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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Keadaan Geografis Kecamatan Teluk Meranti 

Kecamatan Teluk Meranti  terletak di bagian timur wilayah Kabupaten 

Pelalawan. Perbatasan Kecamatan Teluk Meranti langsung dengan Kecamatan 

Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Kerumutan, dan 

Kecamatan Kuala Kampar. Selain berbatasan langsung dengan kecamatan-

kecamatan lain di dalam Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti juga 

berbatasan langsung dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Indragiri Hilir. 

Kecamatan Teluk Meranti memiliki luas 4.239,44 km² atau sekitar 30,45 

persen dari total wilayah Kabupaten Pelalawan. Sebagian wilayah adalah daratan 

(92,25 persen)nyang didominasi berupa perkebunan kelapa sawit (3,40 persen) 

dan hutan rawa ( tercatat sebanyak 15 sungai dengan total Panjang 24.628.95 km. 

Selain untuk areal penangkapanikan, di beberapa wilayah sungai juga dijadikan 

sarana transportasi. Selain sungai, Kecamatan Teluk Meranti tercatat memiliki 5 

potensi danau dengan luas 731,50 ha. 

Kecamatan Teluk Meranti terbagi dalam 8 desa dan satu kelurahan, yaitu 

kelurahan teluk meranti yang merupakan ibukota Kecamatan Teluk Meranti. Desa 

dengan jarak terjauh antara ibukota desa/kelurahan dan ibukota kecamatan adalah 

Desa Labuhan Bilik dengan jarak 106 km, kemudian diikuti Desa Pulau Muda 

dengan jarak 46,2 km. Sedangkan jarak desa yang terdekat dengan ibukota 

Kecamatan Teluk Meranti adalah Desa Teluk Binjai dengan jarak 12 km. Adapun 
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untuk meningkatkan pelayanan di daerah Teluk Meranti maka daerah Teluk 

Meranti memiliki visi, misi, dan motto sebagai berikut : 

a. Visi Kecamatan Teluk Meranti 

“Perubahan menuju terwujudnya pelayanan maksimal, seni budaya,  

 pariwisata, dan kerukunan masyarakat”. 

b. Misi Kecamatan Teluk Meranti 

a) meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan 

b) mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana 

c) menciptakan sarana pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan 

masyarakat. 

d) meningkatkan sarana seni dan budaya 

e) meningkatkan sarana keagamaan 

c. Motto 

 Prima dalam pelayanan tanggap terhadap keluhan 

4.2 Pemerintahan Kecamatan Teluk Meranti 

Kecamatan Teluk Meranti terdiri dari 9 desa/kelurahan dengan satu 

kelurahan yaitu Kelurahan Teluk Meranti dan 8 desa lainnya adalah Desa Kuala 

Panduk, Petodaan, Pulau Muda, Pangkalan Terap, Teluk Binjai, Gambut Mutiara, 

Labuhan Bilik, dan Segamai. Kecamatan Teluk Meranti terbagi dalam 25 dusun, 

56 rukun warga (RW) dan 126 rukun tetangga (RT) , Adapun banyak nya jumlah 

aparat pemerintah di Kecamatan Teluk Meranti dapat dilihat dari tabel dibawah 

ini : 
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Tabel 4.1 Jumlah Aparat Pemerintahan Kecamatan Teluk Meranti 

Tahun 2015 

Wilayah Administrasi 

 

2015 

(1) (2) 

Sekretaris Desa 9 

Kepala Urusan (Kaur) 31 

Staf Desa 25 

Dusun 25 

RW 57 

RT 127 

Sumber : Kantor Camat Teluk Meranti 

 

4.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan  

a. Camat  

Camat mempunyai tugas membantu Bupti dalam menyelenggaraka 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta 

melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah 

dari Bupati. 

Untuk melaksanakan tugas di atas, Camat mempunyai tugas fungsi 

sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan  

keagrariaan. 

2. Pembinaan pemerintah desa/kelurahan. 

3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban. 

4. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, 

produksi dan distribusi serta pembinaan sosial. 

5. Penyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah 

tangga. 
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b. Sekretaris 

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang 

pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi, kepada 

seluruh perangkat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretaris 

Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyususnan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan. 

2. Urusan administrasi keuangan. 

3. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah 

tangga. 

4. Melakukan penyusunan rencana kegiatan pemerintah kecamatan. 

Tugas Sekretaris sebagai berikut : 

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan pemerintah kecamatan. 

2. Menyiapkan rancangan produk hukum tingkat kecamatan. 

3. Menghimpun, memelihara dan melakukan dokumentasi peraturan 

perundng undangan, buku-buku yang berkaitan dengan tugas dan fungsi 

Pemerintahan Kecamatan serta bahan-bahan dokumentasi lainnya. 

4. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan 

Kecamatan. 

5. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengusulan anggaran Pemerintahan 

Kecamatan. 

6. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan. 

7. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggung jawaban atas penerimaan 

pendapatan dan penggunaan keuangan Pemerintah Kecamatan. 
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8. Melakukan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan kantor dan 

rumah tagga kecamatan. 

9. Melakukan hubungan kerja dan kordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

c. Seksi Pemerintahan 

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemerintaha umum, 

pembinaan pemerintahan desa/keluraha, pelaksanaan administrasi kependudukan 

dan catatan sipil serta pembinaan kesatuan bangsa. 

Tugas Seksi Pemerintahan dapat di uraikan sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan. 

2. Mencari, menghimpun dan mensistematiskan serta mengelolah data yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya. 

3. Menginventarisasir dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

4. Melakukan hubungan kerja dan kordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

5. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum yang meliputi : 

Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan kordinasi 

penyelenggaran atugas-tugas Pemerintahan Umum. 
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Tugas seksi pemerintahan yaitu : 

1. Menyiapkan bahan pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan. 

2. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan antar desa/ 

keluahan dalam satu wilayah kecamatan. 

3. Menyiapkan bahan pengusulan pemekaran, peningkatan, penyatuan 

desa/kelurahan dan penghapusan desa/kelurahan 

4. Menyiapkan bahan pembinaan lembaga desa/kelurahan dan aparat 

desa/kelurahan. 

5. Menyiapkan bahan dalam rangka pengesahan pengangkatan RT, RW, 

BPD, LKMD/K dan Perangkat Desa /Kelurahan lainya. 

6. Menyiapkan bahan pembinaan perangkat desa/kelurahan dan administrasi 

pemerintahan desa/kelurahan. 

7. Menyiapkan bahan pembinaan mengenai pendapatan dan kekayaan 

desa/kelurahan. 

8. Menyiapkan bahan pengusulan Pajak Bumi dan Bangunan. 

9. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

10. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi permohonan 

perizinan kepada Kepala Daerah. 

11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

 



48 
 

 
 

12. Menyususn laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan berdasarkan 

kegiatan yang telah ddilakukan sebagai bahan masukan bagi atasan. 

13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan 

sebagai kewenangan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban meliputi 

penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan 

lainnya, pembinaan perlindungan masyarakat, pelaksanaaan rehabilitasi dan 

korban bencana, operasionalisasi penertiban tempat usaha, bangunan, usaha 

informal, reklame, sarana dan prasarana umum serta umum serta tempt hiburan, 

pelaksanaan penyelesaiaan sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya serta 

peertiban pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai 

lingkungan. 

Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana dan programa kerja Seksi Ketentraman dan ketertiban. 

2. Melaksanakan penegkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

3. Melaksanakan operasioanal penertiban pelanggaran terhadap peraturan 

perundng undngan mengenai lingkungan, tempat usaha, bangunan, usaha 

informal, reklame, sarana dan prasarana umum serta tempat hiburan dan 

kegiatan lainnya. 
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Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

1. Megumpulkan data dan informasi, mengevaluasi, menertibkan dan 

melaporkan mengenai pelanggaran perundang-undangan, tempat usaha, 

bngunan, usaha informal, reklame, sarana dan prasarana umum dan tempat 

hiburan, penyelesaian sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya. 

2. Melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat. 

3. Melaksanakan rehabilitasi dan relokasi korban bencana. 

4. Melaksanakan pengamanan ditempat kegiatan hari-hari besar nasional, 

keagamaan dantempat-tempat yang diperlukan.  

5. Menghimpun, mempelajari dan melakukan penelitian serta 

menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

 

e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan 

Seksi pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dibigdang pembangunan 

masyarakat, meliputi pembinaan pembangunan masyarakat desa/kelurahan, 

perekonomian, produksi, dan distribusi serta pembinaan kelestarian lingkungan 

hidup. 
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Tugas Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembangunan Masyarakat 

Desa/Kelurahan. 

2. Menyiapkan bahan pelaksana pembangunaan masyarakat kecamatan 

pembangunan masyarakat desa/kelurahan, perekonomian, perbankan, 

perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, 

perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan serta 

meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi. 

3. Mencari, menghimpun dan mensistimasikan serta mengolah data yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya. 

4. Mengiventarisasi dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

5. Menyiapkan bahang dalam rangka pelaksanaan pembinaan lembaga adat, 

tradisi dan budaya masyarakat, lembaga masyarakat kecamatan, 

desa/kelurahan. 

6. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pembinaan usaha peningkatan 

kualitas dan pelayanan hasil-hasil perkebunan, kehutanan, peternakan, dan 

perikanan di wilayahnya. 

7. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi dan pemberian 

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan program pemanfaatan hasil 

perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan di wilayahnya. 
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8. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuh dan 

mengembangkan usaha ekonomi Desa/Kelurahan, Badan perkreditan 

Desa/Kelurahan dan Kecamatan dan Tabungan Masyarakat. 

9. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha informal dan 

wilayahnya dalam pengertian adalah usaha-usaha dibidang ekonomi 

produktif masyarakat dalam tahap-tahap yang sederhan, sesuai dengan 

kemampua masyarakat. 

10. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan terhadap Bahan Pembimbing 

dan Perlindungan KUD dan Koperasi Serba Usaha Desa/Kelurahan. 

11. Mengumpulkan data informasi, melakukan evaluasi dan pelaporan 

mengenai kelompok usaha kecil masyarakat kecamatan, pemasaran 

produksi dan bantuan modal usaha. 

12. Menyiapkan bahan dalam rangka usaha dan menumbuhkan dan 

memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf 

hidup dengan membuka kesempatan berusaha. 

13. Menyiapkan bahan dalam rangka membantu memajukan usaha rakyat 

dalam lapangan kerajinan, perdagangan dan perindustrian. 

14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di beriakan oleh atasan. 
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f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya 

Seksi kesejahteraan sosial dan Budaya Mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian kewenangan pemerintahan dibidang pembinaan kesejahteraan sosial, 

meliputi pelaksanaan pelayanan dan bantuan dibidang pembinaan kesejahteraan 

sosial, meliputi pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kerukunan 

kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kemasyarakatan. 

Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesjahteraaan Sosial. 

2. Mencari, menghimpun dan mensistematiskan serta mengolah data yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya. 

3. Mengiventarisasir dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

4. Melakukan hubungan kerja dan kordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

5. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kepedulian terhadap 

penyandang masalah sosial. 

6. Menyiapkan bahan dalam rangka pencegahan bencana alam. 

7. Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat 

dalam pengelolaan kebudayaan daerah, pemeliharaan nilai-nilai 

keperintisan dan kepahlawanan. 

8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 
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9. Menyiapkan bahan dan melakukan kerja sama denga instansi terkait dalam 

rangka pennggulangan bencana alam. 

10. Menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan pelayanan sosial, kepemudaan, 

remaja, olah raga dan pemberdayaan perempuan. 

11. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Orang 

Tua Asuh (GNOTA ). 

12. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kehdupan beragama. 

13. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program pembinaan bantuan 

terhadap usaha masyarakat dibidang sarana peribadatan, pendidikan agama 

dan lembaga-lembaga keagamaan. 

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

g. Seksi Pelayanan Umum 

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

kewenangan pemerintah dibidang pelayanan Umum yang meliputi kebersihan 

lngkungan, sungai, anak sungai, drainase, riol, got, jalan, jembatan, trotoar, pasar, 

terminal, halte, lampu penerangan jalan, instalasi listrik, fasilitas telepon umum, 

rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, limbah industri, maupun limbah rumah 

tangga, keindahan dan pertamanan serta sarana dan prasarana umum lainnya. 

Tugas Seksi Pelayanan Umum dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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2. Mencari, menghimpun dan mensistimasikan serta mengelolah data yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya. 

3. Melaksanakan hubungan kerja dan kordinasi dengan unit terkait dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebersihan pasar, terminal, halte, dan 

prasarana umum lainnya. 

5. Menyiapkan bahan dalam rangka membantu pelaksanaan pemeliharaan 

Lampu Penerangan jalan, instalasi listrik, fasilitas telepon umum rambu-

rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas dan marka jalan. 

6. Menyiapkanbahan pelaksanaan pembuangan limbah industri maupun 

limbah rumah tangga. 

7. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan keindahan 

dan pertamanan.  

8. Meningkatkan dan menggerakan peranserta masyarakat untuk bergotong 

royong dalam rangka kebersihan lingkungan. 

9. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengembangan sarana dan 

prasarana bergotong royong dalam rangka kebersihan lingkungan. 

10. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan dan 

pemeliharaan Balai Kecamatan, Sarana umum Mandi Cuci dan Kaskus 

(MCK). 

11. Mengiventarisasi dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

KECAMATAN TELUK MERANTI 

KABUPATEN PELALAWAN 

 

CAMAT 
SAPARUDIN.G, SH 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Penduduk Kecamatan Teluk Meranti 

Konsep penduduk yang dianut beridasarkan pada kondisi de facto.Artinya 

dikatakan penduduk suatu wilayah jika secara fisik benar-benar bertempat tinggal 

di tempat tersebut dengan mengacu pada konsep 6 bulan masa tinggal. Dengan 

definisi tersebut diharapkan mampu memberikan potret secara lebih aktual 

terhadap kondisi penduduk pada satu wilayah dan periode waktu tertentu. 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

      

      

      

      

SEKRETARIS 

ABDUL WAHAB, SH 

SUB BAGIAN UMUM 

RINA AFRIANI, SE 

SEKSI PEMERINTAHAN 

TENGKU SUKARDI, S.Pd.I 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

T. SAID YUSMAR, S.Sos 

SEKSI PMD 

SYAMSUAR, ST 

SEKSI SOSIAL 

BUSTAMI, SKM 

SEKSI PELAYANAN 

UMUM 

DESMAWATI, S.Sos 

SEKSI KETENTRAMAN & 
KETERTIBAN 

PIRDAUS, SE 

KELURAHAN 
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Keadaan penduduk Kecamatan Teluk Meranti adalah menurut proyeksi 

penduduk adalah 16.786 jiwa yang terdiri dari 8.506 laki-laki dan 8.280 

perempuan.Adapun Tabel Kependudukan Kecamatan Teluk Meranti di bawah ini: 

Tabel 4.2 Kependudukan Kecamatan Teluk Meranti 

 

Uraian 2015 

(1) (2) 

Jumlah Penduduk (jiwa) 16.786 

- Laki-laki 8.506 

- Perempuan 8.280 

Jumlah Rumah Tangga 4.130 

Kepadatan Penduduk  (jiwa/km2) 4 

Sex Ratio (L/P) 103 

Sumber: UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Teluk Meranti 

 

