
BAB III
 

TINJAUAN KOTA PONOROGO
 

A. Diskripsi Wilayah 

1.	 Batas dan luas Wilayah 

Wilayah kota Ponorogo di sebelah utara dibata

si oleh Jalan Sriwijaya, Jalan Hayamwuruk, Jalan 

Batorokatong, sebelah timur dibatasi oleh Jalan 

Sunan Ampel, sebelah selatan di batasi oleh Jalan 

Sinduro, sebelah barat dibatasi oleh Jalan Untung 

Suropati, Jalan Diponegoro. 

Kota Ponorogo merupakan Ibukota Kabupaten yang 

terdiri dari 36 Desai Kelurahan yang meliputi 

wilayah kecamatan dengan luas wilayah Administrasi 

5.189,221 Ha. Empat kecamatan tersebut yaitu kecama

tan Ponorogo, Kecamatan Babadan, Kecmatan Jenangan 

dan kecamatan Siman (seperti terlampir). 

2. Karakteristik Wilayah 

Sebagian besar wilayah merupakan kota lama yang 

menjadi pusat kota Ponorogo. Dengan demikian wilayah 

ini menampung hampir segala kegiatan perkotaan bagi 

kota Ponorogo. Dominasi kegiatan yang menonjol dalam 

wilayah ini antara lain adalah perdagangan, pelaya

nan umum atau pemerintahan, pendidikan, hiburan dan 

sebagainya. 
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Adapun penyebaran penggunaan lahan dalam wila

yah Ponorogo untuk kelompok Pemerintahl Perkantoran 

berada didua tempat yaitu, disekitar alun-alun dan 

sebelah timur, dibagian timur kota menuju arah masuk 

kota sepanjang jalan Gajah Mada. Kegiatan industri 

hanya mengambil lokasi dibeberapa tempat relatif 

kecil. Fasilitas sosial seperti Rumah Sakit terletak 

disebelah utara kota berdekatan dengan kawasan 

perkantoran. Kelompok perkantoran yang terletak 

dibagian timur kota terutama kantor-kantor perwaki

lan (sektoral). Kawasan perdagangan baik orientasil

okal maupun hinterland (untuk melayani sekitar kota 

Ponorogo) berada disekitar alun-alun bagian utara, 

barat, dan sepanjang Jalan Pemuda. 

3. Topografi 

Ponorogo terletak lebih kurang 30 Km sebelah 

selatan Kota Madiun, atau 198 Km dari Ibu Kota 

Jatim. Dengan ketinggian sekitar 92 M dari permukaan 
-_._. --._--~ 

laut; Kota ini terletak juga pada jalur jalan kolek

tor primer untuk perhubungan jalur regional. 

Dengan topografi yang relatif datar dengan kemirin

gan 0% sid 2%, kemudahan pencarian air, dan adanya 

mineral. Berdasarkan hal tersebut diatas pemukiman 

dan sektor-sektor lain akan mudah berkembang dengan 

adanya topografi yang relatif datar. 

------- - . ---- ---._- ------
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B. Kondisi Kota Ponorogo 

1. Kondisi Potensi Kependudukan 

Kota ~onorogo merupakan Ibukota Kabupaten 

dengan jumlah penduduk 129.720 jiwa pada tahun 1993, 

tahun 2008 diperkirakan jumlah penduduk minimal 

159.019 jiwa maksimal 176.439 jiwa. 9 ). 

Tingkat konsentrasi penduduk dalam kota 

diperhitungkan dengan kepadatan Netto (N). Dari ke 

36 Desai Kelurahan di kota ~onorogo ternyata 3 

kelurahan mempunyai kepadatan yang tertinggi yaitu 

- Kelurahan Bangunsari 

- Kelurahan Banyudono 

- Kelurahan Nologaten 

Jadi dari nilai kepadatan menunjukan kepadatan 

absolut terdapat 3 Kelurahan dengan nilai tinggi dan 

6 desa I kelurahan dengan nilai konsentrasi sedang, 

serta 26 desal Kelurahan dengan nilai konsentrasi 

rendah. Kepadatan yang terdapat di 3 Kelur~h~n 

tersebut berada di pusat kota bagian utara serta 

bagian selatan pusat kota. 

Untuk Kelurahanl Desa dengan nilai kepadatan sedang 

berlokasi sebagian dipusat kota sebelah selatan, 

utara dan timur terhitung dari pusat kota. Bertolak 

dari Desai Kelurahan yang mempunyai kepadatan abso

lut tinggi ini relatif berada dibagian timur kota --_.. _-

'3). Bappeda Tingkat II Ponorogo, RUm: dan RDTRK Kota PC(lQrogo. 

-~ 
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atau sebelah timur jalan utama kota disebabkan oleh 

faktor-faktor sarana dan prasarana yang cukup terse

dia sehingga menjadikan daya tarik yang saling 

mempengaruhi antara kebutuhan dan kegiatan masyara

kat. 

