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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti 

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari 

Kabupaten Bengkalis di bentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dasar 

hukum berdirinya kabupaten kepulauan meranti adalah Undang-Undang 

nomor 12 tahun 2009 tanggal 16 januari. Tuntutan pemekaran kabupaten 

Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 

1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 

1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang  merupakan satu-satunya di Riau 

yang belum dimekarkan saat itu,dengan perjuangan gigih sejumlah Sejarah 

Pemekaran tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 

dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) 

sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari 

kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut 

maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 

17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten 

Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, 

Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 

16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau 

Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap 
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Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau 

Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau 

Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan 

Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan 

Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 

tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau 

terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal 

tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan 

menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan 

maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan 

terbentuk Kabupaten kepulauan meranti di provinsi Riau. 

4.2 Letak Geografis 

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada 

koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 

0" BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir 

pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam 

daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - 

Malaysia - Singapore (IMS-GT ). Dalam rangka memanfaatkan peluang dan 

keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah 

perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah 

Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berfungsi sebagai Gerbang Lintas 

Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungan Riau 
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daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi 

kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat 

Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan 

negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten 

Kepulauan Meranti mencapai, 3707,84 km², sedangkan luas kota 

Selatpanjang sebagai ibukotanya adalah 45,44 km². Batas-batas wilayah 

Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka dan Kabupaten 

Bengkalis. 

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten 

Pelalawan. 

c. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis. 

d. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Karimun, Provinsi 

Kepuluan Riau. 

4.1 Gambar. Peta wilayah Kepulauan Meranti 
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4.3 Pemerintahan 

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di 

wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran 

terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten 

Kepulauan Meranti kini dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang 

dipimpin oleh seorang Bupati.  

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 

Kecamatan dan 101 desa/kelurahan, sebagai yang terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti 

NO Kecamatan Ibu Kota Luas 

kecamatan 

(Km2) 

Desa/ 

Kelurahan 

Jumlah 

Penduduk 

1 Tebing 

Tinggi 

Selatpanja

ng 

849.50 9 76.763 

2 Tebing 

Tinggi Barat 

Alai 586.83 12 15.126 

3 Rangsang Tanjung 

Samak 

681.00 17 28.106 

4 Rangsang 

Barat 

Bantar 241.60 16 29.770 

5 Merbau Teluk 

Belitung 

1.348.91 14 47.370 

6 Pulau 

Merbau 

Renak 

Rungun 

765.987 7 13.987 

7 Tebing 

Tinggi Timur 

Sungai 

Tohor 

804.06 7 25.887 

8 Putri Puyu Bandul 847.540 10 17.919 
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9 Rangsang 

Pesisir 

Sonde 761.87 10 10.778 

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat dipahami bawha jumlah kecamatan yang ada 

di Kabupaten Kepulauan Merani sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 

32 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan 

terbanyak adalah Kecamatan Rangsang 17 desa/kelurahan dan Rangsang 

Barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan yang dengan jumlah 

desa/kelurahan terkecil adalah Pulau Merbau dan Tebing Tinggi Timur 

dengan 7 desa/kelurahan. Jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di 

Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 76,763 Jiwa, dan Kecamatan Rangsang 

Pesisir hanya memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 10,778 

Jiwa. 

4.4 Demografi Kabupaten Kepulauan Meranti 

Kepadatan penduduk menujukan perdandingan jumlah penduduk 

dengan luas wilayah. secara umum tingkat kepadatan penduduk dikabupaten 

kepulauan meranti 47 jiwa perkilo meter persegi. Kecamatan yang paling 

tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Rangsang Barat, 

sebanyak 97 jiwa per Kilometer persegi, diikuti Kecamatan Tebing Tinggi 

sekitar 66 jiwa per Kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk paling 

rendah adalah Kecamatan Tebing Tinggi Barat yakni 31 jiwa per Kilomter 

persegi. 
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Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan Tahun 2016 