Desa/Kelurahan dengan penduduk paling tinggi adalah Desa Pulau Muda 

dengan jumlah penduduk 5.243 jiwa atau dengan persentase 31,23 persen diikuti 

Kelurahan Teluk Meranti dengan jumlah penduduk 3.127 jiwa atau dengan 

persentase 18,63 persen. Sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Desa 

Petodaan dengan 447 jiwa atau 2,66 persen dari total penduduk Kecamatan Teluk 

Meranti. Berikut data tabel penduduk perdesa di Kecamatan Teluk Meranti : 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Teluk 

Meranti Tahun 2015 

 

Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk 

Kuala Panduk 1.713 

Petodaan 447 

Teluk Meranti 3.127 

Pulau Muda 5.243 

Pangkalan Terap 841 

Teluk Binjai 1.273 

Gambut Mutiara 1.701 

Labuhan Bilik 1.458 

Segamai 983 

Sumber: UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Teluk Meranti 
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4.5 Pendidikan di Kecamatan Teluk Meranti 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan 

kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana 

pendidikan serta sumberdaya pendukung dalam penciptaan kegiatan belajar 

mengajar membutuhkan perhatian lebih. Tahun 2015 Kecamatan Teluk Meranti 

memiliki sarana pendidikan negeri dan swasta yaitu 3 unit sekolah TK, 19 unit 

Sekolah Dasar, 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 5 Sekolah Menengah 

Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan. 

Jumlah murid TK di Kecamatan Teluk Meranti sebanyak 89 siswa dengan 

jumlah guru 16 orang berarti rasio murid-guru adalah 5,56 artinya secara rata-rata 

setiap guru TK mengajar sekitar 6 siswa. Sementara jumlah siswa SD sebanyak 

2.130 siswa dengan jumlah guru 160 orang, sehingga rasio murid-guru SD adalah 

14. Jumlah siswa SMP sebanyak 615 siswa dengan jumlah guru 56 orang, 

sehingga rasio muridguru SMP adalah 11. Begitu pula jumlah siswa SMA/SMK 

sebanyak 365 siswa dengan jumlah guru 54 orang, sehingga rasio murid-guru 

SMU/SMK adalah 7. Table Banyak nya jumlah unit pendidikan di Kecamatan 

Teluk Meranti Tahun 2015 sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Sarana Pendidikan Kecamatan Teluk Meranti Tahun 2015 

 

Uraian 

 
2015 

(1) (2) 

Jumlah Unit Sekolah Negeri dan Swasta 

- TK 3 

- SD 19 

- SMP 6 

-SMA/SMK 5 
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Jumlah Ruang Kelas Negeri dan Swasta 

- TK 5 

- SD 105 

- SMP 6 

-SMA/SMK 5 

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Teluk Meranti 

 

4.6 Kesehatan di Kecamatan Teluk Meranti 

 

Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga fasilitas kesehatan 

yang memadai serta biaya yang terjangkau merupakan hal penting yang harus 

dipikirkan pemerintah. Ketersediaan sarana dan prasaran kesehatan semakin 

meningkat hal ini dilihat dari sudah adanya puskesmas di semua kecamatan. 

Berikut tabel jumlah sarana kesehatan di kecamatan Teluk Meranti sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Teluk Meranti 

Tahun 2015 
Sarana Jumlah Unit 

(1) (2) 

Pustu 2 

Poskesdes/Polindes 6 

Rumah Bersalin - 

Puskesmas 1 

Rumah Sakit - 

Data : UPTD Kesehatan Kec. Teluk Meranti 

 

Di Kecamatan Teluk Meranti belum terdapat rumah sakit dan rumah 

bersalin, namun sudah terdapat Poskesdes/Polindes sebanyak 6 unit, Puskesmas 

sebanyak 1 unit serta Pustu sebanyak 2 unit. 

