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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Desa Pangkalan Nyirih 

Desa Pangkalan Nyirih adalah salah satu desa dari 13 desa dan 3 kelurahan 

di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Wilayah Desa 

Pangkalan Nyirih mencakup beberapa Dusun, RT dan RW yang dipimpin oleh 

beberapa Kepala Desa dari dulunya. Tidak diketahui dengan jelas sejak kapan 

Desa Pangkalan Nyirih berdiri. Konon menurut cerita, nama Pangkalan Nyirih 

berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu pohon nyirih yang paling 

banyak terdapat disekitar daerah sungai dan dimanfaatkan menjadi obat oleh 

masyarakat suku Akit pada zaman dahulu. Suku Akit merupakan suku asli di 

daerah tersebut dan kebiasaan suku Akit ini lazimnya hidup berpindah-pindah 

dengan menyusuri sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian suku 

Akit  menetap dan menjadi sebagian masyarakat di Desa Pangkalan Nyirih sampai 

dengan saat ini. Dan pada akhirnya disebutlah daerah ini dengan sebutan 

Pangkalan Nyirih karena dipenuhi dengan tumbuhan yang bernama pohon nyirih. 

Penduduk Desa Pangkalan Nyirih saat ini tidak hanya suku Akit, namun hampir 

semua suku sudah menetap di Desa Pangkalan Nyirih. 

Adapun Kepala Desa yang pernah memerintah di daerah Pangkalan Nyirih 

adalah : 

1. Kepala Desa : JUNET (1937 s/d 1945) 

2. Kepala Desa : SUMO (1945 s/d 1955) 
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3. Kepala Desa : BARIJO (1955 s/d 1964) 

4. Kepala Desa : SUWARI (1964 s/d 1994) 

5. Kepala Desa : HASYIM. AR (1994 s/d 2012) 

6. Kepala Desa : HASAN BASRI, ST  (2012 s/d 2017) 

7. Kepala Desa : KHAIDIR, S.Pd (2017 s/d Selesai) 

4.2 Visi dan Misi Desa Pangkalan Nyirih 

4.2.1. Visi  

 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi 

Desa Pangkalan Nyirih ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan 

pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pangkalan Nyirih seperti Pemerintah 

Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, 

Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan 

kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. 

Maka berdasarkan pertimbangan visi Desa Pangkalan Nyirih adalah “Terwujudnya 

Desa Pangkalan Nyirih Yang Maju Dan Sejahtera”. 

4.2.2.  Misi 

 Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat 

suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa 

tersebut. Visi berada di atas misi, pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam 

misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi 

pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan 
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pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pangkalan Nyirih, sebagaimana proses 

yang dilakukan maka misi Desa Pangkalan Nyirih adalah: 

1. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, 

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat, dan 

3. Mewujudkan pemerintah yang handal, bersih dan beribawa. 

4.3 Jumlah Penduduk Desa Pangkalan Nyirih 

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2017, jumlah penduduk Desa 

Pangkalan Nyirih mencapai lebih kurang 2.651 jiwa yang terdiri dari beberapa 

suku bangsa antara lain suku Akit, suku Melayu, suku Jawa, suku Batak, suku 

Bugis, suku Minang, serta etnis Tionghoa yang sudah bermukim sekian lama dan 

berbaur dengan masyarakat tempatan. 

Tabel 4.1 : Data Penduduk Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat 

Kabupaten Bengkalis 

Total 

Jiwa 

LK² PR JUMLAH 

KK/LK 

JUMLAH KK 

/PR 

JUMLAH 

RTM 

2.651 1.351 1.300 664 569 350 

4.4 Kondisi Geografis Desa Pangkalan Nyirih 

Kondisi geografis Desa  Pangkalan Nyirih sebagai berikut : 