2. Kondisi Potensi.Kegiatan 

Kegiatan utama yang merupakan tUlang punggung 

kehidupan Kota Ponorogo dan yang mendorong perkem

bangannya adalah : 

1. Sektor Pemerintah 

2. Sektor Perdagangan 

3. Sektor Jasa dan Transportasi 

4. Sektor Kultural 

1).	 Kegiatan Pemerintahan kondisi sekarang cUkup 

baik, untuk perkembangan pada masa mendatang 

perlu adanya penetapan lokasi, karena kegia

tan ini cukup membawa efek terhadap : 

- Rangsangan perkembangan kota selanjutnya 

terhadap pertumbuhan sektor lainya. 

- Rangsangan terhadap orientasi arus dan 

penambahan volume lalu lintas terhadap 

ruas-ruas tertentu. 

Saat ini maupun dalam kurun waktu perencan~?~ 

20 tahun mendatang pengalokasian kegiatan 

Pemerintahan baik Sipil maupun ABRI tetap 

dipertahankan di 3 lokasi, yaitu disekitar 

alun-alun bagian timur kota (Jalan Sawung
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galing, Jalan Sunan Ampel ) dan sebagian pada 

lOKasi searah jalan kolektor primer, lebih 

diutamakan untuk kantor sektoral. 

2).	 Kegiatan perdagangan tetap dipertahankan 

disebelah barat alun-alun di Jalan Diponego

ro,Jalan Trunojoyo dan sebagian disebelah 

utara alun-alun Jalan Sriwijaya sebelah timur 

alun-alun Jalan Gajah Mada, Jalan Panglima 

Sudirman untuk control Bisnis Distrik (CBD) 

ditetapkan di Jalan Pemuda. Untuk menghindari 

agar kegiatan perdagangan tidak terpusat pada 

suatau lokasi maka perlu dibentuk pada sub-

sub baglan kota atau unit-unit kota. Penga

daan pusat-pusat perbelanjaan lingkungan 

perlu/lebih diutamakan. 

Dengan perkembangan persentasi transportasi 

yany cukup pegat ti<J.p tahun peranan ke<]iatan 

perdagangan maupun kegiatan jasa seperti 

perbankan, koperasi, serta kegiatan lainya 

perlu mendapat tempat dalam pengaturan struk

turnya kuat. Untuk ini diusulkan pengem

bangannya kearah jalan sebelah utara alun

alun yang menuju Madiun. 

3).	 Kegiatan jasa dan transportasi perlu adanya 

pemecahan lain dari keadaan yang sekarang 

inl, mengingat keglatan perdagangan, perkan

toran dan terminal makin lama makin ramai. 
~ 
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Untuk masa yang akan datang akan menjadi 

persoalan bila keadaan ini tetap dipertahan

kan. Yang perlu dipecahkan dalam masalah 

transportasi ini secara bertahap sesuai 

dengan perkembangan fisik kota antara lain : 

- Peningkatan kapasitas jalan secara optimal 

- Perlu adanya penambahan jalan baru sebagai 

keseimbangan pembebanan arus lalu lintas 

dalam kota. 

4).	 Kegiatan Kultural, terutama yang dimaksud 

cultural adalah khasl spesifik daerah yang 

dapat ditonjolkan dan dikembangkan saat ini 

baik hasil bumi; maupun bUdayanya masih 

menduduki tempat sebagai salah satu spesifik 

Kota Ponorogo disamping reognya. Dalam usaha 

pengembangan kota, kegiatan ini perlu diper

timbangkan baik dalam bentuk pengadaanl 

penetapan lokasi untuk kepentingan ini. 

5.	 Keglatan-kegiatan lain 

Meliputi kegiatan-kegiatan selain kegiatan seper

ti diatas yaitu : 

1). Kegiatan pendidikan 

Kegiata~ pendidikan diinterpolasikan dengan 

kegiatan sekolah yang ada, baik yang merupa

kan pendidikan formal, negeri maupun swasta, 

terlihat menyebar diseluruh wilayah perenca

naan. 
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2). Kegiatan industri 

Industri ekstraktif yang meliputi, pertanian, 

perikanan, peternakan, maupun industri pro

sesing yang meliputi sandang/tekstil dan 

kerajinan. 

3).	 Kegiatan umum 

Meliputi kesehatan, peribadatan, sosial dan 

utilitas diwadahi dalam fasilitas cenderung 

bersifat lingkungan maupun lokal. 

