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PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR  54  TAHUN  2008 

TENTANG 

PENJABARAN  TUGAS  DAN  FUNGSI  KECAMATAN KOTA SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang   :   a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 

Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, 

maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi 

Kecamatan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan 

Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Kecamatan Kota Semarang. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008              

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, 

Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4826); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Urusan  Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 

18); 

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang  Tahun 2008 Nomor 

17, Tambahan Lembaran Daerah  Kota Semarang Nomor 24). 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS 

DAN FUNGSI KECAMATAN KOTA SEMARANG. 

 

BAB I 

KETENTUAN  UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan   : 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur  

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Walikota adalah Walikota Semarang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang 

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 

7. Camat adalah Kepala Kecamatan. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut (UPTD/B) adalah unsur 

pelaksana teknis pada Dinas/Badan. 
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9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta 

bersifat mandiri. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 

kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas 

pokok dan fungsi Kecamatan. 

 

BAB II 

ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari   : 

a. Camat; 

b. Sekretariat; 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

2) Sub Bagian Keuangan; dan 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Kepala Seksi Pemerintahan; 

d. Kepala Seksi Pembangunan; 

e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial; 

f. Kepala Seksi Kependudukan; 

g. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat dan Seksi dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Camat. 

 

BAB III 

PENJABARAN  TUGAS  DAN  FUNGSI 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 3 

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan mempunyai 

fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang 

kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di 

kecamatan; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan, 

bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang 

ketentraman dan ketertiban di kecamatan; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kecamatan; 
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d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan; 

g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 

i. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan; 

j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang 

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan; 

k. pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara; 

l. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah di wilayahnya; 

m. pengelolaan urusan Kesekretariatan Kecamatan; 

n. pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Walikota; 

o. pelaksnaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan 

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian  Kedua 

Camat 

Pasal 5 

Camat mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. 

 

Bagian  Ketiga 

Sekretaris Camat 

Pasal 6 

Sekretaris Camat mempunyai tugas : 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, 

bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan 

evaluasi,bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian; 

c. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program kesekretariat, bidang 

pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan 

serta bidang ketentraman dan ketertiban; 

d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariat, bidang 

pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan 

serta bidang ketentraman dan ketertiban; 

e. pelaksanaan legalisasi permohonan/rekomendasi surat-surat dari masyarakat; 

f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 

kesekretariat, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, 

bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariat, bidang 

pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan 

serta bidang ketentraman dan ketertiban; 
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h. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja kesekretariat, 

bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang 

kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban; 

i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan 

dengan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), Daftar Skala 

Prioritas (DSP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK); 

j. pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian tugas unit kerja lintas sektoral di lingkungan 

Kecamatan; 

k. pengkoordinasian penyusunan laporan Realisasi Anggaran Kecamatan; 

l. pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja program Kecamatan; 

m. penyajian data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan; 

n. pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, 

kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; 

o. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penyajian data kepegawaian; 

p. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; 

q. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD/B di wilayah kecamatan; dan 

r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 7 

(1) Sekretariat, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

b) Sub Bagian Keuangan; dan 

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Sekretaris. 

 

Pasal 8 

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan 

evaluasi; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

perencanaan dan evaluasi; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan 

evaluasi; 

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan kecamatan; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah 

kecamatan dengan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), 

Daftar Skala Prioritas (DSP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan 

(RPJMK); 

f. menyiapkan bahan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan; 

g. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum kecamatan; 

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan evaluasi kinerja kecamatan; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan 

evaluasi; 
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j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

perencanaan dan evaluasi; 

k. menyiapkan bahan monitoring dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi; 

l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi; 

m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Pasal 9 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

keuangan; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan; 

d. menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran belanja Kecamatan; 

e. menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran Kecamatan; 

f. menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran; 

g. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan; 

h. menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran belanja Kecamatan; 

o. menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang keuangan; 

p. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

keuangan; 

q. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; 

r. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan; 

i. menyiapkan bahan penyusunan laporan  kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Pasal 10 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang umum dan 

kepegawaian; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan 

kepegawaian; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, 

perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan legalisasi permohonan/rekomendasi surat-surat dari 

masyarakat; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana 

kecamatan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan menghimpun peraturan Perundang-Undangan; 
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h. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya 

yang ada diwilayah kerjanya; 

j. menyiapkan bahan penyusunan dan pengurusan administrasi kepegawaian; 

k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian; 

l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

umum dan kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan 

kepegawaian; 

s. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

n. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Bagian Keempat 

Kepala Seksi Pemerintahan 

Pasal 11 

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pemerintahan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran di bidang pemerintahan; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

pemerintahan; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan di bidang pemerintahan; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan 

dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta 

perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan sistem administrasi keuangan kelurahan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dibidang 

pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan dengan melakukan koordinasi 

dengan instansi terkait; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 

dan pemberdayaan masyarakat; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan profil kecamatan; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi profil kelurahan; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaporan realisasi Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) retribusi dan pajak lainnya; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW di wilayah kerjanya; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis 

maupun dinamis; 
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n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep usulan dalam rangka 

pertimbangan pengangkatan dalam jabatan lurah; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi tertentu di bidang 

pemerintahan; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan Pemilu di wilayah kerjanya; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi, fasilitasi dan koordinasi di bidang 

pertanahan; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan data terhadap pelaksanaan pembebasan 

tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, 

pemberian ganti rugi pembebasan tanah serta peralihan status tanah dari tanah negara 

menjadi hak milik; 

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap 

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan 

tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya; 