Untuk tenaga kesehatan, di Kecamatan Teluk Meranti terdapat 3 orang 

dokter dan semuanya bertugas di Kelurahan Teluk Meranti. Bidan berjumlah 23 

orang yang tersebar di semua desa/kelurahan. Alokasi bidan terbanyak di 

Kelurahan Teluk Meranti Kota yaitu 8 orang. Jumlah tenaga perawat tercatat 



59 
 

 
  

sebanyak 10 orang. Sebanyak 8 perawat semuanya bertugas di Kelurahan Teluk 

Meranti. Table jumlah tenaga kesehatan per Desa di Kecamatan Teluk Meranti : 

Table 4.6 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Teluk Meranti Tahun 

2015 

Desa/Kelurahan Dokter Bidan Perawat 

Kuala Panduk  0 1 2 

Petodaan  0 1 0 

Teluk Meranti  3 8 8 

Pulau Muda  0 4 0 

Pangkalan Terap  0 2 0 

Teluk Binjai  0 1 0 

Gambut Mutiara  0 2 0 

Labuhan Bilik  0 2 0 

Segamai  0 2 0 

Jumlah  3 23 10 

Data : UPTD Kesehatan Kec. Teluk Meranti 

 

4.7 Perumahan di Kecamatan Teluk Meranti 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang masuk 

kategori papan. Rumah selain sarana berlindung dari gangguan luar, juga 

mempunyai fungsi sosial dan fungsi kesehatan yang penting dalam pembentukan 

kepribadian setiap anggota rumah tangga. Secara umum, kualitas tempat tinggal 

penduduk Kecamatan Teluk Meranti berupa rumah permanen sekitar 0,62 persen, 

sementara semi permanen sekitar 0,39 persen, dan bukan permanen sekitar 98,99 

persen.  

Persentase jumlah tempat tinggal dengan kondisi lantai keramik di 

Kecamatan Teluk Meranti diperkirakan sebesar 0,33 persen sedangkan dengan 

kondisi lantai semen sekitar 0,35 persen serta kayu sebesar 99,13 persen. Sisanya 

lainnya sebesar 0,19 persen. Table Perumahan di Kecamatan Teluk Meranti 

berdasarkan kualitas setiap Desa : 
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Tabel 4.7 Kualitas Tempat Tinggal Penduduk Di Kecamatan Teluk 

Meranti Tahun 2015 

 

Desa/Kelurahan Permanen Semi 

Permanen 

Bukan 

Permanen 

(1) (2) (3) (4) 

Kuala Panduk  1 4 465 

Petodaan  2 0 128 

Teluk Meranti  9 7 726 

Pulau Muda  5 0 1.023 

Pangkalan Terap  0 3 201 

Teluk Binjai  0 0 320 

Gambut Mutiara 0 0 397 

Labuhan Bilik  5 0 281 

Segamai  2 1 284 

Jumlah  24 15 3.825 

Data : UPTD Kependudukan Kec. Teluk Meranti 

 

Bahan bakar untuk memasak dikategorikan menjadi 3 yang utama yaitu gas, 

minyak tanah dan kayu bakar. Secara umum tingkat penggunaan gas sebagai 

bahan bakar memasak di Kecamatan Teluk Meranti sudah cukup tinggi. 

Persentase penggunaan gas mencapai 84,07 persen. Sementara tingkat pemakaian 

bahan bakar minyak tanah sekitar 5,30 persen dan pemakaian kayu bakar sebagai 

bahan bakar memasak sekitar 10,63 persen. Penggunaan minyak tanah terus 

menurun karena konversi penggunaan bahan bakar gas.  