1. Luas Desa    : 32.980 Ha 

2. Jumlah Penduduk   : 

Laki-laki    : 1.351 Jiwa 

Perempuan    : 1.300 Jiwa 

Jumlah    : 2.651 Jiwa 

3. Jumlah Kepala Keluarga  : 664 KK 
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4. Mata Pencarian Masyarakat : 

Nelayan    : 10 % 

Tani    : 70 % 

PNS    : 0,6 % 

Wiraswasta    : 15 % 

Lain-lain    : 9,4 % 

5. Batas-batas Wilayah Desa : 

Sebelah Timur   : Desa Sungai Cingam  

Sebelah Utara   : Desa Makeruh 

Sebelah Barat   : Desa Hutan Panjang 

Sebelah Selatan   : Desa Pancur Jaya 

4.5 Latar Geografis Desa Pangkalan Nyirih 

Latar geografis Desa Pangkalan Nyirih yang sangat strategis terhadap 

Ibukota Kecamatan maupun dengan beberapa Ibukota Kabupaten, seperti 

Kabupaten Bengkalis dan kota Dumai bahkan negara tetangga yaitu Malaysia. Hal 

ini mendukung berkembangnya wilayah Desa Pangkalan Nyirih dan wilayah 

diluar Desa Pangkalan Nyirih baik skala regional, nasional maupun internasional. 

Sehingga akan memberi peluang untuk meningkatkan investasi dan perdagangan 

yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

masyarakat. 

4.6 Keadaan Wilayah Desa Pangkalan Nyirih 

Wilayah Desa Pangkalan Nyirih terletak di pesisir pulau Rupat Selat 

Morong. Yang berbatasan dengan sebelah timur Desa Sungai Cingam, sebelah 
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barat Desa Hutan Panjang, sebelah utara Desa Makeruh, dan sebelah selatan Desa 

Parit kebumen. Dan luas wilayah Desa Pangkalan Nyirih adalah 32.980 Ha. 

Yang terdiri dari Lima Dusun : 

1. Dusun I Sei Yap Tengah 

2. Dusun II Pangkalan Nyirih 

3. Dusun III Sei Yap Darat 

4. Dusun IV Parit Tengah 

5. Dusun V Sungai Cuna 

4.7 Potensi Dan Masalah 

4.7.1 Potensi 

Berdasarkan pada demografi, keadaan sosial dan keadaan ekonomi, desa 

Pangkalan Nyirih memiliki potensi umum yang mungkin menarik untuk di 

kembangkan antara lain: 

1. Sumber Daya Manusia, sangat perlu dan mendesak untuk dicarikan 

upaya untuk peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. 

2. Pertanian/Perkebunan Kelapa, melihat luas dan hasil panen kebun 

kelapa masyarakat maka sangat memungkinkan untuk dikembangkan 

menjadi sentra penghasil kelapa dan industri pengolahan kelapa di 

Kabupaten Bengkalis. 

3. Adanya Pabrik Kelapa Sawit di Desa Pangkalan Nyirih memungkinkan 

Desa Pangkalan Nyirih menjadi sentra industri hasil pertanian. 

4. Kekayaan hutan, bakau dan lain-lain perlu pengelolaan dan aturan 
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dalam pemanfaatan. 

5. Rawa memungkinkan untuk pengembangan pembudidayaan ikan air 

tawar, udang, kepiting dan makanan hasil laut lainnya. 

4.7.2 Masalah 

1. Pengembangan Sumber daya Manusia, masalah yang di hadapi adalah 

kurangnya sarana prasarana pendidikan formal dan non formal, 

kurangnya gedung dan guru, fasilitas sekolah dan lain-lain. 

2. Pengembangan Pertanian/Perkebunan, masalah yang di hadapi adalah 

kurangnya keahlian petani, sarana prasarana pertanian seperti 

mesin/peralatan pengolahan hasil tani. 

3. Tidak adanya dermaga desa untuk tempat kapal-kapal berlabuh 

sehingga tidak ada retribusi kapal-kapal yang bersandar di Pangkalan 

Nyirih untuk meningkatkan PADes dan kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang pengembangan usaha perdagangan untuk 

meningkatkan ekspor kelapa. 

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaanan limbah 

kelapa untuk diolah menjadi barang jadi yang bernilai jual tinggi. 

5. Kerusakan hutan bakau yang mulai mengkhawatirkan dan tidak adanya 

pengelolaan hutan  karena belum adanya peraturan Desa. 

6. Tidak adanya keahlian masyarakat terkait pembudidayaan ikan air 

tawar, udang, kepiting dan makanan hasil laut lainnya, tidak adanya 

modal masyarakat, tidak adanya sistem pengelolaan air pasang dan 
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tidak adanya penyediaan bibit ikan, udang dan kepiting. 

