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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Gambaran Umum Kantor Kecamatan Candi 

 Kantor Kecamatan Candi merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah 

Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dan memiliki fungsi untuk meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan 

masyarakat desa atau kelurahan. Kantor Kecamatan Candi berlokasikan di Jalan 

Mochamad Ridwan No. 1 Candi, Sidoarjo. Kantor Kecamatan Candi membawahi 

24 desa, antara lain: Desa Karang Tanjug, Desa Sumorame, Desa Ngampelsari, 

Desa Balonggabus, Desa Balongdowo, Desa Kendalpecabean, Desa Kedung Peluk, 

Desa Kali Pecabean, Desa Klurak, Desa Kebonsari, Desa Gelam, Desa Candi, Desa 

Sugihwaras, Desa Kedungkendo, Desa Durung Banjar, Desa Durung Bedug, Desa 

Jambangan, Desa Sumokali, Desa Tenggulunan, Desa Bligo, Desa Wedoro Klurak, 

Desa Larangan, Desa Sepande, dan Desa Sidodadi. Kantor Kecamatan Candi 

memiliki pegawai yang bekerja di setiap desa atau yang disebut juga perangkat 

desa, setiap pegawai yang berada di Kantor Kecamatan Candi akan melayani dan 

memberikan informasi kepada setiap desa melalui perangkat desa. Kantor 

Kecamatan Candi menangani beberapa pelayanan masyarakat, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 

- Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

- Pelayanan Kartu Keluarga 

- Pelayanan Surat Pindah Datang 

- Pelayanan Surat Pindah Keluar 
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- Pelayanan Rekomondasi Akta Perkawinan 

2. Bidang Ketenagakerjaan 

- Pelayanan Surat Keterangan Pencari Kerja (AK I s/d AK V) 

- Pelayanan Rekomondasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

3. Bidang Perijinan dan Penanaman Modal 

- Pembuatan dan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah 

Tinggal Non Tingkat, Non Perumahan dengan Luas dibawah 200 m2 

- Pelayanan Rekomondasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Luas 

di atas 200 m2 

- Pelayanan Rekomondasi Izin Gangguan (HO)  

4. Bidang Kesehatan 

- Rekomondasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

5. Bidang Administrasi Pertahanan  

- Pelayanan Surat Perubahan Hak atas Tanah 

- Akta Jual Beli (AJB) 

- Akta Hibab (AH) 

- Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) 

- Pelayanan Surat Pelepasan Hak atas Tanah 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

2.2 Logo Kantor Kecamatan Candi 

 

Gambar 2.1 Logo Kabupaten Sidoarjo 

Kantor Kecamatan Candi menggunakan logo kabupaten Sidoarjo karena 

merupakan dari pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. 

2.3 Visi dan Misi Kantor Kecamatan Candi 

2.3.1 Visi Kantor Kecamatan Candi  

Kantor Kecamatan Candi memiliki visi sebagai berikut: 

“ Menjadikan Kantor Kecamatan Candi sebagai unggulan dalam 

memberikan    pelayanan kepada masyarakat menuju lingkungan yang 

BERIMAN ( Bersih Indah dan Nyaman ) ” 

2.3.2 Misi Kantor Kecamatan Candi 

Kantor Kecamatan Candi memiliki misi sebagai berikut: 

1. Meningatkan pengetahuan sumber daya manusia. 

2. Mencukupi sarana dan prasarana pelayanan publik untuk 

meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh 

masyarakat. 

3. Meningkatkan motivasi kinerja Aparatur Kecamatan Candi yang 

transparan dan prfesional. 
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4. Membangun citra pelayanan dengan memperkenalkan pengguna 

layanan sebagai pusat pelatihan. 

2.4 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Candi 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Candi 

2.5 Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi 

Berikut ini adalah rincian tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan 

Candi: 

1. Camat 

- Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan. 

- Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. 

- Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian. 

- Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial. 

- Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik. 

- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa atau 

Kelurahan. 
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- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

2. Sekretariat 

- Merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat Kecamatan. 

- Melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan 

pengolaan data serta pelaporan kegiatan Kecamatan 

- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi. 

- Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah 

tangga perlengkapan dan keprotokolan. 

- Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan 

umum. 

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

- Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan 

dokumentasi. 

- Melaksanakan pengelolaan barang. 

- Melaksanakan administrasi kepegawaian. 

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

4. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Anggaran 

- Menyiapkan peyusunan perencanaan program. 

- Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai. 
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- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan 

pelaksanaannya. 

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Kecamatan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

5. Sub Bagian Pelayanan Umum 

- Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. 

