiapan .............. 

 



 

 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan 
umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan 

umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan umum, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 
 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pemberdayaan 

Masyarakat mempunyai rincian tugas  sebagai berikut: 

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Seksi; 
b. mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi; 

c. membantu Camat dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di 

lingkup Seksinya; 

d. melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja; 
e. menerapkan Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dalam pelaksanaan tugas Seksi; 

f. menyiapkan kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan 

Pelayanan Umum dan pembangunan di tingkat Kecamatan; 

g. menyelenggarakan pembinaan terhadap pemberian pelayanan umum 
dan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup Kecamatan dan 

Kelurahan; 

i. membuat rekomendasi dan surat keterangan sesuai dengan 

kewenangannya; 

j. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau 
Instansi Vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan 

sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;  

k. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan 

kepada masyarakat; 
l. merencanakan, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penataan 

keindahan lingkungan dan pertamanan serta sanitasi lingkungan; 

m. menyusun usul pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana 

kebersihan; 

n. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan kegiatan 
sarana dan prasarana umum masyarakat; 

p. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas 

Seksi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas serta 

melaksanakan tugas lain serta memberi saran pertimbangan kepada 
Camat;  

q. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan dalam 

SKP dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; 

r. menyiapkan data dan bahan dalam penyusunan LAKIP;  

s. mengkoordinasikan  pengelolaan  pemakaman serta melaksanakan 
pemantauan dan pengawasan terhadap fasilitas  pelayanan umum 

pemerintahan yang belum optimal untuk disampaikan kepada instansi 

terkait untuk diadakan perbaikan di wilayahnya;   

t. melakukan inventarisasi terhadap kondisi fasilitas pelayanan umum, 
seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), Drainase, kebersihan, 

pertamanan, jalan setapak, PDAM  dan fasilitas pelayanan umum 

lainnya dalam wilayah kecamatan;   

u. melaksanakan monitoring dan evaluasi  terhadap fasilitas pelayanan 

umum serta melakukan pembinaan, pengkoordinasian dan pelaporan 
langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan  

 
/ kerusakan ............. 



 

 

kerusakan lingkungan serta melakukan pencegahan atas pengambilan 
sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta 

membahayakan lingkungan hidup; 

v. melaksanakan pemeliharaan, pemantauan  dan pengawasan papan 

nama jalan dan menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan 

bangunan termasuk pelaksanaan proyek pembangunan dalam wilayah 
Kecamatan; 

w. memfasilitasi dan melaksanakan musyawarah perencanaan 

pembangunan tingkat Kelurahan dan Kecamatan; 

x. melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan 
pembinaan kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan; 

y. menyusun program pembinaan pemberdayaan masyarakat serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan swadaya masyarakat 

tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan 
z. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

pertimbangan kepada Camat sesuai tugas pokok dan fungsi. 
 

Paragraf 11 

Kelompok Jabatan Fungsional  
 

Pasal 14 
 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
 

BAB III 

TATA KERJA 
 

Pasal 15 
 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi, pejabat 

struktural dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah 

serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 

masing-masing. 
 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

 
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 

menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 
 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 

bawahan. 
 

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 
(8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi 

dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-

masing, wajib mengadakan rapat berkala. 
 

BAB ............ 



 

 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 16 

 
Peraturan Walikota ini berlaku secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan 

serah terima Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 17 
 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota 
Parepare Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian 

Tugas Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 18 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. 

 

 
 Ditetapkan di Parepare 

 pada tanggal 30 Desember 2016  
 

  WALIKOTA PAREPARE, 
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 TAUFAN PAWE 
 

 

Diundangkan di Parepare 

pada tanggal 30 Desember 2016   
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 
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MUSTAFA MAPPANGARA 
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JABATAN FUNGSIONAL 

SEKSI                            

PELAYANAN UMUM DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 

NOMOR : 76     TAHUN     2016   

TANGGAL : 30 DESEMBER 2016  
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PROGRAM DAN 
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SEKSI                
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KESEJAHTERAAN RAKYAT 
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