
BAB IV

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BENAI

IV.1. Keadaan Geografi

Kecamatan Benai adalah salah satu dari 15 kecamatan yang ada didalam

Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 113,83 Km2 yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara dengan Kecamatan Kuantan Tengah

- Sebelah selatan dengan Kecamatan Sentajo Raya

- Sebelah barat dengan Kecamatan Sentajo Raya

- Sebelah timur dengan Kecamatan Pangean

Tinggi pusat pemerintah wilayah kecamatan Benai dari permukaan laut adalah 25

s/d 30 meter, yang posisi pusat pemerintahannya ada di Desa Benai Kecil, yang kurang

lebih jaraknya 10 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, dapat

ditempuh melalui darat.

Wilayah Kecamatan Benai terdiri dari dataran hingga bergelombang, elevasi 2 –

3o, berada pada zona geseran, patahan dengan arah belum diketahui. Potensi terhadap

banjir disekitar daerah aliran sungai (DAS), erosi dan longsor berpotensi terjadi pada

bagian tengah. Aliran Permukaan berupa beberapa sungai dan rawa bagian tenggara.

Aliran permukaan lain berupa aliran air tanah dalam diperkirakan cadangannya sebesar 15

juta m3 pertahun (cekungan Teluk Kuantan bagian Utara). Daerah ini mayoritas sektor

pertanian yang didominasi oleh perkebunan karet, dan juga terkenal objek wisata Danau

Rawang Udang yang terletak di Desa Talontam Benai.



Tabel 1V.1 : Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Benai Kabupaten

Kuantan Singingi Tahun 2014

NO DESA/KELURAHAN LUAS WILAYAH (Km2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Benai

Benai Kecil

Koto Benai

Talontam Benai

Banjar Benai

Gunung Kesiangan

Tebing Tinggi

Koto Simandolak

Pulau Ingu

Pulau Bungin

Pulau Tengah

Ujung Tanjung

Banjar Lopak

Pulau Kalimanting

Tanjung Simandolak

Pulau Lancang

20,50

5,95

3,75

9,50

27,90

3,37

4,50

4,12

3,65

4,56

2,87

3,56

4,12

4,78

6,14

4,56

Jumlah 113,83

Sumber Data : Kantor Camat Benai 2014



Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Desa Banjar Benai adalah desa yang

paling luas wilayahnya dengan luas wilayah 27,90 Km2, dan yang paling kecil luas

wilayah desanya di Kecamatan Benai adalah Desa Pulau Tengah dengan luas wilayah

2,87 Km2.

IV.2. Keadaan Penduduk

Penduduk asli daerah Kuantan Singingi adalah suku melayu sebagaimana halnya

suku-suku melayu yang ada didaerah Riau lainnya, suku melayu didaerah ini juga

memiliki sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut

terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah

ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang

berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku

melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Penduduk Kecamatan Benai disamping

suku melayu (asli) adalah suku jawa dan suku minang.

Masyarakat Kecamatan Benai pada umumnya tinggal diperkampungan sepanjang

Batang (sungai) Kuantan, pilihan ini dilakukan atas kepentingan sosial budaya dalam

kehidupan sehari-hari. Sungai Kuantan selain sarana transportasi juga sebagai tempat

berbagai aktivitas lain seperti mandi, mencuci, dan sebagainya. Setiap pemukiman akan

dijumpai berbagai tanaman di sekelilingnya yang dinamakan Pelak.

Jumlah penduduk Kecamatan Benai berdasarkan hasil laporan jumlah penduduk

Kecamatan Benai yang dilaksanakan pada bulan Mei 2013 sebanyak 19.925 jiwa terdiri

dari penduduk laki-laki 10.048 jiwa dan perempuan 9.877 jiwa. Pada umumnya



mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel IV.2 : Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Benai

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pegawai Negeri Sipil

ABRI/POLRI

Swasta

Buruh

Petani

Tidak Bekerja

584

52

2.382

2.187

8.853

5.867

2,94 %

0,26 %

11,95 %

10,98 %

44,43 %

29,44 %

Jumlah 19.925 100 %

Sumber : Kantor Camat Benai

IV.3. Keadaan Sosial dan Keagamaan

IV.3.1. Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat

pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak

bagi kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai,

seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan

pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik. Selain dari



pada itu, kuantitas dan kualitas serta pendistribusian tenaga guru adalah persoalan

lain yang juga harus diatasi, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel IV.3 : Banyaknya Sarana Pendidikan Kecamatan Benai

No Jenjang Pendidikan Jumlah

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Pendidikan Umum :

Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK)

Perguruan Tinggi

Pendidikan Agama :

MI

MTs

MA

Pesantren

26

4

2

-

-

1

1

-

Jumlah 34

Sumber : UPTD Kecamatan Benai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan umum seperti SD

26, SMP 4, SMA 2. Sedangkan untuk pendidikan agama adalah MTs 1 dan MA 1.



Tabel IV.4 : Banyaknya Guru (Pengajar) Kecamatan Benai

No. Jenjang Pendidikan Jumlah

1.

2.

3.

Sekolah Dasar

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah Menengah Atas (SMA / SMK)

475

85

90

Jumlah 650

Sumber : UPTD Kecamatan Benai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga pengajar Sekolah Dasar adalah

475 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 85 orang dan jumlah pengajar

Sekolah Menengah Atas (SMA) 90 orang. Jadi, jumlah keseluruhan tenaga pengajar

adalah 650 orang.

