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BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Tentang Keadaan Geografis dan Kependudukan 

Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepul;auan Meranti. 

Kecamatan Tasik Putri Puyu merupakan salah satu wilayah Kecamatan 

yang terletak di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti 

Provinsi Riau, yang berjarak lebih kurang 250 km dari pusat Ibukota Provinsi dan 

lebih kurang 95 Km dari pusat Ibukota Kabupaten, Kecamatan Tasik Putri Puyu 

Merupakan pemecahan dari Kecamatan Merbau Teluk Belitung. 

Kecamatan Tasik Putri Puyu berbatasan: 

Sebelah utara      : Selat Bengkalis (kabupaten Bengkalis) 

Sebelah selatan : Kecamatan Merbau 

Sebelah barat : Selat lalang Kecamatan Bukit Batu Kabupaten 

Bengkalis 

Sebelah timur : Selat Melaka dan Pulau Merbau Kecamatan Pulau  

Merbau. 

Kecamatan Tasik putri Puyu terdiri dari 10 desa yaitu: Tanjung Padang, 

Putri Puyu, Mekar Delima, Dedap, Kudap, Bandul, Selat Akar, Tanjung Pisang, 

Mengkopot, dan Mengkirau. 

Wilayah Kecamatan Tasik Putri Puyu berpenduduk 17.717 jiwa dan 

kepala keluarga(KK) yang terdiri dari 8.696 adalah laki-laki dan 8.748 adalaah 

perempuan. Memiliki luas wilayah lebih kurang551Km²  . Potensi yang menonjol 

di Kecamatan tasik Putripuyu adalah perkebunan dan karet. 
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Kecamatan Tasik Putri Puyu sebaagian penduduknya dihuni oleh 

penduduk suku melayu yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Pada 

umumnya penduduk setempat memiliki mata pencarian sebagai petani karet, 

nelayan, pengusaha, buruh bangunan dan pegawai negri sipil (PNS). 

Sarana pendidikan berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia, 

hal ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung program pendidikan 9 tahun 

tersebut. Adapun saran pendidikan di Kecamatan Tasik Putri Puyu dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel IV. 1        :  Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Tasik Putri 

Puyu kabupaten Kepulauan  Meranti 

No  Sarana Pendidikan Jumlah 

1 TK 10 

2 SD 21 

3 SMP/MTS 5 

4 SMA/MA 4 

5 SMK 1 

Jumlah  41 

Sumber : kantor Camat Tasik putripuyu 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Kecamatan 

Tasik Putri Puyu dapat dikatakan cukup memadai. 

 Sedangkan mengenai sarana ibadah di Kecamatan tasik Putripuyu dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel IV. 2 :Jumlah Sarana ibadah di Kecamatan tasik Putri Puyu 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

No  Sarana Ibadah Jumlah 

1 2 3 

1 Masjid 20 

2 Musholla 25 

1 2 3 

3 Gereja  3 

Jumlah 48 

Sumber : kantor camat Tasik Putripuyu 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tempat ibadah umat agama islam, 

masjid berjumlah 20 buah dan musholla 25 buah, sedangkan tempat ibadah umat 

agama kristen yaitu berjumlah 3 buah yang keseluruhannya berjumlah 48 sarana 

ibadah yang berada di Kecamatan Tasik Putrip Puyu Kabupaten Kepulauan 

meranti. 

Untuk mendukung sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat di 

Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten kepulauan Meranti juga tersedia sarana 

dan prasarana kesehatan seperti Rumah sakit, Puskesmas, dan posyandu. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel IV.3 : Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Tasik Putri Puyu 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

No  Sarana Kesehatan  Jumlah  

1 Puskesmas 1 

2 Pustu 5 

3 Poskesdes  6 

Jumlah  12 

Sumber : kantor Camat tasik Putripuyu 

 

B. Organisasi dan Kelembagaan Pemeritah Kecamatan Tasik Putri Puyu 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

Struktur merupakan hasil dari proses pengorganisasian yaitu proses 

pengelompokan orang-orang, tugas yang dapat digerakkan sebagaimana orang-

orang, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga terwujud organisasi 

yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Struktur 

organiasi digambarkan dalam bentuk bagan organisasi yaitu bagan yang 

menggambarkan jenjang jabatan, pola hubungan kerja, wewenang dan tanggung 

jawab setiap orang atau bagian serta kedudukan masinh-masing dalam suatu 

organisasi. 

 Menurut peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 tahun 

2011  tentang pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi 

Kecamatan bahwa Camat memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Kecamatan yanmg dilimpahkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan. 



68 
 

Susunan Organisai Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut: 

1. Camat 

2. Sekretariat 

a. Sub bagian perencanaan program 

b. Sub bagian keuangan 

c. Sub bagian umum 

3. Seksi tata pemerintahan 

4. Seksi pemberdayan masyarakat desa  

5. Seksi ketentraman dan ketertiban 

6. Seksi kesejahteraan, sosial dan budaya 

7. Kelompok jabatan fungsional 

1. Camat mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan 

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa  

c. Penyelenggara kegiatan pembinaan terhadap pemerintah desa 

d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ketertiban dan 

ketentraman 

f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan 

pembangunan 

g. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas bawahan 

h. Pelaksanaan tugas lain bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 
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2. Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Peneyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, 

administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian 

b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan 

perprotokolan dan  hubungan masyarakat 

c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan 

d. Pelaksanaaan koordinasi, pembinaan, pengendalian evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan unit kerja  

e. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas bawahan 

f. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai dengan bidanf 

tugasnya. 

3. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknik bidang 

pemerintahan 

b. Penyusunan program dan kegiatan sesi pemerintahan 

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan 

d. Melaksanakan urusan pembinaan pemerintahan umum, dan 

pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan 

e. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas bawahan 
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f. Pelaksanaan tugas lain dari camat bsesuai dengan bidang 

tugasnya. 

4. Seksi pemebrdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi : 

a. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan/masyarakat 

denagn sumber daya yang ada 

b. Menghimpun dan mempelajari kegiatan teknis, pedoman teknis 

serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas 

pemberdayaan masyarakat desa 

c. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan 

profil desa, kelurahan dan kecamatan 

d. Melakukan usaha peningkatan psrtisipasi dan swadaya gotong 

royong masyarakat diwilayah kecamatan. 

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan kegiatan teknis dibidang 

ketentraman dan ketertiban 

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan 

ketertiban 

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban 

d. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai bidang tugasnya. 

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi : 
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a. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan, 

dan pengolahan data dan informasi yang berhungan dengan 

kesejahteraan sosial budaya 

b. Melakukan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat 

beragama dan lembaga adat 

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas 

pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial budaya 

d. Pelaksanaan tugas ini dari camat sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Adapun bagan struktur Organisasi Pemerintah Keacamatan Tasik Putri 

Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut : 

Gambar IV.4 : Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Tasik Putri 

Puyu  Kabupaten  Kepulauan Meranti  

 

 

 

 

C.  

D.   

 

 

 

  

 

 

 

E.  

F.  

G.  

H.  
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Dan Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa. Sedangkan 

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa 

yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Kaur-kaur dalam bidang tertentu 

yang sudah ditetapkan. Pemerintahan Desa mempunyai tugas penyelenggaraan 

urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

Tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan 

Pemendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa. 

1. Kepala Desa 

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Desa 

yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

3. Kepala Desa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan penmerintahan desa,seprti tata praja 

pemerintahan, penetapan peraturan didesa,pembinaan masalah 

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan 

upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, 

dan penataan dn pengelolaan wilayah. 

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan 

prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, 

kesehatan. 
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c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 

masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

d. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

e. Tugas lain sesuaidengan peraturan perundang-undangan. 

2. Sekretaris Desa 

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat 

Desa. 

2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. 

3. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris Desa mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyedian sarana dan prasarana perangkat desa 

dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investasi, 

perjalanan dinas dan pelayanan umum 

c. Melaksanakan keuangan desa seperti pengurusan administrasi 

keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat 

desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya 

d. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, mengiventarisir data-
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data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan 

evaluasi program, serta penyusunan laporan 

3. Kepala Urusan 

1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 

2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan. 

3. Untuk melaksanakan tugasnya kepala urusan mempunyai fungsi : 

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata 

naskah,administrasi surat menyurat, arsip, dn ekspedisi, dan 

penataan administrasi perangkat desa,penyedian sarana dan 

prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 

pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan 

pelayanan umum. 

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan 

urusan keuangan seperti  pengurusan administrasi keuangan, 

administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan 

kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan 

desa lainnya. 

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mngkoordinasi 

urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 
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pendapatan dan belanja desa,mengiventarisir data-data dalam 

rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan. 

d. Kepala urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan 

administrasi perangkat desa,penyedia sarana dan prsarana, 

penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investarisasi, 

perjalanan dinas dan pelayanan umum, mengkoordinasi urusan 

perencanaan seperti rencana angaran pendapatan desa dan 

belanja desa serta penyusunan laporan. 

4. Kepala Seksi 

1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis 

2. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagainpelaksana 

tugas dan operasional 

3. Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi mempunyai fungsi : 

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 

manajemen tata praja pemerinyahan, menyususn rancangan 

regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 

ketentraman dan ketertiban, pelaksanan upaya perlindungan 

masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, 

serta pendataan dan pengelolaan profil desa. 
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b. Kepala sesi kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan 

pembnagunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan 

bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi dan 

motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga 

dan karang taruna. 

c. Kepala sesi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan 

penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi 

masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, 

keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

5 Kepala Dusun  

1. Kepala kewilayahan yang disebut dengan kepala dusun ataun 

sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayan 

yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya 

diwilayahnya. 

2. Untuk melaksanakan tugasnya kepala dusun atau sebutan lain 

memiliki fungsi : 

a. Pembinaan ktentraman dan ketertiban, pelaksan aupaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan 

penataan dan pengelolaan wilayah; 

b. Mengawasi pelaksaan pembangunan diwilayahnya; 
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c. Melaksanakan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 

lingkungannya; dan 

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 
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Adapun bagan Organisasi Pemerintahan Desa dapat dilihat 

dibawah ini : 

Gambar IV.5 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mengkirau 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sumber : kantor Desa Mengkirau 2018. 
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Gambar IV.6 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mengkopot 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sumber : kantor Desa Mengkopot 2018. 
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Gambar IV.7 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Pisang 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sumber : kantor Desa Tanjung Pisang 2018. 
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