4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pangkalan Nyirih 

Adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Pangkalan Nyirih Tahun 

2018 adalah sebagai berikut : 
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4.9 Jenis Pelayanan Publik di Kantor Desa Pangkalan Nyirih 

 Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan di Desa Pangkalan Nyirih 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis meliputi : 

1) Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

2) Pembuatan Kartu Keluarga (KK), 

3) Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

4) Surat Keterangan Lalu Lintas, 

5) Surat Pengantar Pernikahan, 

6) Surat Keterangan Naik Haji, 

7) Surat Keterangan Domisili, 

8) Surat Keterangan Pengantar Kepolisian, 

9) Surat Keterangan Pindah, 

10) Surat Keterangan Lahir/Mati, 

11) Surat Keterangan Ke Bank, 

12) Surat Keterangan Pengiriman Wesel, 

13) Surat Keterangan Jual Beli Hewan, 

14) Surat Keterangan Izin Keramaian, 

15) Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan 

dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau 

penjual, 

16) Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari 

harga transakasi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual 

17) Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu, 
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18) Tarip pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan 

BUMDes; dan 

19) Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah 

anggaran. 

4.10 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Pangkalan Nyirih 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis 

1. Kepala Desa 

1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, 

2) Mengajukan rancangan peraturan desa, 

3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama Badan Permusyawaratan Desa, 

4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, 

5) Membina kehidupan masyarakat desa, 

6) Membina ekonomi desa, 

7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, 

8) Mewakili desanya didalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

dan 

9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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2. Sekretaris Desa 

1) Tugas pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan 

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. 

2) Fungsi : 

a) Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan 

untuk kelancaran tugas kepala desa, 

b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa 

berhalangan, 

c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan 

sementara, 

d) Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa, 

e) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

f) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan, dan 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikn oleh kepala desa. 

3. KAUR (Kepala Urusan) Umum 

1) Tugas pokok : Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan 

administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris 

kekayaan desa serta mempersiapkan bahan rapat laporan. 

2) Fungsi : 

a) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar serta pengendalian tata kearsipan, 

b) Pelaksanaan pencacatan inventarisasi kekayaan desa, 
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c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, 

d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat 

tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor, 

e) Pengelolaan administrasi perangkat desa, 

f) Persiapan bahan-bahan laporan, dan 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. 

4. KAUR (Kepala Urusan) Keuangan 

1) Tugas Pokok : Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan 

sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan 

mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. 

2) Fungsi : 

a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa, 

b) Persiapan bahan penyusunan APB Desa, dan 

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. 

5. KAUR (Kepala Urusan) Pemerintahan 

1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan 

administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan 

perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk 

hukum Desa. 

2) Fungsi : 

a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan 
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b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa 

dan keputusan Kepala Desa 

c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan 

d) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa 

e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan 

kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan Desa 

f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan 

yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan 

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa. 

6. KAUR (Kepala Urusan) Ekonomi Pembangunan 

1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat 

dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan 

pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan 

pelaksanaan tugas pembantuan. 

2) Fungsi : 

a) Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi 

masyarakat, 

b) Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan 

c) Pengelolaan tugas pembantuan; dan 

d) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 
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7. KAUR (Kepala Urusan) Kesejahteraan Rakyat 

1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan 

serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial 

kemasyarakatan. 

2) Fungsi : 

a) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan, 

b) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan 

beragama, 

c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan 

masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan 

d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa. 

8. Kepala Dusun (KADUS) 

1) Tugas : 

a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah 

kerjanya, 

b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya 

dan gotong royong masyarakat, 

c) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah 

kepada masyarakat, 
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d) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan 

mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT 

(Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya, dan 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

2) Fungsi : 

a) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat 

diwilayah dusun, 

b) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, 

c) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan 

swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan 

perekonomian, 

d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan 

ketrentaman dan ketertiban masyarakat, dan 

e) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala 

desa. 

9. BPD (BADAN PERWAKILAN DESA) 

1) Tugas : 

a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa, 
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c) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, 

d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa, 

e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, dan 

f) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. 

2) Fungsi : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

 

 

 

 

 