- Melaksanakan administrasi umum kepada masyarakat. 

- Menerima, melaporkan serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat 

sesuai dengan kapasitas lingkup sekretariat. 

- Melaksanakan pelayanan IMB rumah tinggal dan pemutihan IMB rumah 

tinggal (baru dan renovasi) dengan luas bangunan di bawah 200 m2, 

selain IMB awal pembangunan perumahan (pengembang) dan/ atau 

bangunan bertingkat. 

- Melaksanakan pelayanan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara). 

- Melaksanakan pelayanan legalitas salinan dokumen kependudukan. 

- Melaksanakan pelayanan AK I (Kartu Kuning), AK II (Arsip), AK III 

(Kartu Pengantar), AK IV (Kartu Lowongan Kerja), dan AK V (Kartu 

Panggilan). 

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Kecamatan 

sesuai dengan bidang dan tugasnya. 

6. Seksi Pemerintahan 

- Penyusunan rencana kerja di bidang pemerintahan. 

- Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan. 
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- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain 

di bidang urusan pemerintahan. 

- Pelaksanaan pelaporan dan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan. 

- Evaluasi rancangan perdes tentang APBDes. 

- Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala 

Desa. 

- Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan kepala desa (pilkades), 

perangkat desa dan BPD. 

- Pelantikan kepala desa. 

- Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD. 

- Penanganan konflik pemerintahan. 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

7. Seksi Pembangunan 

- Penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan fisik. 

- Pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan fisik. 

- Pelaksanaan pelaporan dan pelaksanaan tugas bidang pembangunan 

fisik. 

- Pemeliharaan rutin jalan lokal desa. 

- Pemeliharaan dan pengawasan jalan lingkungan dan drainase mikro di 

wilayah pemukiman. 

- Melaksanakan gerakan penanaman pohon lindung di ruang milik jalan 

desa. 

- Pembinaan dan pengelolaan sampah sampai ke transfer depo (TPS).   
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- Inventarisasi data aset milik pemerintahan daerah. 

- Pemeliharaan saluran tersier. 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

- Penyusunan rencana kerja di bidang ketentraman dan ketertiban. 

- Pelaksanaan program kerja urusan ketentraman dan ketertiban. 

- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain 

di bidang ketentraman dan ketertiban. 

- Pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan 

ketertiban. 

- Penanganan konflik sosial dalam lingkungan Kecamatan. 

- Penertiban adanya pelanggaran-pelanggaran pendirian bangunan di atas 

sempadan dan diatas saluran tersier. 

- Pembinaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). 

- Merekomendasikan izin penutupan/ pengunaan jalan lokal/ desa di 

wilayah Kecamatan setempat untuk kegiatan di luar kegiatan lalu lintas/ 

transportasi.  

- Melaksanakan pembinaan dan pengaturan kendaraan tidak bermotor 

(becak dan dokar) di wilayah Kecamatan setempat. 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang 

tugasnya.    

9. Seksi Kesejahteraan Sosial 

- Penyusunan rencana kerja di bidang kesejahteraan sosial. 
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- Pelaksanaan program kerja di bidang kesejahteraan sosial. 

- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain 

di bidang kesejahteraan sosial. 

- Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial. 

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan 

bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, dan politik. 

- Pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT). 

- Pengkoordinasian pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan 

dalam Peningkatan Ekonomi Lokal (P3EL). 

- Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan program Kecamatan 

Ramah Anak (CaRa). 

- Pengkoordinasian peningkatan keikutsertaan masyarakat ber-KB, 

termasuk kesejahteraan dan keadilan gender partisipasi KB pria. 

- Pelaksanaan pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina 

Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). 

- Pengkoordinasian pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja 

(KRR) serta pencegahan generasi muda dari ancaman HIV/AIDS. 

- Pelaksanaan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Sejahterah (UPPKS). 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

10. Seksi Perekonomian 

- Penyusunan rencana kerja di bidang perekonomian. 
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- Pelaksanaan program kerja di bidang perekonomian. 

- Pelaksanaan koordinasi den kerjasama dengan lembaga dan instansi lain 

dibidang perekonomian. 

- Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian. 

- Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan. 

- Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 

- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam 

(SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG). 

- Pelaksanaan pengelolaan data profil desa dan kelurahan. 

- Penyelenggaraan penyuluhan penumbuhan wirausaha baru. 

- Penciptaan hubungan kemitraan antara industri kecil, menengah dan 

besar dengan lembaga ekonomi pedesaan. 

- Penataan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). 

- Promosi produk industri dan dagang kecil/ mikro. 

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

bidang tugasnya.   




