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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Sejarah Kecamatan Pangkalan Lesung 

Kecamatan Pangkalan Lesung merupakan Pemekaran dari Kecamatan 

Pangkalan Kuras sebelumnya merupakan  sebuah desa yang bernama Desa 

Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar, dan sebelum 

berstatus Desa Pangkalan Lesung merupakan suatu wilayah perbatinan yang ada 

dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Pelalawan yang disebut dengan wilayah 

perbatinan Tuo Napuh. 

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia di Proklamirkan pada tanggal 

17 Agustus 1945 maka tanggal 28 Oktober 1945, Raja Pelalawan terakhir 

menyatakan Kerajaan Pelalawan meleburkan diri kedalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia maka Perbatinan Tuo Napuh secara otomatis juga masuk 

kedalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

Kecamatan Pangkalan Lesung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pelalawan nomor: 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan 

Pangkalan Kerinci, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan 

Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti. Peresmian Operasionalnya secara 

depenitif dilakukan pada tanggal 15 September 2001 dengan Ibu Kota Pangkalan 

Lesung. 

Kecamatan Pangkalan Lesung luas wilayah 472,74 Km (47.274 Ha), yang 

saat ini dengan jumlah penduduk 26.659 jiwa yang terdiri dari 1 (satu) kelurahan, 

dan 9 (sembilan) desa , dengan batas-batas wilayah Sebagai Berikut  : 
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a. Utara berbatas dengan Kecamatan  Bandar Petalangan 

b. Selatan berbatas dengan Kecamatan Ukui  

c. Timur berbatas dengan Kecamatan Kerumutan 

d. Barat berbatas dengan Kecamatan Ukui dan Pangkalan Kuras 

4.2 Kondisi Wilayah  

Kecamatan Pangkalan Lesung dengan luas 472,74 km
2
(47.274 Ha),dan 

jika  di Presentasekan  + 95  % merupakan wilayah dataran  yang terbagi atas 

beberapa karakteristik yaitu : adanya daerah aliran sungai yaitu desa Tanjung 

Kuyo dengan jarak tempuh dari ibu kota Kecamatan lebih kurang 26 km
2 
  

melintasi Kecamatan ukui sehingga pelayanan Masyarakat agak sedikit 

mendapatkan kendala.  

Disisi lain Kecamatan Pangkalan Lesung juga pada musim kemarau sangat 

sulit untuk mendapat air bersih, kondisi ini memang bertolak belakang dengan 

kondisi wilayah yang berada didaerah dataran, semua ini akibat dari Pembukaan 

Lahan perkebunan yang dilakukan oleh PT. Musim Mas dan masyarakat sehingga 

rawa – rawa yang selama ini berfungsi menampung dan manahan air kini sudah 

menjadi kebun kelapa sawit. 

Pada kondisi ini Kecamatan Pangkalan Lesung sebagai Ibu Kota 

Kecamatan Pangkalan Lesung berada ditepi jalan Lintas Timur (Jalan Negara) 

Yang panjangnya + 21 Km mulai dari batas Kecamatan Ukui sampai perbatasan 

Kecamatan Bandar Petalangan. 
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4.3 Keadaan Alam  

Kecamatan Pangkalan Lesung terletak dijalur Katulistiwa dengan iklim 

panas memiliki kondisi Geografis pada ketinggian 10–15 Meter dari permukaan 

laut dengan struktur tanah dataran rendah (Rawa) serta sebagian dataran dengan 

Kondisi kering berbukit dengan kondisi curah hujan 5,582,5 Mm / Tahun.  

Keadaan alam yang demikian maka Kecamatan Pangkalan Lesung di 

dominasi oleh tumbuhan jenis tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dengan karet, 

keadaan seperti ini terjadi akibat adanya Perusahaan Perkebunan yang beroperasi 

dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung yaitu PT. Musim Mas dan PT. Sari 

Lembah Subur yang mengakibatkan masyarakat yang selalu memanfaatkan 

kesempatan ini untuk merubah pola pertumbuhan ekonomi dari pertanian 

tanamaan panggan seperti palawija dan lain sebagainya menjadi ketanaman keras, 

sehingga sayuran sangat sulit dijumpai diareal perkarangan rumah masyarakat 

disekitar Kecamatan Pangkalan Lesung. 

4.4 Sosial Budaya  

Penduduk Kecamatan Pangkalan Lesung yang heterogen berasal dari 

seluruh wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku, 

agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda telah malahirkan Banyak 

Organisasi dan seni budaya namun demikian masyarakat Kecamatan Pangkalan 

Lesung dapat hidup berdampingan dengan Harmonis antara satu sama lainnya.  