3.	 Kondisi Transportasi 

Ditinjau dari sistim jaringan jalan yang ada 

didalam Kota Ponorogo hanya tergolong : 

a.	 Kolektor primer merangkap sebagai jalan utama 

kota 

b. Lokal primer serta lokal sekunder 

Arus trangportasi yaIly merupakan urat nadt kehidupan 

kota maupun luar kota hanya jalur sepanjang jalan 

dari arah : 

- Ponorogo-Madiun 

Ponorogo-Pacitan 

- Ponorogo-Trenggalek 

- Ponorogo-Wonogiri 

- Ponorogo-Magetan 

Sedang jaringan jalan lainya yang terdapat dalam 

kota berfungsi sebagai jalan penghubung antar kepen

tingan lingkungan dengan arus kendaraan bermotor. 

Menurut perhitungan volume lalu lintas pada chek 
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point (pos-pos) tertentu didalam kota diperoleh 

gambaran pada peak-hour tercatat volume lalu lintas 

sebesar lebih kurang 2.000 SMP per jam. Namun jumlah 

kendaraan yang terhitung didominasi oleh kendaraan 

bermotor. 

C.	 Ungkapan Bentuk Arsitektur Lokal 

1.	 Keterkaitan Bentuk 

Bentuk arsitektur di Jawapada umumnya sangat 

dipengaruhi oleh agama Hindu dan Islam, hal ini 

dapat terlihat pada bangunan-bangunan yang berupa 

candi-candi serta masjid, juga bangunan-bangunan 

rumah tinggal. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa suku bangs a 

Jawa telah mempunyai sejarah yang tua dan menurut 

sejarah itu masyrakat Jawa telah mengenal struktur 

masyarakat feodal tersebut Raja menempati posisi 

yang tertinggi diikuti kaum bangsawan dan pejabat. 

Rumah tempat tinggal raja serta keluarganya 

disebut keraton. Pada dasarnya keraton serta rumah

rumah tempat tinggal para bangsawan dan pejabat, 

tipe atau bentuknya sarna dengan rumah-rumah rakyat 

I-
i 

jelata yang tinggal di desa. Misalnya tipe joglo, 

limasan, kampung dan sebagainya. Keraton Surakarta 

dan Yogyakarta sebenarnya merupakan kumpulan tipe

tipe rumah yang ada didalam masyarakat Jawa, seperti 
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Joglo, Limasan, Kampung, Panggangpe dan Tajug.~O). 

Kota Ponorogo sebagai salah satu kota di Jawa 

Timur mempunyai bentuk arsitektur lokal yang tidak 

jauh berbeda dengan bent uk arsitektur diwilayah 

Surakarta dan Yogyakarta sebagai pusat keraton. 

Bentuk-bentuk bangunan yang didominasi di Wilayah 

Kota Ponorogo adalah bentuk kampung, limasan dan 

Joglo. 

2. Bentuk Fasilitas 

Bentuk arsitektur meliputi bangunan rumah, 

fasilitas perdagangan, fasilitas perkantoran, fasi 

litas pendidikan, fasilitas budaya dan rekreasi, 

industri dan fasilitas umum yang meliputi kesehatan, 

peribadatan, sosial. Bentuk-bentuk arsitektur ini 

secara bersama-sama akan membentuk arsitektur lokal. 

10). Departesen Pendidi~an dan Kehudayaan, Arsitektur Tradisional 
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D.	 Kondisi Kantor Pemerintah Daerah Ponorogo 

1.	 Tata letak 

Kantor Pemda Kabupaten Ponorogo terletak disebelah 

utara alun-alun, tepatnya di Jalan Alun-alun utara 

kelurahan Taman Arum. Sesuai pada master plan kota 

yang telah dibuat maka area pusat pemerintahan tepat 

ditengah kota, hal ini mencerminkan bahwa area pusat 

pemerintahan kota merupakan titik pusat konstelasi 

tata ruang kota. 

Pengelompokan pusat pemerintahan pada suatu area 

bertujuan untuk memudahkan koordinasi kegiatannya 

yang saling berhubungan satu sama lainnya, dalam 

menunjang pelayanan terhadap masyarakat. 

Jarak pencapaian dari pinggir kota atau bagian kota 

lainya hampir merata dan didukung pUla oleh kemuda

han pencapaian dengan adanya jalur transportasi umum 

ydng melewatl area tersebut. 

2.	 Tata letak massa bangunan 

Kondisi tata letak massa bangunan Kantor Pemda 

Kabupaten Ponorogo seperti terlihat pada gambar 3.1 

-- , 
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Gambar 3.1 Tata Letak Massa Bangunan Pemda Kab.· 
Ponorogo. 
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18. a.Lapangan b. Lapangan & Parkir 
19. PUD 
20. Masjid 
21. Taman Kanak-kanak 
22.	 Kantor Pegadaian 