4.8 Perekonomian Kecamatan Teluk Meranti 

 

Kecamatan Teluk Meranti merupakan kawasan agraris dengan komoditi 

terbesar adalah kelapa sawit dan karet. Sebanyak 90,10 persen warga berusaha di 

sektor pertanian. Desa dengan persentase tertinggi warganya berusaha di sektor 

pertanian adalah Desa Pulau Muda. Selain sektor pertanian, sektor perdagangan 

juga menjadi salah satu sumber penghasilan utama warga Teluk Meranti yaitu 
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5,35 persen penduduk bekerja di sektor perdagangan. Dapat dilihat dari table di 

bawah ini : 

Tabel 4.8 Sumber Penghasilan Utama Keluarga di Kecamatan Teluk 

Meranti Tahun 2015 

 

Sektor Usaha Jumlah 

Keluarga 

Presentase 

(1) (2) (3) 

Pertanian  3.841 90.10 

Industri Pengolahan  28 0.66 

Perdagangan  228 5,35 

Akomodasi  30 0,07 

Lainnya  163 3,82 

Jumlah  4.263 10,00 

Data: Kantor Camat Teluk Meranti 

 

Tahun 2015, Kecamatan Teluk Meranti belum memiliki bank, namun sudah 

memiliki 5 unit koperasi, 8 unit pasar yang tersebar hampir di seluruh 

desa/kelurahan. Jumlah toko/kios/warung juga cukup banyak yaitu 210 unit, 

sementara rumah makan sejumlah 3 unit. Penginapan sudah ada di Kecamatan 

Teluk Meranti yaitu sebanyak 4 unit. Semakin banyaknya unit usaha akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi Kecamatan Teluk Meranti. 

 

4.9 Transportasi di Kecamatan Teluk Meranti 

Jalan menjadi sarana transportasi yang sangat penting untuk membuka akses 

khususnya bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau. Penyediaan jalan yang baik 

sangat mendukung kelancaran interaksi masyarakat sehingga proses 

pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Table akses transportasi di kecamatan 

Teluk Meranti: 
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Tabel 4.9 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kecamatan Teluk 

Meranti Tahun  2015 

Jenis Jalan Panjang Jalan 

(1) (2) 

Tanah 144 

Kerikil 49 

Semen 64,5 

Aspal 0 

Data : Dinas Pekerjaan Umum 

 

Total panjang jalan di Kecamatan. Teluk Meranti adalah 257,5 km. 

Sepanjang 144 km (55,92 persen) adalah jalan tanah, sepanjang 49 km (19,03 

persen) jalan semen, dan sepanjang 64,05 km (25,05 persen) jalan kerikil. 

Sarana transportasi sangat bermanfaat sebagai media untuk membawa 

orang/barang untuk melakukan kegiatan interaksi antar masyarakat. Pada tahun 

2015 Kecamatan Teluk Meranti terdapat 30 unit truk, dan mobil pick up sebanyak 

26 unit. Dengan kondisi wilayah yang dialiri sungai, angkutan air sangat 

dibutuhkan. Pada tahun 2015, tedapat 70 kapal motor, 25 speed boat, dan 88 

sampan di Kecamatan Teluk Meranti. 

Sarana transportasi sangat bermanfaat sebagai media untuk membawa 

orang/barang untuk melakukan kegiatan interaksi antar masyarakat. Pada tahun 

2015 Kecamatan Teluk Meranti terdapat 30 unit truk, dan mobil pick up sebanyak 

26 unit. Dengan kondisi wilayah yang dialiri sungai, angkutan air sangat 

dibutuhkan. Pada tahun 2015, tedapat 70 kapal motor, 25 speed boat, dan 88 

sampan di Kecamatan Teluk Meranti. 
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4.10 Pertanian di Kecamatan Teluk Meranti 

Kecamatan Teluk Meranti mempunyai potensi pertanian baik pertanian 

tanaman pangan maupun palawija. Komoditas tanaman yang berpotensi adalah 

jagung dan padi, dan yang paling dominan jagung. Luas panen padi mencapai 395 

hektar dengan produksi 1.106,88 ton, luas panen jagung mencapai 2.171 hektar 

dengan produksi 5.586,14 ton. Tabel banyaknya tanaman pertanian di bawah ini : 

Tabel 4.10 Indikator Pertanian Kecamatan Teluk Meranti Tahun 2015 

 

Jenis Komoditi Luas Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

(1) (2) (3) 

