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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik 

terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi 

Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan 

untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala 

enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Sinsgingi mempunyai peluang untuk 

mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan 

jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi 

merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan 

UU No. 53 tahun 1999 Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan, tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, RokanHulu, Rokan  Hilir,  Siak,  Natuna,  

Karimun, Kuantan  Singingi  dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri 

dari 15 (lima belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km
2
, yang berada 

pada posisi antara 0
0
00-1

0
00 Lintang Selatan dan 101

0
02 -101

0
55 Bujur Timur. 

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi 

adalah: 

Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan 

Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi 

Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat 

Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu 
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Dilihat dari batas–batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 

(dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat 

memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. 

Di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 12 kecamatan sebelum adanya   

Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012 yang bedasarkan peraturan tersebut  

adanya pemekaran dan sekarang sudah menjadi 15 kecamatan dengan tiga 

kecamatan terbaru yaitu Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Pucuk Rantau dan 

kecamatan Kuntan Hilir Seberang. 

Tabel. 4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi 

No Nama-Nama Kecamatan Jumlah Desa 

1 Kecamatan Hulu Kuantan 11 Desa 

2 Kecamatan Kuantan Mudik 23 Desa 

3 KecamatanGunung Toar 12 Desa 

4 KecamatanKuantanTengah 20 Desa 

5 KecamatanBenai 22 Desa 

6 Kecamatan Pangean 17 Desa 

7 Kecamatan Kuantan Hilir 9 Desa 

8 Kecamatan Inuman 9 Desa 

9 Kecamatan cerenti 9 Desa 

10 Kecamatan Singingi 12 Desa 

11 Kecamatan Logas Tanah darat 13 Desa 

12 Kecamatan Sentajo Raya   15 Desa 
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13 Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 14 Desa 

14 Kecamatan Singingi Hilir 12 Desa 

15 Kecamatan Pucuk Rantau 10 Desa 

Jumlah 208 Desa 

 Sumber data:http://www.kuansing.go.id 

Di kabupaten kuantan singing Terdapat 2 (dua) sungai besar yang 

melintasi wilayah Kabupaten Kuantan   Singingi  yaitu Sungai   Kuantan atau 

Sungai  Indragiri   dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting 

terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budidaya perikanan dan 

dapat dijadikan sumber daya buatan untuk mengahasilkan suplai listrik tenaga air. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengaliri 9 (sembilan) kecamatan 

yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, KecamatanGunung 

Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, 

Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman, Kecamatan 

cerenti.(Sumber:http://www.kuansing.go.id) 

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.2.1 Kabupaten Kecamatan Pangean 

Kecamatan Pangean merupakan salahsatu kecamatan yang berada 

diKabupaten Kuantan  Singingi. Kecamatan Pangean yang mempunyai jumlah 

penduduk 20.615 jiwa dan terdiri dari tujuh belas desa dengan luas wilayah  

149,82 Km2 atau 14.982 Ha. Ibukota kecamatan pangean adalah Pasarbaru. Jarak 

ibukota Kecamatan Pangean keIbukota Kabupaten adalah lebih kurang 31 

km.Batas-batas wilayah kecamatan Pangean: 

http://www.kuansing.go.id/
http://www.kuansing.go.id/
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Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai 

Sebelah Timur berbatasan dengan KecamatanKuantan hilir 

Sebelah Selatan berbatasan dengan KecamatanBenai dan 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat 

Kecamatan Pangean dipimpin oleh seorang camat  yang dibantu oleh 

perangkat-perangkatnya dan kepala desa, yang semuanya bekerja sesuai dengan 

jabatan dan kewenangan yang telah dipangkunya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel tentang struktur organisasi kecamatan Pangean. 