Tata letak massa· bangunan ya~g ada sekarang kurang 

mendukung dari sisi hirarki jabatan. Untuk menyesu

aikan dengan £ungsi yang ada, perlu adanya penataan 

massa bangunan, yang didalamnya terdapat ruang-ruang 

sebagai wadah kegiatan yang mendukung terhadap 

£ungsi bangunan. Untuk perletakan ruang ada beberapa 

pedoman yaitu : 

a.	 Satuan-satuan yang tugas pekerjaannya memang 

khusus melayani publik hendaknya ditaruh ditempat 

yang mudah didatangi orang-orang luar tanpa 

mengganggu satuan-satuan lain, misalnya suatu 

bagian yang mengurus perizinan. Tempat yang mudah 

didatangi itu bisa didepan, penempatanya bisa di 

dalamdengan menggunakan papan penunjuk. 

b.	 Satuan-satuan yang pekerjaannya berhubungan erat 

satu .~~ma_lain h~~d~~h~~ dikelompokan dalam satu 

tempat. Dengan demikian kelancaran pekerjaan dan 

jarak terpendek dapat terjamin. Bagi publik hal 

ini juga merupakan pelayanan yang baik. 

c.	 Satuan pusat yang merupakan koordinasi atau 

ruang untuk fasili~as bersama hendaknya diletakan 

ditengah, sehingga satuan-satuan lainnya dapat 

mudah menghubunginya. 
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d.	 Satuan yang lebih banyak menjalankan pekerjaan 

otak hendaknya dijauhkan dari satuan-satuan lain, 

karena membutuhkan konsentrasi. 

3.	 Program Kegiatan 

3.1. Kegiatan administrasi 

a.	 Menghimpun 

yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan 

tersedianya segala keterangan yang tadinya 
:; 

belum ada atau berserakan dimana-mana se

hingga s1ap untuk dipergunakan bilamana 

diperlukan. 

b.	 Mencatat 

yaitu kegiatan membubuhkan dengan pelbagai 

peralatan tulis keterangan-keterangan yang 

dlperlukan sehingga berwujud tulisan yang 

dapat dibaca, dikirim dan dlsimpan. Dalam 

perkembangan teknologi sekarang ini termasuk 

pula materi keterangan-keterangan itu dengan 

alat-alat perekam suara sehingga dapat 

didengar mi",salnya pencatatan pada pita tape. 

Pada saat ini bahkan sudah biasa pencata

tan dengan menggunakan alat komputer pada 

disket .. 

--_.~
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c. Mengolah 

yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan 

keterangan dengan maksud menyajikannya dalam 

bentuk yang lebih berguna. 

d. Mengandakan 

yaitu kegiatan memperbanyak dengan pelbagai 

cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlu

kane 

e.	 Mengirim 

yaitu kegiatan menyampaikan dengan pelbagai 

cara dan alat dari satu pihak kepada pihak 

lain. 

f.	 Menyimpan 

yaitu kegiatan menaruh dengan pelbagai cara 

dan alat ditempat tertentu yang sama. 

3.2.	 Kegiatan Koordinasi 

Koordinasi adalah pengaturan usaha sekelompok 

orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan 

tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu 

maksud bersama. 11 ). 

Koordinasi mutlak diperlukan dalm setiap kan

tor, karena adanya pembagian kerja dan spesia

lisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Orang-orang dalam jumlah yang banyak dan peker

11),	 Ibidr halaaan 91 
/"'~~ 
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jaan-pekerjaan yang beraneka ragam perlu dihu

bung-hubungkan dan diselaraskan sehingga semua

nya berlangsung secara tertib dan seirama 

menuju kearah tercapainya tujuan tanpa terjadi 

kekacauan, pertentangan, duplikasi pekerjaan 

atau kehampaan tindakan. Tanpa koordinasi yang 

langsung masing-masing karyawan akan berjalan 

sendiri-sendiri yang mungkin menuju ke pelbagai 

arah. 

3.3.	 Kegiatan Tata Hubungan 

Tata hubungan dalam kantor dapat dibedakan 

atas 

a.	 Hubungan tegak (vertikal)
 

Adalah proses menyampaikan sesuatu warta
 

dari pihak pimpinan kepada para pegawai
 

maupun dari pihak bawahan kepada pimpinan
 

(vertikal ke atas)
 

b.	 Hubungan datar (Horizontal)
 

Adalah hubungan diantara para pejabat atau
 

satuan pada tingkat jenjang organisasi yang
 

kurang lebih sederajat.
 

Hubungan vertikal keatas sebagian terbesar diwujud

kan dalam bentuk laporan-laporan. Dalam suatu kantor 

yang baik hendaknya pada waktu-waktu tertentu para 

bawahan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan 

tugas-tugasnya. 

~ 
_______J!I'·' 
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Hubungan horizontal a~tara para pegawai sendiri juga 

dapat dipelihara oleh pimpinan dengan mengadakan 

pertemuan~pertemuan berkala. Dalam pertemuan itu 

dibahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 

masing-masing kepala bagian atau laporan-laporan 

yang dikemukakan masing-masing. 

