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BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Kelurahan Sorek Satu 

Pada mula berdirinya kelurahan sorek satu masih merupakan desa yang 

dipenuhi hutan yang pada umum tanamannya tanaman bambu, yang ibu kota 

kecamatan pangkalan kuras terletak di desa pangkalan papan dan kabupaten nya 

pada saat itu merupakan kabupaten kampar, suatu ketika dibangunlah jalan oleh 

Stavac yang merupakan salah satu perusahaan minyak, yang jalan tersebut 

awalnya dibuat sebagai jalan akses perusahaan stavac, dan masyarakat yang ada 

saat itu kebanyakan bermukim dipinggiran sungai kuala napuh, kemudian secara 

berangsur-angsur masyarakat berpindah tempat tinggal ke sepanjang pinggiran 

jalan Stavac tersebut, yang sampai saat ini ramai didatangi oleh masyarakat dari 

berbagai daerah. 

Kelurahan sorek satu merupakan ibu kota kecamatan pangkalan kuras yang 

merupakan kecamatan kedua terbesar setelah kecamatan pangkalan kerinci di 

kabupaten pelalawan, yang sampai tahun 2018 ini telah berganti kepemimpinan 

kelurahan sebanya 10 (sepuluh) periode. Banyak nya masyarakat luar yang 

memasukin kelurahan sorek satu ini, menjadikan kelurahan sorek satu ini sebagai 

kelurahan yang memiliki pemukiman masyarakat heterogen di karenakan 

mempunyai banyak klasifikasi pekerjaan, dengan tingkat keamanan wilayah yang 

cukup baik dan tetap memiliki tingkat solidaritas sosial yang masih tinggi dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Kelurahan sorek satu merupakan salah satu dari 17 kelurahan atau desa di 

wilayah kabupaten pelalawan yang terletak di kecamatan pangkalan kuras, dengan 

jumlah penduduk ± 55.556 yang tersebar dalam 9 wilayah RW, 29 RT dan 3 

Kepala Lingkungan. Kemudian dengan jarak tempuh ke ibu kota provinsi 114 

KM, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 45 KM dan jarak tempuh ke 

ibu kota kecamatan 1,5 KM dengan luas wilayah kelurahan ±8.000 hektar, dengan 

batas wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sorek Dua 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Terap 

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batang Kulim 

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Angkasa 

Dengan letak wilayah yang strategis di sepanjang jalan lintas timur sebagai 

akses transportasi penghubung kebeberapa wilayah, yang berpeluang sebagai 

pusat investasi perekonomian dengan wilayah yang luas dan subur. 
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B. Struktur Kelurahan Sorek Satu 

Gambar IV.1: Struktur Kantor Lurah Sorek Satu 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Lurah Sorek Satu, 2018 

C. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kelurahan 

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan, 

kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada camat. 

Adapun Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari: 

1. Lurah 

LURAH 

RIDAWATI ERMA, SH, M.Si 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

HERMAN, S. SE 

KASI PEMERINTAHAN 

DAN TRANTIB 

LIDYA YULIANA, AMK 

KASI KEMENTERIAN 

SOSIAL 

EVA KASMIDAR, SE 

KASI PELAYANAN 

UMUM 

RITA MARIANAN, SE 

KEPALA LINGKUNGAN 

MUHIBAH 

ACHMADI 

KEPALA LINGKUNGAN 

PUNCAK INDAH 

ARSYAD 

KEPALA LINGKUNGAN 

BARU 

HJ. HASNIATY KASIM, 

S. Ag 
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2. Sekretaris 

3. Seksi pemerintahan 

4. Seksi ketentraman dan ketertiban 

5. Seksi pembangunan 

6. Seksi pelayanan umum 

7. Seksi umum 

8. Lingkungan 

9. Kelompok jabatan fungsional 

1. Lurah 

Lurah mempunyai tugas membantu Bupati Pelalawan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan 

kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut lurah mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan pelimpahan sebagai kewenangan pemeritah kecamatan 

b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 

c. Pemberdayaan masyarakat. 

d. Pelayanan masyarakat 

e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

f. Pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum 

g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan 

2. Sekretaris Lurah 

Sekretaris lurah mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan 

memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan 
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organisasi pemerintah kelurahan. Untuk melaksanakan tugas yang 

dimaksud, Sekretaris kelurahan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta 

penyusunan laporan 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan 

kebijakan yang ditetapkan oleh lurah 

c. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah 

tangga 

d. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kelurahan 

e. Pelaksanaan koordinasi perancanaan, evaluasi dan pelaporan tugas-

tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional 

f. Pelaksanaan surat-menyurat dan kearsipan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah 