Tabel 4.2 Struktur Organisasi danTata Kerja Kantor Camat Pangean 

No NAMA/NIP JABATAN 
1 Mahviyen Trikon Putra, Se/NIP.19771003 200012 1 002 Camat 
2 Jhon PitteAlsi, S.IP/19801012 200501 1006 Sekretaris 

Kecamatan 3 Ferawati, S.Sos/NIP.19811212 2008001 2 021 Kasubbag. Program 
4 Mhd.Yusuf, Se/NIP.19790415 200501 1 013 Kasubbag. Umum 
5 Eddra Mandahris, S.Sos/NIP.19810606 200012 1 002 Kasubbagkeuangan 

Keuangan 6 Teliur, A.Md/NIP. 19661230 198702 1 008 Kasi Pemerintahan 
7 Murhalim/NIP.19631231 198603 1 146 Kasi PMD 
8 HendryPutraU/NIP.19670101 198903 1 010 Kasi Trantib 

Sumber: Camat/KSK Pangean 

Tabel. 4.3 Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangean 

No Nama-Nama Desa Jumlah Penduduk 

1 Pasar Baru Pangean 4.330 Jiwa 

2 Pulau Tengah 527    Jiwa 

3 Pulau Kumpai 1.356  Jiwa 

4 Padang Tanggung 383    Jiwa 

5 Pulau Deras 892    Jiwa 

6 Teluk pauh 440   Jiwa 

7 Padang Kunyit 705   Jiwa 

8 Pembatang 1.202 Jiwa 

9 Pulau Rengas 688 Jiwa 
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10 Sukaping 653    Jiwa 

11 Sako 2.146  Jiwa 

12 Pauh Angit 1.220  Jiwa 

13 Tanah Bekali 1.186  Jiwa 

14 Koto Pangean 389    Jiwa 

15 Pauh Angit Hulu 1.139  Jiwa 

16 Sungai Langsat   2.883  Jiwa 

17 Rawang Binjai 476   Jiwa 

 Sumber data:Badan statistik Kabupaten Kuantan Singingi  

Kecamatan Pangean dihuni oleh 20.615 penduduk atau 5.604 KK, yang 

terdiri dari 10.036 laki-laki dan 10.569 perempuan. Dengan rincian sebagai tabel 

berikut : 

Tabel 4.4 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 10.036 jiwa 49,1 % 

2 Perempuan 10.569 jiwa 50,9 % 

Jumlah 20.615jiwa 100 

% 
Sumber: Kantor Camat Pangean 

 

Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan  penduduk Kecamatan 

Pangean lebih banyak kaum perempuan yaitu sebanyak 10.569 jiwa atau 50,9% 

dan laki-laki sebanyak 10.036 jiwa atau 49,1%. Adapun jumlah kepala keluarga 

(KK) yaitu 5.604 kepala keluarga. 

Di Kecamatan Pangean terdapat Sungai besar yang mengalir diKecamatan 

Pangean adalah Sungai Batang Kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang 

ada diPropinsi Sumbar (Danau singkarak) yang bermuara keKabupaten Indragiri 

Hulu. Disungai ini sebagian masyarakat dijadikan tempat mandi, menangkap 
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ikan, menambang pasir, dan bahkan sekarang ini dijadikan tempat menamban 

gemas (mandompeng). 

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup 

banyak dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat itu sendiri, dimana 

masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung  berbeda dengan  

masyarakat  yang  tingkat pendidikannya rendah. Lingkungan dan alampun ikut 

berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian masyarakat setempat. 

Khususnya Kecamatan Pangean yang kondisi alamnya sangat mendukung untuk 

pertanian dan perkebunan, maka masyarakat cenderung untuk bertani dan 

berkebun. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Kecamatan Pangean 

yang menjadi petani baik dan berkebun. 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat kecamatan Pangean 

mempunyai berbagai macam usaha,halini sesuai dengan profesi dan keahlian 

masing-masing masyarakat. Masyarakat Pangean mempunyai mata pencaharian 

yang beraneka ragam seperti; petani, pedagang,kryawan industri, PNS, 

TNI/POLRI, peternak,  sopir,  tukang jahit, wiraswasta, nelayan,  pertukangan 

dan lainnya.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Mata Pencarian 

No MataPencarian Jumlah Persentase 

1 Petani 903 17,3 % 

2 Perkebunan 1.134 21,7 % 

3 Pedagang 447 8,5 

% 
4 Peternak 89 1,7 

% 
5 Karyawan industry 430 8,2 

% 
6 Guru 219 4,2 

% 
7 PNS 308 6,0 

% 
8 TNI/ POLRI 48 0,9 

% 
9 Wiraswasta 641 12,3 % 
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10 Buruh 210 4,0 

% 
11 Sopir 53 1,0 

% 
12 Penjahit 56 1,1 

% 
13 Nelayan 42 0,8 

% 
14 Pensiunan 51 1,0 

% 
15 Tukang 97 1,9 

% 
16 Lainnya 488 9,4 

% 
Juml

ah 

5.216 100

% 
SumberData:KantorCamat Kecamatan Pangean 

 Maka berdasarkan tabel di atas bahwa mata pencharian yang paling 

banyak di lakukan oleh masyarakat pangean yaitu perkebunan dimana banyaknya 

kebun sawit dan pohon karet di kecamatan pangean. 