Hubungan para pegawai dapat juga dipelihara dengan 

menyediakan semacam ruang untuk berkumpul, misalnya 

ruang kantin. Ruang ini penting bukan saja sebagai 

suatu jasa pelayanan terhadap karyawan, melainkan 

juga sebagai suatu alat agar diantara mereka ada 

hubungan satu sam lain. 

3.4. Kegiatan Pelayanan 

Kegiatan pelayanan yang dimaksud yaitu 

pelayanan terhadap pemakai jasa Kantor pemerin

tah dan rakyat pada umumnya. 

Kalau kegiatan pelayanan itu dilaksanakan 

sebaik-baiknya, maka Kantor tersebut akan 

mendapat pandangan yang tinggi dimata masyara

kat. 

Bagi instansi pemerintah lebih banyak publik 

yang akan mempergunakan jasanya. Bahkan publik 

ini akan memberikan dukungan moral dan meng

hargai segala sesuatu yang dilakukannya. BagL 

instansi pemerintah hal ini terang akan memper

besar kewlbawaan dan martabat negara. 
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Karyawan yang berperan dalam hal ini adalah 

karyawan-karyawan yang berhubungan langsung 

dengan pUblik. Karyawan yang bersemangat dan 

tepat dalam menjalankan tugas sehari-hari akan 

mendapat pengahargaan tinggi dari publik. Penga

hargaan ini tidak dapat diperoleh dengan janji 

janji tetapi dengan sikap tersbut di atas. 

Dari pembahasan diatas bisa dilihat aktifitas yang 

terjadi didalam Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ponorogo, secara garis besar dapat· dibedakan menjadi 

dua kagiatan yang saling berkaitan yaitu kegiatan 

pelayanan dan kegiatan perkantoran. 

4. Unit-unit Kerja dan Tugasnya 

4.1.	 Kepala Daerah 

Kepala Daerah mempunyai tugas pokok menyeleng

garakan kegiatan pemerlntahan dalam ~angka 

meningkatkan dan mengarahkan pembangunan guna 

perkembangandan pengembangankehidupan m~syara

kat kota serta merangsang pertumbuhan dan 

pengembangan wilayah sekitarnya. 

4.2.	 Sekretariat Wilayah / Daerah 

Sekretariat Wilayah / Darah mempunyai tugas 

membantu KepalaDaerah dalam_ penyelenggaraan 

Pemerintahan, ,pelaksanaan Pembangunan dan 

Pembinaan Kemasyarakatan di Daerah. Menyeleng
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garakan pembinaan atministrasi, organisasi dan 

tatalaksana terhadap seluruh unsur dalam ling

kungan Pemerintah Daerah. Memberikan pelayanan 

teknis atministratif kepada seluruh Perangkat 

Wilayah / Daerah dan instansi vertikal. 

Susunan organisasi sekretariat Wilayah/Daerah 

terdiri dari tiga asisten sekretar is 

Wilayah/Daerah dan empat be1as Bagian serta 

dibantu kelompok jabatan fungsional yaitu 

a. Asisten Tata Praja (asisten 1) 
~ 

Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan 

pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 

Pemerintahan dan perumusan peraturan perundang

undangan. 

Asisten Tata Praja membawahi 

- Bagian Tata Pemerintahan 

- Bagian Pemeri.ntahan Desa 

- Bagian Ketertiban 

- Bagian Hukum 

b. ~srsten Administrasi Pembangunan
/ 

Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai 

tugas melaksanakan. pembinaan dan mengkoordinas

ikan pelaksaan pembangunan, perekonomian Daerah 

dan kesejahteraan rakyat. 

Asisten Administrasi Pembangunan membawahi 

- Bagian Perekonomian 

- Bagian Penyusunan Program 
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- Bagian Sosial 

- Bagian Lingkungan Hidup 

c. Asisten Administrasi 
r 

Asisten Administrsi mempunyai tugas melakukan 

dan mengkoordinasikan dibidang organisasi, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan 

masyarakat dan umum. 

Asisten Administrasi membawahi 

- Bagian Kepegawaian 

- Bagian keuangan 

- Bagian Organisasi 

- Bagian Hubungan Mayarakat 

- Bagian Perlengkapan 

- Bagian Umum 

d. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melaks~nakan sebagian tuqas Pemerintah Daerah 

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

4.3. Unit Pelaksana 

Unit Pelaksana mempunyai tugas membantu Pemer

intah Daerahdalam menyelenggarakan pemerin

tahan,pembangunan, dan pembinaan masyarakat, 

di bidang teknis operasional. 

Unit pelaksana selanjutnya disebut bagian. 