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi 

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; 

u. menyiapkan bahan dan melaksanakan Fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang 

pemerintahan dalam wilayah kerjanya; 

v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang 

pemerintahan; 

w. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang pemerintahan; 

x. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemerintahan; 

y. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi 

Pemerintahan; 

z. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi 

Pemerintahan; dan 

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Kelima 

Kepala Seksi Pembangunan 

Pasal 12 

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pembangunan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana kerja 

anggaran di bidang pembangunan; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

pembangunan; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan 

pembangunan di wilayah kerjanya; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan 

pembangunan swadaya masyarakat; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan 

pembangunan non fisik masyarakat; 
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g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi peningkatan partisipatif, 

swadaya dan gotong royong masyarakat; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dalam rangka menunjang keberhasilan 

program produksi pertanian; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana fisik perekonomian dan produksi; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data perindustrian, perdagangan, 

pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan 

kelautan; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pemugaran lingkungan, 

pemugaran perumahan dan permukiman penduduk; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan 

serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, 

peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dan pelaporan data potensi sarana 

dan prasarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, 

WC umum, terminal dll); 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang 

pembangunan di wilayah kerjanya; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan pelaporan 

penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pencegahan atas pemanfaatan sumber 

daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan pelayanan 

kebersihan serta keindahan lingkungan; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan 

dan penghijauan; 

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan pelayanan 

kebersihan serta keindahan lingkungan; 

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan; 

u. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang 

pembangunan; 

v. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan 

pengendalian di bidang pembangunan; 

w. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas di bidang pembangunan; 

x. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi 

Pembangunan; 

y. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi 

Pembangunan; dan 

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Bagian Keenam 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 

Pasal 13 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang kesejahteraan sosial; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran di bidang kesejahteraan sosial; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang 

kesejahteraan sosial; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya 

Kesejahteraan Sosial (PSDKS); 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan memfasilitasi penyelenggaraan taman kanak-

kanak dan pendidikan dasar; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi serta pengawasan 

kegiatan program kesehatan masyarakat; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan 

terhadap usaha masyarakat dibidang agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, 

dan peranan wanita; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan 

serta pemantauan kegiatan golongan ekonomi lemah; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan keluarga 

berencana; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan perkembangan, perekonomian 

kelurahan dengan memberikan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi 

lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan desa dan Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga (UP2K); 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan memfasilitasi pengembangan perekonomian 

kelurahan; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap PKK, program 

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Nerwawasan Gender (P2MBG), UMKM / 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Badan Usaha Milik Kelurahan 

(Bumkel) dan Karang Taruna; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan 

ketenagakerjaan dan perburuhan; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan organisasi sosial 

/ kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat 

beragama; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan 

kepada badan sosial dan korban bencana alam; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan administasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI; 

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan program wajib belajar; 

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang 

kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya; 
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u. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan 

sosial; 

v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang 

kesejahteraan sosial; 

w. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang kesejahteraan sosial; 

x. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas di bidang kesejahteraan sosial; 

y. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi 

Kesejahteraan Sosial; 

z. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi 

Kesejahteraan Sosial; dan 

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketujuh 

Kepala Seksi Kependudukan 

Pasal 14 

Kepala Seksi Kependudukan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang kependudukan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran di bidang kependudukan; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas 

di bidang kependudukan; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep pedoman / petunjuk teknis 

dan pelaksanaan pembinaan kependudukan; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan 

kependudukan; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan administrasi kependudukan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data potensi kependudukan; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian bank data kependudukan di wilayah 

kerjanya; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi pencatatan 

sipil yang meliputi pencatatan pernikahan, perceraian, talak dan rujuk serta pengesahan 

dan pengakuan anak; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang 

kependudukan; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang 

kependudukan; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang kependudukan; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas di bidang kependudukan; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi 

kependudukan; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program di bidang 

kependudukan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Bagian Kedelapan 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Pasal 15 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang ketentraman dan ketertiban umum; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran di bidang ketentraman dan ketertiban umum; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan di bidang ketentraman dan ketertiban 

umum; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep program pembinaan ideologi 

negara dan kesatuan bangsa; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep pedoman / petunjuk teknis 

dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta masyarakat; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan Ketentraman 

dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang ideologi 

negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, ormas dan lembaga 

kemasyarakatan; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan eks tahanan politik, 

organisasi terlarang, bekas narapidana untuk menjaga stabilitas nasional; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan 

penanggulangan kenakalan anak remaja dan penyalahgunaan obat, narkotika, 

psikotropika, zat addiktif dan bahan berbahaya; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penggerakkan dan membina Siskamling di 

seluruh wilayahnya secara optimal; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam penegakan 

Peraturan Daerah, Peraturan walikota dan Keputusan Walikota; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam 

dan pengungsi; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekomendasi tertentu di bidang ketentraman dan 

ketertiban umum; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan pengaturan 

pemasangan bendera dan umbul-umbul; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B di 

bidang ketentraman dan ketertiban umum; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum; 

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum; 

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi 

ketentraman dan ketertiban umum; 
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u. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

BAB III 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 16 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan 

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. 

 

Pasal 17 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari 

sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 

yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan  

Perundang-Undangan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Semarang 

Nomor 061.1/ 199 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 19 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

Ditetapkan  di Semarang 

pada tanggal  24 Desember 2008            

WALIKOTA  SEMARANG 

ttd 

H.SUKAWI  SUTARIP 

Diundangkan  di Semarang 

pada tanggal   24 Desember 2008 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

ttd 

H. SOEMARMO HS 

 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 54 
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