
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

 Tugas Camat 

 

Uraian tugas Camat sebagai berikut : 

a. menyiapkan program dan kebijaksanaan teknis di bidang tata 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, 

ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, 

kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya dalam rangka 

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

Camat; 

b. memimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan   

mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di 

bidang   tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa 

dan/atau Kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, 

pelayanan umum,  kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya 

agar sesuai perencanaan yang telah ditentukan; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi 

terkait dalam bidang tata pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, ketentraman dan 

ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan sosial di 

wilayah kerjanya agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan 

langkah dan gerak dalam pelaksanaan kegiatan; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang- undangan; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis 

Dinas dan Badan yang ada di wilayah kerjanya;  

f. mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi 

PBB dan pendapatan daerah lainnya; 

g. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagai acuan dalam 

pelaksanaan tugas; 

h. membagi habis tugas kedinasan di bidang teknis dan 

administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada 

di lingkungan Kecamatan mempunyai dan memahami beban 

tugas dan tanggung jawabnya; 

i. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan 

kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari 

terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

j. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkahlangkah dan kebijaksanaan yang akan diambil di 

bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa 

dan/atau Kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, 

pelayanan umum, kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; 



k. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan 

tugas dari bawahan; 

l. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk 

dijadikan  bahan pertimbangan lebih lanjut;  

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan  untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

 Tugas Sekretaris Camat 

 

 

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut : 

a. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan 

menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan; 

c. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis 

dan administrasi kepada seluruh bidang dan Sub Bidang dalam 

lingkup Kecamatan; 

d. mengelola pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; 

e. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan 

pengelolaan keuangan, aset dan perlengkapan; 

f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi 

umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset. 

g. melakukan penilaian prestasi kerja para Sub Bagian dalam 

rangka pembinaan dan pengembangan karir; 

h. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan 

data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas; 

i. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP); 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsi; 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi. 

 

 Tugas Kepala SubBagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 

 

Uraian tugas Kepala SubBagian Administrasi Umum dan 

Kepegawaian sebagai berikut : 

a. menyusun pelaksanaan, penatataan dan pengelolaan 

administrasi 

umum dan kepegawaian; 



b. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan 

kearsipan Kecamatan; 

c. melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan 

kepegawaian di lingkungan Kecamatan; 

d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan 

Dinas; 

e. melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan; 

f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang 

inventaris/ aset kantor, baik bergerak maupun yang tidak 

bergerak; 

g. menginventarisasi masalah-masalah dan menyiapkan data/ 

bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas; 

h. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan 

program; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan 

fungsi; 

j.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 

 

 Tugas Kepala SubBagian Program dan Keuangan 

 

Uraian tugas Kepala SubBagian Program dan Keuangan sebagai 

berikut : 

a. menyusun, merumuskan 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 operasional 

Kecamatan; 

c. menyusun daftar usulan kegiatan; 

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA/DPA 

kecamatan; 

e. melaksanaan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, 

tata laksana, dan pengelolaan keuangan Kecamatan; 

f. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian; 

g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan 

Kecamatan; 

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja 

dan kegiatan; 

i. menyusunan dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP); 

j. menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan 

pemerintah daerah; 

k. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; 



l. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan dalam 

penyelenggaraan program dan kegiatan serta memberikan solusi 

pemecahannya; 

m. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya; 

n. menyiapkan data pendukung (supplemen) penyusunan LPPD; 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas pokok dan fungsi; 

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberikan saran dan 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 

 

 Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintah 

 

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahsebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan kolerasi kerja dengan seluruh seksi 

dan 

sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja kecamatan 

sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja 

kecamatan, serta rencana kerja pada seksi tata pemerintahan 

untuk 

dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang 

tugas seksi tata pemerintahan dan menyusun bahan untuk 

pemecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan 

dan 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan satuan kerja 

perangkat daerah, UPT, Badan, Dinas dan Instansi Vertikal; 

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan kepada Bupati; 

e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib 

administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

f. menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan 

penghapusan desa; 

g. menyiapkan bahan untuk keperluan dalam rangka pemilihan 

umum (PEMILU); 

h. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

inventarisasi tanah/ijin pemecahan atas hak tanah; 

i. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan; 

j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap 

kepala desa dan/atau lurah, perangkat desa dan/atau kelurahan; 



k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati; 

l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala 

Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), penyelenggaraan 

pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, 

Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di 

wilayah kerjanya; 

m. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa 

dan penyelesaian perselisihan Desa; 

n. melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan; 

o. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non 

struktural umum di lingkungan seksi tata pemerintahan agar 

dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil 

guna; 

p. membagi habis tugas seksi tata pemerintahan kepada aparatur 

non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil 

memahami tugas dan tanggungjawabnya; 

q. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai 

pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 

penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

r. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 

penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

s. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan 

kepada camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan 

untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana 

kerja kecamatan lebih lanjut; t. melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan petunjuk dan 

ketentuan berlaku.  