Pemerintah Daerah mempunyai beberapa bagian 

yakni : 
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a. Bagian Tata Pemerintahan 
~ 

Bagain Tata Pemerintahan mempunyai tugas melak

sanakan penyusunan program dan petunjuk teknis 

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, 

kctertiban, pembinaan , perangkat Wilayah/Daer

ah, administrasi kependudukan dan catatan sipil 

serta perkotaan. Bagian tata pemerintahan 

ini membawahi : 

- Sub bagian tata pemerintahan umum 

- Sub bag ian perangkat Wilayah/Daerah 

- Sub bagian administrasi kependudukan 

- Sub bag ian perkotaan 

Sub bagian ini, masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala subbagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian tata pemerintahan. 

b. Bagian Pemerintahan Desa 

Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pemblnaan penyelenggaraan Tata Pemerln

tahan Desa/Kelurahan , pembangunan Desa/Kelura ;1 

han dan lembaga Desa. II 

Bagian Pemerintahan Desa membawahi : I 
- Sub bag ian tata pemerintahan Desa II 

- Sub bagian perangkat administrasi Desa 

- Sub bagian pengembangan lembaga Desa 

- Sub bagian pendapatan dan kekayaan Desa 
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Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian pemerintahan desa. 

(~:	 Bagian Ketertiban 
---./ 

Bagian Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembi

naan ketertiban umum, perizinan dan keagra

riaan sepanjang menjadi wewenang Kepala Daerah. 

Bagian ketertiban membawahi : 

- Sub bagian bina ketertiban 

Sub bagian perizinan 

- Sub bagian keagrariaan 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bag ian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

baglan ketertiban. 

d.-.	 Bagian Hukum 

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan 

meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, 

telaahan hukum, memberikan bantuan hukum mempu

blikasikan dan mendokumentasikan produk hukum. 

Bagian hukum membawahi: 

- Sub bagian peraturan perundang-undangan 

- Sub bagian bantuan hukum 

- Sub bagian dokumentasi hukum 

~ ______~,r 
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Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab lansung kepada Kepala 

bagian hukum. 

e. Bagian Perekonomian 

Bagian Perekonomian rnempunyai tugas rnelaksana

kan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan serta memonitor perkernbangan dibidang 

sarana perekonomian dan peningkatan produksi 

lingkup pertanian. 

Bagian perekonomian rnernbawahi : 

- Sub bagian produksi daerah bidang r 

- Sub bag ian produksi daerah bidang II 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian perekonomian. 

-'
f. Bagian Penyusunan Program 

.Bagian Penyusunan program mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi 

administrasi pembangunan. 

Baglan Penyusunan Program membawahi 

- Sub bagian penyusunan pelaksanaan program 

- sub bagian pengendalian 

- sub bagian pelaporan 

i 
II 

Ii 

Ii 
I 
i. 

~ jr 
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Sub bagian ini masing-masing di pimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian penyusunan program. 

g. Bagian Sosial 
.-

Bagian sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan 

penyusunan program dan petunjuk teknis pembi

naan serta memantau pember ian bantuan dan 

perkembangan kegiatan pelayanan sosial. 

Bagian sosial membawahi : 

- Sub bagian kesejahteraan 

- Sub bagian agama, Pendidikan dan Kebudayaan 

- Sub bagian pemuda, olah raga dan peranan 

wanita 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bag ian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab lansung kepada kepala 

bagian sosial. 

h. Bagian Lingkungan Hidup 
~ 

Bagian lingkungan hidup mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedo

man dan petunjuk teknis pembinaan lingkungan. 

Bagian Ilngkungan hidup membawahi 

- Sub bagian ANDAL 

sub bagian penanggulangan pencemaran 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 
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dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian lingkungan hidup. 

i.	 Bagian Kepegawaian 

Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusu

nan program dan petunjuk pembinaan dan pengem

bangan kepegawaian serta mel.::l.ksanakan mutasi 

pegawai. 

Bagian kepegawaian membawahi : 

- Sub bagian umum kepegawaian 

- Sub bagian mutasi.pegawai 

- Sub bag ian pengembangan pegawai 

- Sub bag ian diklat pegawai 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian kepagawaian. 

j.	 Bagian Keuangan
,/. 

Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana program, perubahan dan 

perhitungan anggaran dan pendapatan dan belanja 

daerah serta membina administrasi keuangan. 

Bagian keuangan membawahi 

- Sub bagian anggaran 

Sub bagian pembukuan
 

- Sub bagian perbendaharaan
 

- Sub bagian verifikasi
 

, 
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Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepa1a sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung j awab, 1angsung kapada kepa1a 

bagian keuangan. 

k .	 Bagian Organisasi 
.:--.... 

Bagian organisasi mempunyai tugas me1aksanakan 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembi

naan kelembagaan, ketata1aksanaan, pembinaan 

PAN, pengo1ahan data, analisis dan formasi 

jabatan. 