Padi Sawah 395,00 1.106,88 

Padi Ladang 0,00 0,00 

Jagung  2.171,00 5.586,14 

Kedelai  0,00 0,00 

Kacang Tanah  1,00 0,95 

Kacang Hijau  0,00 0,00 

Ubi Kayu 6,00 162,00 

Ubi Jalar  0,00 0,00 

Talas  1,00 0,00 

Jumlah  2.574,00 6.855,97 

Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

 

Kelapa sawit menjadi komoditas utama perkebunan di Kecamatan Teluk 

Meranti selain perkebunan karet. Total luas tanaman kelapa sawit mencapai 7.276 

ha dengan total produksi 24.884 ton. Sedangkan perkebunan karet tercatat 

memiliki luas tanam 3.672 ha dengan total produksi 4.539 ton. Perkebunan kelapa 

sawit dimiliki perusahaan dan masyarakat, masyarakat dapat mengelola sendiri 

lahan perkebunannya maupun dikelola perusahaan. Dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Table 4.11 Indikator Perkebunan Kecamatan Teluk Meranti Tahun 2015 

 

Jenis Tanaman 

Belum 

Menghasilkan 

(Ha) 

Menghasilkan 

(Ha) 

Rusak/Tua 

(Ha) 

(1) (2) (3) (4) 

Karet 477,00 3.192,00 3,00 

Kelapa 132,00 1.585,00 2,00 

Kelapa Sawit 332,00 6.912,00 32,00 

 

Jenis Tanaman 
Luas Tanaman 

(Ha) 
Produksi (Ton) 

(1) (2) (3) 

Karet  3.672,00 4.539,00 

Kelapa  1.719,00 2.696,00 

Kelapa Sawit   7.276,00 24.884,00 

Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

 

 

4.11 Peternakan di Kecamatan Teluk Meranti 

 

Jumlah sapi tahun 2015 sebanyak 891 ekor, meningkat 4,45 persen 

dibandingkan tahun  2014 yang berjumlah 853 ekor. Jumlah kerbau juga 

mengalami peningkatan dari 178 ekor pada tahun 2014 meningkat 9,55 persen 

atau menjadi 195 ekor pada tahun 2015. Jumlah ternak kambing mengalami 

peningkatan dari 686 ekor meningkat 58,75 persen atau menjadi 1.089 ekor pada 

tahun 2015. Secara keseluruhan jumlah ternak tahun 2015 berjumlah 2.175 ekor 

meningkat 26,67 persen dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 686 ekor, 

terdapat 17.902 ekor ayam buras yang diternakan di Kecamatan Teluk Meranti, 

ayam ras sekitar 26.400 ekor dan itik sekitar 2.709 ekor. Berikut tabel ternak di 

Kecamatan Teluk Meranti : 
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Tabel 4.12 Jumlah Ternak di Kecamatan Teluk Meranti Tahun 2015 

 

Ternak Jumlah 

(1) (2) 

Sapi 891 

Kerbau 195 

Kambing 1.089 

Ayam 44.302 

Itik 2.702 

Data : Dinas Peternakan 

 

4.12 Sarana Ibadah Kecamatan Teluk Meranti 

Tempat-tempat ibadah sangat penting peranannya dalam berbagai aspek 

kegiatan dan pembangunan, karena merupaka bagian penggerak pembangunan 

baik pembangunanfisik maupun nonfisik terutama pembangunan manusia yang 

beriman, bertakwa dan berakhlak baik agama manapun, sesuai dengan pancasila 

maupun undang-undang 1945 yang mempedomani pembangunan manusia 

seutuhnya, ini dapat terwujud melalui peningkatan sarana dan prasarana tempat 

ibadah secara baik dan layak dengan demikian kegiatan yang bersifat keagamaan 

dapat terlaksana dengan baik.  

Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Teluk Meranti adalah sebagai berikut 

Mesjid sebanyak 36 unit, Mushollah sebanyak 29 unit, Gereja 1 unit sedangkan 

bangunan agama lain tidak ada di Kecamatan Teluk Meranti. 

 