Ini disebabkan antara masing-masing suku dan agama dapat saling 

menghargai dan menghormati. Wisata yang ada di kecamatan pangkalan lesung 

adalah wisata Air Panas ( Hot spring ) dan tugu Quator. 
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4.5 Pemerintahan 

4.5.1 Administrasi Kepegawaian  

Pegawai yang bertugas di Kecamatan Pangkalan Lesung  terdiri dari 

Jabatan Struktural dan Fungsional, yang menJabat jabatan Stuktural 

Berjumlah 11 Orang yaitu terdiri dari Camat, Sekretaris camat, Kasi 

Pelayanan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Ekonomi Pembangunan, Kasi 

Ketentraman dan Ketertiban dan Kasi Kesejahteraan Sosial, 

KasubbagProgram, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Lurah dan Sekretaris 

Lurah. Jabatan Fungsional terdiri dari : Pejabat Data Statistik, Petugas 

Kesehatan, Pendidik (guru), Pejabat dari Kementrian Urusan Agama (KUA), 

Polisi, Tentara, dan Tenaga Fungsional Umum lainnya. 

Adapun Tenaga Fungsional Umum yang bertugas diKantor Camat 

Kecamatan Pangkalan Lesung dan dalam Lingkungan Kecamatan adalah: 

Bendahara, Pembantu bendahara, Operator Komputer Keuangan, Penyimpan 

Barang, Sekretaris Desa, Pengadministrasi Pemerintahan, Pengadministrasi 

Kesejahteraan Sosial, Pengadministrasi Ekonomi Pembangunan, 

Pengadministrasi Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga 

Fungsional Umum lain yang ditugaskan oleh Dinas Catatan Sipil yaitu 

Operator E-KTP sebanyak 5 (lima) Orang.  

Camat Kecamatan Pangkalan Lesung dalam melaksanakan Tugasnya 

dibantu oleh beberapa UPTyaitu Kapolsek, Koramil, UPTD Pendidikan, 

UPTD Pertanian, Koordinator Badan Penyuluh Pertanian Paternakan 

Perikanan dan Kehutanan (BP3K), UPTD Kesehatan, UPT Badan 
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Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BP3AKB), UPTD 

Peternakan, seluruh Kepala Desa / Lurah dll. 

 4.5.2 Tugas Pokok Dan Fungsi  

Tugas Pokok dan Fungsi Camat sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 

2004 dan PP Nomor 41 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 

Tugas Pokok Camat: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan 

d. Mengkoordinasikan pemeiharaan prasarana dan. Fasilitas 

pelayanan umum  

e. Mengkoordiasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat 

kecamatan   

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan  

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakanpemerintahan 

desa/kelurahan 

Fungsi Camat: 

a. Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan 

Bupati/Walikota 
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b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di wilayahnya  

c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat 

Tugas Sekretaris Camat : 

a. Memberikan saran dan pendapat kepada Camat 

b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta 

mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Kecamatan 

c. Merumuskan program kegiatan Camat 

d. Mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan  

e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan persiapan rapat dan 

mencatat hasil-hasilnya 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

Fungsi Sekretaris Kecamatan : 

a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, 

administrasi keuangan dan administrasi  kepegawaian 

b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan 

dan hubungan masyarakat  

c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan , kearsipan dan perpustakaan 

d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja, danPelaksanaan tugas 

lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Tugas Sub Bagian Program : 
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a. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program dan 

kegiatan kecamatan 

b. Mengkimpilasi dan mendokumentasikan hasil perencanaan unit 

kerja dilingkungan kecamatan 

c. Melaksanakan penyiapan konsep laporan dan laporan 

pertanggungjawaban kecamatan 

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian program  

e. Membantu seksi Pemerintahan dalam membuat laporan 

kependudukan  

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Fungsi  Sub Bagian  Program : 

a. Penyusunan perencanaan program  

b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan  

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 

penyusunan program kegiatan  

d. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan. 

Tugas Sub Bagian Keuangan : 

a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keunagan 

kecamatan 

b. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan keuangan kecamatan  

c. Melaksanakan kegiatan pembukuan keuangan kecamatan  

d. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan 
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e. Melaksanakan penyusunan daftar gaji 