Bagian organisasi membawahi 

- Sub bag ian kelembagaan 

- Sub bagian ketatalaksanaan 

- sub bagian pengo1ahan data 

- Sub bagian an1isa dan formasi jabatan. 

Sub bagian ini' masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepa1a sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian organisasi. 

1.	 Bagian HUbungan Masyarakat 

Bagian hubungan masyrakat mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat ke 

da1am dan keluar guna memperjelas kebijakan 

pimpinan Pemerintah Daerah. 

Bagian hUbungan masyarakat membawahi ~ 

- Sub bagian pengumpulan ·informasi 

- Sub bagian pemberitaan 
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- Sub bagian dokumentasi dan perpustakaan 

Sub bagian ini masing~masing dipimpin oleh 

kepala sub bagian yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab Iangsung kepada kepala bagian 

hubungan masyarakat. 

m.	 Bagian Perlengkapan 

Bagian perlengkapan mempunyai tugas melaksana

kan penyusunan p~ogram kebutuhan, pengolahan 

dan administrasi perbekaIan, perlengkapan dan 

materiil. 

Bagian perlengkapan membawahi : 

- Sub bagian analisa kebutuhan 

- Sub bagian pengadaan 

- Sub bagian penyimpanandan distribusi 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian perlengkapan. 

n.	 Bagian Umum 
,/ 

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
 

tata usaha kearsipan, urusan rumah tangga,
 

perlengkapan, perjalanan dan protokol.
 

Bagian umum membawahi :
 

- Sub bagian tata usaha pimpinan dan keuangan
 

sekwi Ida
 

- Sub bagian rumah tangga
 

- Sub bagian sandi dan telekomunikasi
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- Sub bag ian protokol 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian umum. . 

5. Perangkat Kerja 

5.1. Personalia 

Personalia mencakup pengertian jabatan, 

jumlah dan informasi kepegawaian sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri). 

Formasi disesuaikan kepentingan-kepentingan 

daerah dengan tetap berpedoman pada formasi 

yang telah ada. 

Sebagai Pemerintah Daerah, maka dituntut 

adanya personalia yang memadai, baik secara 

kuwalitatip maupnn kuwantitatip. Hal ini 

mengingat volume pekerjaan dan hubungan kerja 

antar lembaga pelaksana. 

Semakin bertambah ketat, dalam rangka mendu

kung upaya kegiatan yang terdesentralisasikan. 

Mengenai personalia pelaksana di masa yang akan 

datang juga demikian, bahwa semakin banyak 

banyak tenaga kerja yang beragam kuwalitas 

maupun kuwantitas yang dimiliki, akan mejadi 

semakin besar pula hubungan-hubungan kerja. yang 

" 
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dilakukan. Untuk itu sangat diperlukan adanya 

program penyiapan tenaga kerja, program pendid

ikan dan latihan karyawan, program penjenjangan 

tenaga pelaksana serta program pengaturan unit-

unit pelayanan perkotaan. 

Suatu kelembagaan yang perlu diadakan adalah 

yang berkaitan dengan penanganan dan p~ngelo-

laan pelaksanaan rencana kota, pengendaliannya 

dan pengawasan pelaksanaan upaya pembangunan 

kota yang dilakukan. baik oleh masyarakat 

maupun oleh pemerintah sendiri. 

5.2. Perabot Kantor 

Perabot kantor yang dalam bahasa Inggris 

disebut office furnishings atau office furni

ture biasanya meliputi meja tulis dengan kursi

nya, lemari arsip dan perlengkapan untuk me

nyimpan warkat-warkat lainnya, meja biasa, rak, 

lemari besi dan perabot lainnya semacam itu. 

Dua macam perabot kantor yang tentu memilikl' 

dan paling banyak dipergunakan dalam setiap 

kantor ialah meja tulis (termasuk pula me1a 

tik) dan kursinya. Oleh karena itu hal ihwal 

meja dan kursi kerja itu perlu mendapat penel

aahan secukupnya terutama mengenai segi-segi 

ukuran, bentuk dan hubungannya dengan luas 

lantai yang perlu disediakan~ 

--~!
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Beberapa peralatan kantor yang biasa digunakan 

yakni : 
- Kursi
 

Lemari
 
Lemari arsip
 
Meja pimpinan
 
Meja tik
 
Meja tulis
 
Mesin tik
 
Papan tUlis
 
Rak buku
 
Rak surat
 
Sandaran buku
 
Tanggalan
 
Tanggalan meja
 
Tilpun dll.
 

5.3. Ruang Kerja 

Dalam menyusun ruang untuk kerja perkantoran, 

ada beberapa tujuan yang perlu dicapai. Tujuan 

itu merupakan pula syarat-syarat yang hendak 

dipenuhi dalam setiap tata ruang kantor yang 

baik. Tujuan yang hendaknya dijadikan pedoman 

itu ialah :12). 

a. pekerjaan di kantor itu dalam proses Qelak

sanaannya dapat menempuh jarak yang sependek 

mungkin. 

b. Rangkaian aktifitas tata usaha dapat menga

lir secara lancar. 

c. Segenap ruang dipergunakan secara efisien 

untuk keperluan pekerjaan. 