NO NAMA 

KECAMATAN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 Tebing Tinggi 35,099 32,744 

2 Tebing Tinggi Barat 9,268 8,536 

3 Tebing Tinggi Timur 6,916 6,358 

4 Rangsang 10,663 9,664 

5 Rangsang Barat 10,417 9,808 

6 Rangsang Pesisir 9,892 9,223 

7 Merbau 8,153 7,482 

8 Pulau Merbau 8,246 7,649 

9 Tasik Putri Puyu 9,404 8,805 

 JUMLAH TOTAL 108,058 100,269 

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 

4.5 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti 

Sebagai kabupaten yang termuda diprovisi Riau kabupaten Kepulauan 

meranti selalu berusaha menjadi kabupaten yang bisa mencapai tujuan dan 

visi misi yang telah ada pada kabupaten Kepulaua Meranti. 

4.6 Tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten   

kepulauan Meranti 

Tugas lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan 

desentralisasi, dekosenrasi, tugas pembantuan,melaksanakan perencanaan, 

dan evaluasi di Bidang lingkungan hidup serta melaksanakan tugas-tugas lain 

yang di berikan oleh bupati, adapun rincian tugasnya: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup 

2. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian terhadap pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup. 
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3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 

bidang lingkungan hidup 

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup 

5. Memfasilitasi menerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 

tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

6. Koordinasi penusunan instrumen pencegahan pencemran dan 

kerusakan lingkungan hidup 

7. Pelaksanan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan  

8. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang 

memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan. 

9. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non 

institusi 

10. Pengendalian kualitas lingkungan hidup didaerah dengan 

melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pembimbingan dan evaluasi 

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

11. Mencengah pencemaran dan kerusakan ligkungan hidup  

12. Pemantauan, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

13. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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4.7 Struktur Organisasi 

Adapun susunan organisasi dinas lingkungan hidup dan kehutanan 

kabupaten kepulauan meranti adalah 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat 

3. Bidang kehutanan, pertamanan, penataan dan penataan PPLH 

4. Bidang pengelolaan kebersihan dan sampah 

5. Bidang pengendalia dan pencemaran dan kerusaka ligkugan hidup 

6. Kelompok jabatan fungsional 
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4.8 Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Meranti 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai 

unsur penunjang pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang 

berkedudukan di bawah tanggung jawab Bupati  mempunyai susunan 

organisasi Tata Kerjasesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti 

Nomor 37 tahun 2016.  Lembaga Teknis daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai 

tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan.fungsinya: 

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

dengan tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup dan 

kehutanan 
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2. Sekretariat  

Sekretariat mempunyai tugas melaksankan penyusunan rencana 

kerja, koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta evaluaisi 

pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup, fungsinya yaitu: 

a. Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman kerja; 

b. Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan; 

c. Melaksanakan pelayanan Administrasi Kesekretariatan Dinas 

yang meliputi Umum, Kepegawaian, Program, keuangan dan 

perlengkapan; 

d. Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti 

laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran 

sesuai rencana; 

e. Melaksanaan pengkoordinasian peyusunan perencanaan 

,evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas; 

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di 

bidang tugasnya; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

3. Sub Bidang umum, kepegawaian dan program 

Tugas dari sub bagian umum kepegawaian dan program adalah 

meliputi: 
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a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, 

Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun 

sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian 

Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; 

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan 

dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, 

Umum dan Kepegawaian; 

d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, 

Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan 

dalam rangka pemecahan masalah 

e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 

petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan 

Kepegawaian 

f. Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan 

Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya 
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g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja 

Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana 

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan 

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), RENSTRA serta 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 

dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan 

program dan tata usaha 

i. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar 

sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya 

j. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan 

dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi 

pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 

dengan kebutuhan dinas 

k. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan 

melakukan pendokumentasian kegiatan dinas 

l. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan 

kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor 

m. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan 

upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan proses 

administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan 

n. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana 

serta hubungan masyarakat 
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o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

dibidang tugasnya 

p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk 

dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan 

q. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan 

melakukan pendokumentasian kegiatan dinas; dan 

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat. 