4.3 Visi Misi Instansi Tempat Penelitian 

4.3.1  Kapolsek Kecamatan Pangean 

a. Visi Kapolsek Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 

”terwujudnya insane polri yang professional, bermoral, bersih dan terpercaya 

dalam penegakan hukum serta sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat 

yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya” 

a. Misi Kapolsek Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap 

atau responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala 

bentuk gangguan fisik dan psikis 

2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 

memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai 

integritas wilayah hukum Negara kesatuan republik Indonesia 

3. Mengembagkan perpolisian masyarakat ( community policing ) yang berbasis 

pada masyarakat patuh hukum ( law abiding citizen ) 
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4. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan 

akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

5. Mengelola secara professional, trasnparan, akuntabel, dan modern seluruh 

sumber daya polri guna mendukung operasional tugas  

6. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat 

yang ber bhineka tunggal ika.    
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Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Kapolsek Kecamatan Pangean  
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4.3.2 Dinas Badan Lingkungan Hidup  

a. Visi Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi 

 “Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan dan pelindungan sumber daya 

alam sebagai penunjang pembangunan berkelanjutan kabupaten kuantan 

singingi” 

 Makna visi antara sebagaimana disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam bermakna terjadinya peningkatan 

dalam pemanfaatan sumber daya alam di kabupaten kuantan singingi, dikelola 

oleh beberapa pihak, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Kedua pihak 

saling mendukung satu sama lain dalam membuat regulasi (peraturan) sumber 

daya alam, menjadi operator pengelolaan sumber daya alam, dan saling 

mengontrol dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya 

alam, harus mengutamakan dua prinsip, yaitu optimal dan lestari. Hal ini 

disebabkan karena sumber daya yang tersedia saat ini tidak hanya 

diperuntukkan untuk generasi ini saja, tetapi juga akan digunakan untuk 

generasi yang akan datang. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut tentang 

prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam dan sistem kelembagaan 

yang ada dalam pemanfaatan sumber daya alam.  

2. Peningkatan perlindungan sumber daya alam bermakna bahwa pemerintah 

kabupaten kuantan singingi melakukan peningkatan dan pengoptimalkan 

pengelolaan sumber daya alam hayati dan pemanfaatannya dilakukan secara 
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bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap 

memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. 

3. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber 

daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan 

ekosistem. 

4.  Pembagunan berkelanjutan bermakna sebagai pembangunan yang ditunjukkan 

untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan 

kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri dengan kata lain pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan 

yang di lakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini, tentu saja tanpa 

mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Artinya, 

dalam eksploitasi kekeyaan alam yang ada, dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat pada masa sekarang, tetapi di lakukan tanpa 

mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. 

5. Kabupaten Kuantan Singingi adalah pemerintah kabupaten kuantan singingi 

yang memiliki wilayah administrative sesuai undang-undang Nomor 53 Tahun 

1999, tentang pembentukkan kabupaten pelalawan, kabupaten rokan hulu, 

kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun, kabupaten natuna, 

kabupaten kuantan singingi dan kota batam (lembaran Negara republik 

Indonesia tahun 1999 Nomor 181, tambahan lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-

undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas undang-undang 

Nomor 53 Tahun 1999 tentag pembentukan kabupaten pelalawan, kabupaten 
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rokan hulu, kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun, 

kabupaten natuna, kabupaten kuantan singingi dan kota batam (lembaran 

Negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, tambahan lembaran 

Negara republic Indonesia Nomor 4880) yang bekerja dan menjalan kebijakan 

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan secara professional, semakin 

mampu memberikan pelayanan publik yang baik, taat azas dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  

6. Berwawasan lingkungan adalah uapaya peningkatan kualitas manusia secara 

bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pada prosesnya, 

pembangunan ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan ilmu pengetahuan dengan menserasikan ketiga komponen 

tersebut sehingga dapat berkesinambungan. 