3. Seksi Pemerintahan 

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Kelurahan di bidang pemerintahan, Seksi Pemerintahan 

mempunyai fungsi: 

a. Mempersiapkan ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian 

aparat 

b. Menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan penduduk, mengikuti, 

mengumpulkan dan mempersiapkan data pengembangan dan kegiatan 

kelurahan 
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c. Menyelenggarakan kerja sama antara kelurahan, mengumpulkan data 

tentang kegiatan pemilihan umum 

d. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

umum 

e. Pelaksanaan tugas-tugas bidang keagrariaan 

f. Pembidaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga 

kemasyarakatan lainnya 

4. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban 

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan 

ketentraman dan ketertiban umum, mengikuti, mengumpulkan dan 

mempersiapkan laporan tentang peristiwa yang menyangkut ketentraman 

dan ketertiban umum, mengumpulkan dan mempersiapkan data dalam 

rangka pembinaan pertahanan sipil. 

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: 

a. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data bidang ketentraman dan 

ketertiban serta perlindungan masyarakat 

b. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan 

masyarakat 

c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi ketentraman dan ketertiban 

serta perlindungan masyarakat 

d. Fasilitas kegiatan pengamanan wilayah dan penegakan peraturan 

daerah 

e. Penyelenggaraan pembinaan kerukunan warga masyarakat 
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f. Fasilitas penangan bencana alam 

5. Seksi Pembangunan 

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membina, mendorong dan 

mengembangkan perekonomian masyarakat, pertanian, perindustrian, 

perdagangan, koperasi unit desa, perkreditan, dan lembaga-lembaga arisan. 

Mendorong peningkatan perekonomian dan kegiatan industri, 

mengumpulkan dan mengolah data tentang pembangunan kelurahan, 

mengadakan pengendalian administratif pelaksanaan pembangunan 

kelurahan, menyiapkan perumusan naskah evaluasi dan penyusunan 

laporan perkembangan perekonomian kelurahan dan pelaksanakan 

pembangunan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, 

Seksi Pembangunan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat 

b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan 

prasarana pelayanan umum 

c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan 

pembangunan 

d. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong 

masyarakat 

e. Fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup 

f. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat 

kelurahan 

g. Fasilitasi program pembangunan penuntasan kemiskinan 
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6. Pelayanan Umum 

Seksi Pelayanan Umum bertugas membantu lurah dalam penyusunan dan 

pelaksanaan perancana program kerja kelurahan, urusan pemerintahan 

umum dan pelayanan umum serta urusan lainnya yang dilimpahkan oleh 

lurah. Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

b. Memberikan petunjuk pelaksanaan program kerja kepada bawahan 

agar tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar 

c. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara memonitor dan mengevaluasi 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir 

d. Menyiapkan bahan penyusunan program kependudukan, kebersihan 

dan perijinan 

e. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

kependudukan, kebersihan dan perijinan 

f. Mengadakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan kependudukan, 

kebersihan dan perijinan 

g. Mengevaluasi hasil kegiatan kependudukan, kebersihan, perijinan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan 

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 

D. Sumber Daya Organisasi 

Sumber Daya Organisasi dalam hal ini apa yang dimiliki oleh pemerintah 

kelurahan sorek satu yang salah satunya dapat diketahui ialah sumber daya 
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manusia, yang mana sumber daya manusia merupakan bagian terpenting bagi 

organisasi yang merupakan perencana dan pelaksana kegiatan, adapun sumber 

daya organisasi pemerintah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel. IV.1. Daftar Sumber Daya Pemerintah Kelurahan Sorek Satu 

No Jabatan Jumlah 

1 Lurah 1 

2 Sekretaris 1 

3 Kasi Kelurahan 3 

4 Pegawai Kelurahan 6 

5 Kepala Lingkungan 3 

6 Ketua RT 49 

7 Ketua RW 10 

Jumlah 73 

Sumber: Kantor Kelurahan Sorek Satu 2018. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa pemerintah kelurahan memiliki pelaksana 

pemerintahan yang berjumlah 73 orang, yang terdiri dari Lurah, Sekretaris, 

Kepala Seksi, Pegawai Kelurahan, Kepala Lingkungan, Ketua RT dan Ketua RW. 

Yang mana dari segi jumlah mencukupi untuk melakukan dan membantu Lurah 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan ketentraman 

dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Sorek Satu. 

 

 