12J. Drs. The Liang 6ie, Ad.inistrasi Perkantoran l1odern, Jil id II 1974, hal 61 
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d. Kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai 

dapat terpelihara. 

e.	 Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlang

sung secara memuaskan. 

f.	 Pihak luar yang mengunjungi Kantor yang 

bersangkutan mendapat kesan yang baik ten-

tang organisasi tersebut. 

g.	 Susunan tempat kerja dapat dipergunakan 

untuk pelbagai pekerjaan dan mudah diubah 

sewaktu-waktu diperlukan. 

6.	 Fasilitas ruang 

6.1. Kelompok Ruang utama 

a.	 Kepala Daerah/Bupati
 

Kebutuhan ruang
 

- Ruang Bupati
 

- R. Tamu
 

- R. Rapat koordinasi
 

- R. Arsip
 

- Toilet
 

b.	 Sekretaris Wilayah Daerah 

Kebutuhan ruang 

- R. Sekretaris wilayah Daerah 

- R. Kerja staf 

- R. Tamu 

- R. Rapat koordinasi 

- R. Arsip 
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c.	 Asisten Sekretariat bidang Tata Praja 

Kebutuhan ruang : 

- R. Asisten sekretaris bidang tata praja 

- R. Staf asisten sekretaris 

- R. Kepala bagian tata pemerintahan 

- R. Kepala sub bagian tata pemerintahan 

- R. Administrasi bagian pemerintahan 

- R. Kepala bagian pemerintah desa 

- R. Kepala sub bagian pemerintah desa 

- R. Adminstrasi bagian pemerintah desa 

- R. Kepala bagian ketertiban 

- R. Kepala sub bagian ketertiban 

- R. Administrasi bagian ketertiban 

- R. Kepala bagian hukum 

- R. Kepala sub bagian hukum 

- R. administrasi bagian hukum 

d.	 Asisten Sekretariat bidang Administra~i 

Pembangunan 

Kebutuhan ruang 

R. Asisten sekretaris administrasi 

- R. Staf asisten sekretaris 

- R. Kepala bagian perekonomian 

- R. Kepala subbag perekonomian 

- R. Administrasi bagian" perekonomian 

- R. Kepala bag ian penyu5unan program 

- R. Kepala subbag penyusunan program 

- R. Administrasi bagian penyusunan program 
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- R. Kepala bagian sosial 

- R. Kepala subbag sosial 

- R. Administrasi bagian sosial 

- R. Kepala bagian lingkungan hidup 

- R. Kepala subbag lingkungan hidup 

- R. Administrasi bagian lingkungan hidup 

e.	 Asisten Sekretariat bidang Administrasi 

Kebutuhan ruang : 

- R: Asisten sekretaris administrasi 
.. - 

- R~ Staf asisten sekretaris 

- R. Kepala bagian kepegawaian 

- R. Kepa~a subbag kepegawaian 

- R. Administrasi bagian kepegawaian 

- R. Kepala bagian Keuangan 

- R. Kepala subbag keuangan 

- R. Administrasi bagian keuangan 

- R. Kepala bagian organisasi 

- R. Kepala sUhb~g organisasl 

- R. Administrasi bagian organisasi 

- R. Kepala bagian hubungan masyarakat 

- R. Kepala subbag hubungan masyarakat 

- R. Administrasi bagian hubungan masyarakat 

- R. Kepala bagian Perlengkapan 

- R. Kepala subbag perlengkapan 

- R. Administrasi bagian Perlengkapan 

R. Kepala bagian umum
 

- R. Krepala subbag umum
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- R. Administrasi bagaian umum 

6.2. Kelompok ruang penunjang 

a.	 Masyarakat
 

Kebutuhan ruang
 

- Hall
 

- R. Tunggu
 

- R. I n for mas i
 

- Toilet
 

b.	 stat kantor 

Kebutuhan ruang 

- R. Pertemuan 

- R. Penggandaan/Copy 

- R. Arsip 

- R. Ganti pakaian 

- Mushola 

- Kantin 

6.3. Kelompok ruang service 

a.	 Masyarakat
 

Kebutuhan ruang
 

- Parkir umum
 

b.	 stat kantor
 

Kebutuhan ruang
 

- Parkir khusus
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c.	 Staf opererasional 

Kebutuhan ruang :. 

- Gudang 

- R. Mekanikal & Elektrikal 

- R. Genset 

- R. Pompa 

- Pas jaga 

- Garasi mobil dinas 

- Garasi mobil UPK 

R. Istirahat sopir 