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Lingkunga Hidup kabupaten Kuantan 

Singingi  telah menetapkan beberapa misi. Misi utama renstra BLH Kabupaten 

Kuantan Singingi adalah mengikuti misi RPJMD kabupaten kuantan singingi 

2016-2021 yaitu: Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan 

perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan, untuk mencapai misi 

uatama ini diperlukan beberapa misi khusus sebagaimana tersaji sebagai berikut: 

Misi 1 :Meningkatkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Mengutamakan 

Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan 

Daerah. 

 Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan 

ekonomi maka pemerintah berupaya keras mendorong percepatan pembangunan 
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dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam serta investasi dunia usaha di 

daerah. Upaya tersebut memberikan manfaat ekonomi sosial yang sangat besar 

bagi kesejahteraan rakyat, namun disisi lain juga telah memberikan tekanan 

terhadap lingkungan yang ada akhirnya berujung pada munculnya berbagai 

macam pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, polusi 

udara, keruskan tanah akibat produksi biomassa, kebakaran hutan dan lahan dan 

sebagainya.  

 Pembangunan di daerah tentu saja tidak bisa dihentikan karena itu sudah 

merupakan hal yang perlu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat tetapi 

dampak negatif dari pembangunan tersebut juga tidak bisa dibiarkan karena 

lambat laun akan menyesengsarakan kehidupan masyarakat luas. 

 Dalam kondisi seperti ini, Badan Lingkungan Hidup kabupaten kuantan 

singing akan memainkan peran yang sangat strategis yaitu menjaga kelestarian 

fungsi lingkungan hidup dan mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dalam pembangunan daerah agar lingkungan hidup yang sehat, 

nyaman dan produktif dapat di wujudkan. Hal ini dilakukan melalui pencegahan 

pencemaran da kerusakan lingkungan yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hokum. 

Dengan adanya upaya-upaya ini maka pembangunan daerah akan berjalan menuju 

pada arah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

Misi 2: Meningkatkan Upaya Perlindungan  dan Konservasi Sumber Daya Alam 

Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. 
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 Misi yang tidak kalah pentingnya yang harus dilaksanakan oleh badan 

lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi adalah peningkatan upaya 

perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta peran serta masyarakat 

dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup agar kelestarian sumber daya alam 

hayati dan non hayati dapat terjaga. 

 Upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam ini melibatkan 

banyak pihak baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha ataupun 

masyarakat.Masyarakat sebagai salah satu elemen penting didalam kehidupan 

bernegara, memiliki peran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang sangat 

penting. 

 Peran masyarakat tersebut dapat berbentuk pengawasan sosial, pemberian 

saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, laporan dan informasi kepada 

pemerintah terkait dengan permasalahan lingkungan hidup. Berbagai alasan peran 

masyarakat diperlukan antara lain masyarakat yang biasanya paling merasakan 

dampak lingkungan, terkadang dilain pihak masyarakat justru yang memberikan 

tekanan dan acama terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. 

 Disamping itu masyarakat bisa menjadi ujung tombak di lapangan dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan promosi 

dan investasi di kabupaten kuantan singingi sehingga tugas lingkungan hidup 

kabupaten kuantan singingi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  

 Untuk itu, badan lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi harus 

melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat (community approach) dalam 

rangka mengajak mereka berperan serta dalam perlindungan dan konservasi 
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sumber daya alam khususnya masyarakat yang bermukim di daerah rawan 

kebakaran hutan dan lahan, masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran 

(DAS) serta masyarakat yang berdiam didaerah penyangga atau 

berbatasan/berdekatan dengan kawasan-kawasan konservasi. 

Misi 3: Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran, Pengawasan dan 

Penegakan Hukum Lingkungan 

Misi 4: Meningkatkan Pengelolaan Sistem Perencanaan dan Informasi 

Lingkungan Hidup  

 Permasalahan lingkungan hidup di kabupaten kuantan sngingi dalam 

dekade terakhir ini semakin meningkat.Kondisi ini akhirnya berimplikasi pada 

semakin besarnya tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh badan lingkungan 

hidup kabupaten kuantan singingi dalam melakukan perlindungan dan 

pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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Gambar. 4.2 Struktur Organisasi Dinas Badan Lingkungan Hidup 
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