IV.3.2. Kesehatan

Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas

ditujukan pada perbaikan gizi, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu

melahirkan serta upaya jangka waktu usia harapan hidup. Permasalahan lain yang

sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat tetap

hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air

bersih, pembuangan kotoran keluarga (jamban), pembuangan sampah maupun limbah

dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat sehingga akan mencapai

kualitas hidup dan sumber daya manusia yang prima.



Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumber

daya manusia melalui berbagai program dan memperluas berbagai jangkauan

pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Status kesehatan penduduk dapat diukur dengan menggunakan angka kesakitan

(morbidity rate) yaitu keluhan atas suatu penyakit yang dirasakan dan bukan atas

hasil pemeriksaan dokter atau petugas kesehatan lainnya.

Pembangunan kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, hal ini terlihat semakin bertambahnya jumlah sarana kesehatan,

ketersediaan tenaga medis dan paramedis serta meningkatnya tempat pelayanan

kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Pemerintah. Keterbatasan sarana dan

prasarana pembangunan kesehatan menciptakan bagian yang harus diprioritaskan

khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi ibu

hamil dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari gizi bayi yang akan dilahirkan.

Pola pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk balita tetap disosialisasikan karena

merupakan alternatif yang paling baik.

Tabel IV.4 : Banyaknya Tenaga Medis Kecamatan Benai

No. Tenaga Medis Frekuensi (Orang)

1.

2.

Paramedis

Dokter Spesialis

15

-



3.

4.

Dokter Umum

Bidan

2

8

Jumlah 25

Sumber : UPTD Kesehatan Kecamatan Benai

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah Paramedis 15 orang, Dokter Umum

2 orang, Bidan 8 orang sedangkan untuk dokter spesialis tidak ada. Jadi, jumlah

keseluruhan tenaga kesehatan yang berada di Kecamatan Benai adalah 25 orang.

IV.3.3. Agama

Pembinaan sumber daya manusia Indonesia adalah berorientasi kepada

pembangunan manusia seutuhnya. Artinya, bangsa Indonesia yang dicita-citakan

adalah manusia yang berkesinambungan, antara intensitas spiritual dan intensitas

intelektual. Dengan kata lain, bangsa Indonesia haruslah sebagai individu yang

beriman, berilmu, dan berketerampilan teknologi yang tinggi.

Secara demografis, masyarakat Kecamatan Benai adalah masyarakat yang sangat

intens dengan nuansa cultural religius Islami. Islam adalah agama mayoritas

Kecamatan Benai, tanpa menafikkan keberadaan agama minoritas lainnya,

heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenoitas

agama, yaitu Islam.

IV.4. Pemerintahan Kecamatan Benai



Pemerintah Kecamatan Benai dipimpin oleh seorang Camat yang merupakan

seorang pemimpin pemerintahan yang bernaung pada suatu lembaga organisasi yang

berkedudukan di wilayah Kecamatan dengan membawahi beberapa desa.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan kewenangan Camat Benai dibantu oleh

Sekretaris Camat, 3 Kasi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan Masyarakat Desa /

Kelurahan, Kasi Trantib). Adapun tugas dan kewenangan yang disebut diatas adalah

sebagai berikut :

IV.4.1. Camat

IV.4.1.1. Tugas Camat

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Mengkoordinasikan upaya penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan.

4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat

kecamatan.

5. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

7. Melaksanakan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

IV.4.1.2. Fungsi Camat



a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan di Kecamatan.

b. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan Kecamatan.

IV.4.1.3. Kewenangan Camat

a. Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

1. Perizinan

2. Rekomendasi

3. Koordinasi

4. Pembinaan

5. Pengawasan

6. Fasilitasi

7. Penetapan

8. Penyelenggaraan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan

b. Pelaksanaan kewenangan Camat mencakup penyelenggaraan urusan

pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

c. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat dilakukan berdasarkan

kriteria eksternalitas dan efisiensi.

IV.4.2. Sekretaris Kecamatan



Fungsi sekretaris kecamatan yaitu melakukan pembinaan administrasi dan

memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh kesatuan organisasi

pemerintahan kecamatan.

Adapun tugas Sekretaris Camat yaitu :

1. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan

evaluasi pelaksananya.

2. Mempersiapkan dan melaksanakan urusan administrasi keuangan.

3. Mempersiapkan dan melaksanakan urusan Tata Usaha, Administrasi

Kepegawaian, Perlengkapan dan rumah tangga.

4. Membantu camat mempersiapkan dan melaksanakan urusan administrasi

pertanahan.

IV.4.3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dikepalai oleh kepala seksi pemerintahan yang mempunyai

fungsi yaitu merumuskan dan melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembinaan

pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negri.

Adapun tugas seksi pemerintahan yaitu :

1. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan

pemerintahan umum dan kelurahan.



2. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan dan pembinaan administrasi

kependudukan dan catatan sipil.

3. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan dan pembinaan kegiatan sosial

politik, ideologi negara kesatuan bangsa.

IV.4.4. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

Seksi pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan dikepalai oleh kepala seksi

pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu staf-

stafnya. Fungsi seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu merumuskan dan

melaksanakan perencanaan dan penyusunan pembinaan pembangunan dibidang

perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi.

Adapun tugas seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu :

1. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan program pembinaan

perekonomian, produksi dan distribusi.

2. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pembinaan lingkungan hidup.

IV.4.5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban



Seksi ketentraman dan ketertiban dikepalai oleh kepala seksi ketentraman dan

ketertiban yang mempunyai fungsi dari yaitu merumuskan dan melaksanakan pembinaan

ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja.

Adapun tugas seksi ketentraman dan ketertiban yaitu :

1. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan program pembinaan

ketentraman dan ketertiban umum.

2. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan

Polisi Pamong Praja.