 

 Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

 

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan kolerasi kerja dengan seluruh seksi 

dan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja 

Kecamatan sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan 

belanja Kecamatan, serta rencana kerja pada seksi 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk 

dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 



c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan 

pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan di wilayah 

kerjanya; 

d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengurusan Alokasi 

Dana Desa (ADD);  

e. melaksanakan koordinasi penggunaan dana ADD yang bersifat 

lintas Desa; 

f. melaksanakan pembinaan dan monitoring penggunaan dana 

ADD; 

g. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan 

dan Kecamatan; 

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap 

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang 

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah Kecamatan; 

i. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kerja Kecamatan bai dilakukan oleh unit 

kerja pemerintah maupun swasta; 

j. menyiapkan penyelenggaraan lomba Desa; 

k. melakukan tuga-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat 

Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

l. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Desa 

dan/atau Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati 

dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang 

membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; 

m. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non 

struktural umum di lingkungan seksi pemberdayaan 

masyarakat Desa dan/atau Kelurahan agar dapat melaksanakan 

tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

n. membagi hasil tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa 

dan/atau kelurahan kepada aparatur non strukturan umum 

sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 

tanggung jawabnya; 

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai 

pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 

penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 

penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

q. menyusul laporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan 

masyarakat desa dan kelurahan kepada Camat sebagai 



pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan 

dalam menyusun program dan rencana kerja Kecamatan lebih 

lanjut; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat 

sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

 

 Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

 

Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

sebagai berikut: 

a. melakukan sinkronisasi dan kolerasi kerja dengan seluruh seksi 

dan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja 

Kecamatan sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan 

belanja kecamatan, serta rencana kerja pada seksi Ketentraman 

dan Ketertiban Umum untuk dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugas seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan 

menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan ketentraman 

dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia 

mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan 

ketentraman dan ketertiban umum wilayah Kecamatan; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang 

berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan 

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah 

Kecamatan; 

f. menyiapkan bahan koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi 

PBB di wilayah Kecamatan; 

g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat 

Kecamatan kepada Bupati; 

h. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat/LIMNAS di 

wilayah kerjanya; 

i. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di 

bidang penegakan peraturan perundang-undangan; 

j. melakukan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan 

bencana; 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non 

struktural umum dilingkungan seksi ketentraman dan 



ketertiban umum agar dapat melaksanakan tugas secara 

berdaya guna dan berhasil guna; 

l. membagi habis tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum 

kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar 

setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya; 

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai 

pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 

penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 

penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan 

ketertiban umum kepada Camat sebagai pertanggungjawaban 

kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 

program dan rencana kerja kerja lebih lanjut; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat 

sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

 

 Tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum 

 

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan kolerasi kerja dengan seluruh seksi 

dan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja 

kecamatan sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan 

belanja Kecamatan, serta rencana kerja pada seksi Pelayanan 

Umum untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugas seksi Pelayanan Umumdan menyusun bahan 

untuk pemecahan masalahnya; 

c. melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap 

kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kemasyarakatan; 

d. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan dan 

melaksanakan pelayanan kemasyarakatan di wilayah kerjanya; 

e. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan 

dengan pemberian rekomendasi izin tempat usaha, izin 

pendirian penggilingan padi, dan izin usaha lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 

f. menyiapkan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan 

pelaporan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, serta 

melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

di Kecamatan; 

g. bekerjasama dengan unit kerja terkait lainnya memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian rekomendasi 

dan pertimbangan penerbitan izin pendirian dan pengembangan 



rumah sakit, klinik bersalin, balai pengobatan, dan sarana 

kesehatan lainnya yang dikelola swasta oleh instansi yang lebih 

tinggi; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non 

struktural umum di lingkungan seksi pelayanan umum agar 

dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil 

guna ; 

i. membagi habis tugas seksi pelayanan umum kepada aparatur 

non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil 

memahami tugas dan tanggungjawabnya; 

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada camat sebagi 

pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 

penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 

penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum 

kepada camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan msukan 

untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana 

kerja Kecamatan lebih lanjut; m. melaksakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan petunjuk dan 

ketentuan yang berlaku. 

 

 Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 

 

Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan kolerasi kerja dengan seluruh seksi 

dan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja 

Kecamatan sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan 

belanja Kecamatan, serta rencana kerja pada seksi 

Kesejahteraan Sosial untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugas seksi Kesejahteraan Sosial dan menyusun bahan 

untuk pemecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial di wilayah seperti bidang Keagamaan, Peringatan hari 

Besar Nasional dan hari jadi Provinsi/Kabupaten; 

d. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi 

sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), serta menyiapkan bahan pembinaan Seni dan Budaya 

Lokal, Lembaga Adat dan Suku Terasing; 



e. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan 

bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah 

sosial; 

f. memberikan fasilitas penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak 

dan Pendidikan Dasar serta menyiapkan bahan pembinaan dan 

pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, 

keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta pemberdayaan 

perempuan; 

g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan 

program kesehatan masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan 

sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan; 

h. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Keluarga 

Berencana (KB); 

i. menyiapkan bahan koordinsi pencegahan dan penanggulangan 

obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; 

j. menyiapkan bahan fasilitas pembinaan dan pengembangan 

ketenagakerjaan dan perburuhan; 

k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 

bidang kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan kepada 

Bupati; 

l. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non 

struktural umum di lingkungan seksi kesejahteraan sosial, agar 

dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil 

guna; 

m. membagi habis tugas seksi kesejahteraan sosial kepada 

aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap 

personil memahami tugas dan tanggungjawabnya; 

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai 

pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 

penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahannya untuk 

penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan sosial 

kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan 

untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana 

kerja Kecamatan lebih lanjut; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat 

sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

 