4. Bidang Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan 

petunjuk teknis serta layanan di bagian keuangan dan perlengkapan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan 

sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

telah ditetapkan 
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b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian 

Keuangan dan Perlengkapan 

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan 

dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan 

rencana kegiatan 

d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka 

pemecahan masalah 

e. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara 

pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan 

barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang 

f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi 

terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara 

pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan 

pembantu pengurus barang 

g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk 

penyusunan rencana kebutuhan barang 
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h. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis 

pengelolaan keuangan dan aset 

i. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta 

membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu 

Inventaris Ruangan (KIR) 

j. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang 

mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja 

sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta 

melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung 

Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan 

keuangan dinas 

k. Mengatur perlengkapan kantor, penataaan dan pengamanan 

aset, tindak lanjut LHP 

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris 

sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut 

m. Membuat laporan hasil pelaksanakan tugas Sub Bagian 

Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan 

pertanggungjawaban; dan 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat. 
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5. Bidang Kehutanan, Penataan dan Penaatan PPLH. 

Bidang Kehutanan, Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan Kehutanan, Perencanaan dan Kajian 

Dampak Lingkungan, Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan 

Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban sebagaimana menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkoordinasian perlindungan dan pengendalian kerusakan 

hutan 

b. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam 

c. Penyusunan dokumen RPPLH 

d. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP 

dan RPJM 

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH 

f. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

g. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup 

h. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & 

PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan 

lingkungan hidup 

i. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan 

Ekoregion; dan j. penyusunan NSDA dan LH; k. penyusunan 

Status Lingkungan Hidup Daerah 

j. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
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k. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; n. 

penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;  

l. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

m. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS 

n. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS 

o. Pemantauan dan evaluasi KLHS 

p. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin 

lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) 

q. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan 

UKL/UPL) 

r. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang 

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) 

s. Pelaksanaan proses izin lingkungan; w. penyusunan kebijakan 

tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian 

pengaduan masyarakat 

t. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 

tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

u. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan 

hidup; dan 

v. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana 

secara terpadu. 
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6. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Sampah 

Bidang Pengelolaan kebersihan dan Sampah, Peningkatan 

Kapasitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana 

menyelenggarankan fungsi: 

a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat 

kabupaten/kota 

b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis 

sampah untuk setiap kurun waktu tertentu 

c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah 

d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industri 

e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan 

yang mampu diurai oleh proses alam 

f. Pembinaan pendaur ulangan sampah 

g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah 

h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan 

kemasan produk 

i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota 

j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pemrosesan akhir sampah 

k. Penyediaan sarpras penanganan sampah 

l. Penetapan lokasi tempat TPA sampah 
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m. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 

pembuangan open dumping 

n. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat 

pengelolaan sampah 

o. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan 

akhir sampah 

p. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan 

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam 

menyelenggarakan pengelolaan sampah 

q. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah 

r. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan 

sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan 

dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota; 

s. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 

dalam satu daerah kabupaten/kota 

t. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan 

sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota; 

u. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan 

pengangkutan limbah B3 (Pengajuan, perpanjangan, perubahan 

dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota 

v. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; 
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w. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan 

alat angkut roda 3(tiga) dilakukan dalam satu daerah 

kabupaten/kota 

x. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan 

dalam satu daerah kabupaten/kota; 

7. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup mempunyai tugas Pengelolaan dan Pengendalian terhadap 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bidang pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non 

institusi 

b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air. Udara, tanah serta pesisir 

dan laut 

c. Penentuan baku mutu lingkungan 

d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian 

informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar 

institusi dan non institusi 

e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, 

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non 

institusi 

f. Penentuan baku mutu sumber pencemar 
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g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan 