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegaitan sub bagian 

keuangan, dan 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Tugas Sub Bagian Keuangan : 

a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keunagan 

kecamatan 

b. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan keuangan kecamatan  

c. Melaksanakan kegiatan pembukuan keuangan kecamatan  

d. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan 

e. Melaksanakan penyusunan daftar gaji 

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegaitan sub bagian 

keuangan, dan 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Tugas sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

b. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi 

perlengkapan dan perbekalan 

c. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan kecamatan  
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d. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, 

sumpah/Janji Pegawai, gaji berkala, dan peningkatan kesejahteraan 

pegawai 

e. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan 

pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan 

f. Menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pelatihan/pendidikan 

kepemimpinan teknis dan fungsional 

g. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai  

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum 

dan kpegawaian, dan 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Fungsi  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 

a. Penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan 

kesejahteraan pegawai 

b. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi 

kepegawaian 

Tugas Kasi Pemerintahan : 

a. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan 

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan 

desa/kelurahan 

c. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian 

perselisihan antar desa/kelurahan di kecamatan 



62 
 

 

d. Melaksnakan penilaian dan pelaporan pertanggungjawaban kepala 

desa  

e. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan 

f. Melakukan inventarisasi SK kepala desa dan pengangkatannya, 

daftar nonaktif desa, daftar kependuukan dan monografi kecamatan  

g. Mensosialisasikan perda/hukum yang berlaku 

h. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa 

i. Membantu penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum, Pilkada 

Gubernur  dan Bupati  

j. Mengkoordinasikan keguiatan administrasi kependudukan, 

pelayanan KTP, dan KK kepada masyarakat  

k. Membuat laporan kependudukan  

l. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintahan 

kabupaten di tingkat kecamatan  

m. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah negara dari 

tanah aset pemerintah Kabupaten di kecamatan  

n. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan 

pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan 

dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status 

tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku  

o. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan 

proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta 
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pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi 

kelurhan 

p. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan 

inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di kecamatan 

q. Melaksanakan fasilitasi, penertiban administrasi dan koordinasi 

pemungutan pajak bumi dan bangunan ( PBB ) 

r. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan  

s. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan seksi pemerintahan 

t. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbnagan dalam 

pengembangan karir  

u. Mengkoordinir penyusunan Laporan harian camat dan Laporan 

Kependudukan setiap bulannya  

v. Melaksanakan  tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Fungsi  Kasi Pemerintahan : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis seksi pemerintahan 

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan  

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan bidang pemerintahan, dan 

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan. 

Tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban  : 
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a. Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum  

b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, 

bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat  

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum 

pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya 

di wilayah kerjanya  

d. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam  

e. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit 

masyarakat  

f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarkat dalam 

pencegahan tindakan kriminal  

g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan  

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Fungsi  Kasi Ketentraman dan Ketertiban : 

a. Penyusun bahan poerumusan kebijakan teknis bidang ketentraman 

dan ketertiban umum 

b. Penyusunan program dan keguiatan seksi ketentraman dan 

ketertiban  

c. Penyiapan bahan pembinaan , koordinasi dan fasilitas pelaksanaan 

kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum 
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d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban 

umum  

Tugas Kasi Ekonomi dan Pembangunan  : 

a. Menyusun rencana kerja seksi perekonomian dan pembangunan  

b. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan  

c. Melaksanakan pembinaan perdagangan pasar Desa / Kelurahan, 

usaha ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat  

d. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah 

kecamatan  

e. Melaksanakan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka 

meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat 

f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah 

perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan  

g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah 

perencanaan pembangunan kecamatan  

h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba Desa / Kelurahan di 

wilayah kerjanya  

i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan, dan 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Tugas Kasi Kesejahteraan Sosial : 

a. Menyusun rencana kerja seksi sosial dan kemasyarakatan  
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b. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar 

umat beragama  

c. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 

keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan serta pembinaan 

kesejahteraan keluarga  

d. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang 

sosial kemasyarakatan  

e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial 

kemasyarakatan, LSM dan keagamaan  

f. Melakukan koordinasi dalam penyelengaraan dan poembinaan 

kesejahteraan sosial  

g. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan, dan  

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Fungsi Kasi Kesejahteraan Sosial  

a. Penyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan 

kemasyarakatan 

b. Penyusun program dan kegiatan seksi sosial dan kemasyarakatan  

c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan, dan  

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang sosial dan kemasyarkatan  
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Tugas Kasi Pelayanan Umum : 

a. Melaksanakan  penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat 

b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan Kecamatan  

c. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat 

dinas  

d. Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan, menjaga 

kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor 

Kecamatan  

e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana 

kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor serta aset  

f. Mengkoordinasikan kegiatan perizinan, SITU/HO dan IMB di 

Kecamatan  

g. Mengkoordinir pelaksanaan legalisasi, rekomendasi dan izin 

hiburan, dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Fungsi Kasi Pelayanan Umum : 

a. Melaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan 

b. Pengelolaan kearsipan Kecamatan. 

 

 


