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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1  Tentang Kecamatan Kepala Dua 

 

Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang merupakan salah satu dari 

beberapa kecamatan yang ada di provinsi Banten. Kecamatan ini terletak kota 

terencana ternama yang bernama Lippo Village dan Gading Serpong 

(Summarecon/Paramount Serpong) yang merupakan salah satu perintis perumahan 

di Kelapa Dua. Selain kedua township tersebut, saat ini perkembangan perumahan 

di kawasan ini sangat pesat. Diantaranya adalah Vila Rizki Ilhami, Perum Dasana 

Indah, Medang Lestari dan Perum Kelapa Dua. (Kelapa Dua, 2020) 

 Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sendiri mengepalai beberapa 

kelurahan seperti: 

1. Kelurahan Bojong Nangka 

2. Kelurahan Kelapa Dua 

3. Kelurahan Pakulonan Barat 

4. Kelurahan Bencongan 

5. Kelurahan Bencongan Indah 

6. Desa Curug Sengereng 
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 

Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang memiliki visi dan misi 

sebagai berikut: 

a. Visi Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang 

Dengan mempertimbangkan indikator kemajuan dan laju pertumbuhan 

sosial ekonomi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus 

diimbangi oleh pertumbuhan pembangunan yang tinggi dan dampak yang jelas dari 

pertumbuhan sosial yang lemah adalah terjadinya sikap perilaku yang merisaukan 

hidup. (Kelapa Dua, 2020) 

Untuk keluar dari kondisi dimaksud berdasarkan penjaringan aspirasi serta 

pengamatan di masyarakat dapat disimpulkan harapan masyarakat Kecamatan 

Kelapa Dua sebagai berikut : 

 Peningkatan sumber daya manusia. 

 Peningkatan kualitas aparatur kecamatan dan kelurahan. 

 Keseimbangan pembangunan. 

 Pengembangan kegiatan strategis. 

Dengan mempertimbangkan kondisi obyektif seluruh sumber daya dan 

komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan Visi 

Kecamatan Kelapa Dua, yaitu :
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“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kelapa Dua Yang Beriman, Dinamis Dan 

Mandiri, Berorientasi Maju Untuk Memacu Diri Menggali Potensi Wilayah Dengan 

Berwawasan Lingkungan” 

b. Misi Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang 

 Meningkatkan kualitas SDM yang beriman, sehat, cerdas, produktif, 

partisipatif dan kompetitif. 

 Menjamin iklim usaha yang kondusif. 

 Mewujudkan pengembangan ekonomi local bidang koperasi, usaha 

kecil dan menengah. 

 Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal terutama 

pengusaha kecil, menengah dan koperasi berbasis pada sumber daya 

alam, sumber daya manusia yang produktif, maju, mandiri, berdaya 

saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

 Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas 

kehidupan yang layak, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, 

pendidikan dan lapangan kerja. 

 Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bebas korupsi, kolusi 

dan nepotisme (KKN), profesional, produktif dan transfaran.
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 Mewujudkan bidang pendidikan yang kreatif, inovatif, cerdas, sehat, 

bertanggungjawab dan menguasai iptek. 

 Mewujudkan kerjasama antar daerah dan internasional dalam rangka 

mengembangkan potensi daerah, Meningkatkan keserasian dan 

keseimbangan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Memelihara ketentraman 

dan ketertiban masyarakat. 

 

2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kelapa Dua 

Sumber: (Kelapa Dua, 2020) 

 

 Pada Struktur organisasi Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang 

terdapat kepala camat yang dibawahnya terdapat SEKCAM (Sekertaris Camat) 

UMPEK dan bagian keuangan serta pada bagian paling bawa ada seksi 

pemerintahan, Pemberdayaan POL-PP , EKBANK, dan Pelayanan. Kerja magang 

dilakukan pada bagian pemerintahan yang dikepalai oleh Wirahayu, M.KM. 

sebagai kepala seksi dan menjadi pembimbing lapangan kerja magang. 
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2.4    Wilayah Kecamatan Kelapa Dua 

 

2.4.1 Keadaan Geografis 

 

Kecamatan Kelapa Dua merupakan bagian dari wilayah Kabupaten 

Tangerang terletak di wilayah Utara Kabupaten Tangerang yang berada di   -

6.246492,106.614680  dengan luas wilayah mencakup 2.927 Ha Adapun  batas-

batas wilayah  sebagai berikut : 

 Sebelah Barat  : berbatasan dengan Kec. Curug 

 Sebelah Selatan : berbatasan Kec. Legok dan  Kec. Pagedangan 

 Sebelah Utara  : berbatasan dengan Kota Tangerang 

 Sebelah Timur  : berbatasan dengan Kec. Serpong Utara 
 

2.4.2 Topografis 

 

Kecamatan Kelapa Dua memiliki topografi datar dengan kemiringan rata-

rata 0-3 %. Ketinggian wilayah  antara 0-25 m di atas permukaan laut (dpl). 

Temperatur udara berdasarkan data bulanan pada tahun 2000 rata-rata berkisar 

antara  25-35 º 

2.4.3 Demografis 

 

Jumlah penduduk Kecamatan Kelapa Dua sampai dengan saat ini mencapai 

175.656 jiwa tersebar di 5 Kelurahan dan 1 desa. Kecamatan Kelapa Dua memiliki 

posisi yang strategis, memiliki keunggulan komparatif yang signifikan. Berbatasan 

dengan Kota Tangerang yang perkembangannya secara ekonomi dan fisik sangat 

cepat dan dinamis. 
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2.5 Gedung 

 

Gambar 2.2 Gedung Kecamatan Kelapa Dua 

(Kelapa Dua, 2020) 

Gedung kelapa dua terdiri dari 2 lantai yang masing-masing memiliki 

fungsinya, Lantai 1 berfungsi sebagai penerima pelayanan yang di lakukan di 

kecamatan kelapa dua serta menjadi tempat untuk beberapa seksi seperti seksi 

pelayanan, seksi UMPEG dan POL-PP. Lantai dua berfungsi sebagai tempat 

pertemuan atau ruang rapat serta menjadi tempat untuk beberapa seksi dan atasan 

seperti seksi Keuangan, Pemberdayaan, EKBANG dan Pemerintahan 

 

2.6 Kedudukan dan Kordinasi 

 

Staf pada Kecamatan Kelapa Dua terdiri dari beberapa orang penting 

didalamnya seperti Camat yang di pimpin oleh Prima Saras Puspa, SH, MM, 

Sekertaris camat yaitu Hendro Prabowo, S.Kom, M.Si dan untuk beberapa seksi 

seperti Seksi Pemerintahan ada Wirahayu, M.KM, Seksi Pelayanan ada Tati 

Mulyati, S.IP,MM dan beberapa staf penting lainnya.