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan kepada masyarakat 

h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar 

institusi dan non institusi 

i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi 

dan non institusi 

j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil 

evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; 

k. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan 

(laboratorium lingkungan) 

l. Penentuan criteria baku kerusakan lingkungan 

m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan 

n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, 

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; 

o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi 

dan restorasi) kerusakan lingkungan 

p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam 

q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam 

r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 

s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam 

t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
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u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi 

GRK 

v. Perencanaan koservasi keanekaragaman hayati 

w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan koservasi, pemanfaatan 

berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman 

hayati 

x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan koservasi 

keanekaragaman hayati 

y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman 

hayati; dan 

z. Pengembangan informasi dan pengelolaan database 

keanekaragaman hayati 

4.9  Sejarah Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan 

Meranti 

Pada tanggal 21 April 2004 (Masih dalam Wilayah Kabupaten 

Bengkalis) Masyarakat dari 7 Desa Kecamatan Tebing Tinggi (Lukun, 

Sungaitohor, Nipahsendanu, Tanjungsari, Tanjunggadai, Telukbuntal, 

Kepaubaru) melakukan Mubes I pemekaran Kecamatan khusus Wilayah 

Timur Pulau Tebingtinggi. Namun, pada saat itu pemekaran kecamatan belum 

dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tanggal 

20 Desember 2009 setelah Kabupaten Kepulauan Meranti dimekarkan, 

masyarakat melakukan rapat / Mubes II untuk melanjutkan perjuangan 

pemekaran Kecamatan Tebingtinggi Timur dan disepakati pada Mubes II 
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tersebut untuk memberi nama Kecamatan yang diambil dari nama Kecamatan 

induk yaitu Tebingtinggi, oleh karena 7 Desa tersebut pada umumnya berada 

diwilayah Timur, maka Kecamatan tersebut diberi nama Tebingtinggi Timur. 

Kecamatan Tebingtinggi Timur berada pada Koordinat Geografis 

00o52’382”LU dan 102o56’911”BT dengan Ibukota Kecamatannya adalah 

Sungaitohor. Bahasa Daerah Kecamatan Tebingtinggi Timur menggunakan 

Bahasa Melayu. Arti nama Kecamatan Tebingtinggi Timur berasal dari dua 

kata “Tebingtinggi” yang artinya daratan yang tinggi di pinggir laut 

sepanjang Selat Air Hitam, “Timur” artinya terletak di sebelah Timur Pulau 

Tebingtinggi. Dasar Hukum pembentukan Kecamatan Tebingtinggi Timur 

adalah Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08Tahun 2011 tentang 

pembentukan Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti 

pada tanggal 26 Januari 2011. 

Kecamata Tebingtinggi Timur mempunyai Luas Wilayah 768 Km2 

dengan Jumlah Penduduk 12.769 jiwa. Potensi Kecamatan berupa 

Perkebunan, Pertanian dan Perikanan. Kecamatan ini dimekarkan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 08 tahun 2011 pada 

tanggal 26 januari 2011 dengan ibukota Sungaitohor.. 

4.9.1 Pemerintahan Kecamatan 

Kecamatan Tebingtinggi Timur terdiri dari 10 desa dan masing-

masing desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh aparatur desa 

seperti Sekretaris Desa (Sekdes), Kaur Pemerintahan, Kaur Umum dan Kaur 

Pembangunan serta beberapa perangkat lainnya. Pada tingkat Kecamatan, 
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Kecamatan Tebingtinggi Timur dipimpin oleh Camat dan dalam 

menjalankan roda pemerintahan, Camat Tebingtinggi Timur dibantu oleh 

Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi PMD, 

Kepala Seksi Kesosbud, Kepala Seksi Trantib, beberapa orang Kepala Sub 

Bagian serta beberapa staff dan aparatur yang membidangi masing-masing 

bidang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pada tahun 2014 ini, masih 

terdapat beberapa jabatan dalam Struktur Organisasi Kecamatan 

Tebingtinggi Timur yang belum terisi 

GAMBAR 
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