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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Kondisi Desa 

4.1.1 Sejarah Desa 

Desa Sendayan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat Desa 

Sendayan. Dikenal ada Sebuah Rawa yang bernama Sendayan terletak 

diantara dua Dusun, yaitu Dusun Kapur dan Dusun Teratak Padangdan 

disepakati oleh kedua Dusun yang bernama Desa Sendayan.Desa Sendayan   

mulai   terbentuk   dimulai   pada   tahun   2006, Desa Pemekaran dari Desa 

Kampung Panjang  yang pada saat itu jumlah Penduduk 1827 jiwa dan  

dipimpin  oleh  seorang Pjs. Kepala Desa  yang bernama  SYARTILIS.Saat 

itu perkembangan dalam masyarakat mulai dirasakan Selanjutnya  setelah 

masa  pemerintahan  Bapak (SYARTILIS) berakhir masyarakat  Desa  

Sendayan memilih   pemimpin   baru   pada   tahun   2008, pemilihan kepala 

Desa dilakukan secara langsung yang diikuti oleh tiga orang calon (Profil 

Desa Sendayan 2017). 

Desa Sendayan diDefinitifkan  pengelolaan Pemerintahan Desa   

diserahkan   kepada Kepala Desa yang baru, Pada tahun itu juga berdiri 

Kantor Desa,  Tanah yang digunakan untuk lokasi Kantor Desa Sendayan 

berasal dari Tanah yang dibeli dari salah seorang masyarakat.  Pada masa 

pemerintahan kepala Desa pertama ini kegiatan Desa Sendayan lebih banyak 

digunakan   untuk   menata   kelembagaan   kelompok   masyarakat, dan 
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peningkatan dibidang infrastruktur, Pertanian    mulai  dari  kesadaran 

masyarakat yang  nantinya  berkembang menjadi  Dusun  dan  penataan  

kelompok-kelompok pertanian  yang lain tersebut   walaupun masih  bersifat  

sederhana.  Pada  saat  itu kegiatan  kelompok  masyarakat ini  banyak  

bekerja  pada  sektor  pertanian  dan  pada kelompok  kecil  pada  sektor  

perkebunan dan perikanan dan usaha kecil menegah lainnya.  

Visi dan  misi  dalam  rencana  Pembangunan  Desa Sendayan selalu 

menjadi patokan dasar pada masa pemerintahan Kepala Desa ini hingga tahun 

2012kepala  Desa  di   Sendayan ini  menjabat  selama  5 tahun,dan dijabat 

oleh Pjs dari Masyarakat yang Memenuhi syarat. Setelah masa Pjs berakhir 

dan dijabat oleh Camat masa  pemerintahan Penjabat Sementara Kepala Desa 

yang sekarang baru menjabat selama 2 tahun. Dengan Perkembangan sejarah 

Desa Sendayan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1  

Sejarah Perkembangan Desa 

Tahun Kejadian yang Baik Kejadian yang Buruk 

2006 Terbentuknya  Desa Persiapan Sendayan 

yang pertama kali yang dipimpin Pjs, 

Kepala  Desa  Pertama yang bernama 

SYARTILIS 

Masih kurangnya pelayanan 

kepada masyarakat tentang 

pelaksanaan pemerintahan 

Desa 

 Sudah dimulainya pembangunan 

infrastruktur Desa dengan pola swadaya 

Masyarakat Desa 

 

 Semakin meningkatnya Fungsi 

kelembagaan Desa dan organisasi 

Masyarakat Desa 

 

2007 Meningkatnya kesadaran masyarakat 

tentang gotong-royong 

Kurangnya ketersediaan 

lapangan kerja bagi 

masyarakat dan pemuda. 

 Meningkatnya hasil pertanian 

masyarakat Desa 

 

 Adanya pelatihan pengembangan 

usaha,dan pertanian masyarakat Desa 

 

 Peningkatan Keterampilan dan sumber 

daya manusia 

 

2008 Terpilihnya Kepala Desa Defenitif Masih adanya pro kontra 

sekelompok masy Desa 

 Terbentuknya Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) 

Dan lembaga lainnya 

 

2009 Meningkatnya pembangunan jalan dan 

jembatan 

 

 Adanya dana Alokasi dana Desa 

(ADD) 

 

2010 Desa mendapatkan dana UED-SP  

 Meningkatnya pendapatan masyarakat 

dibidang hasil  pertanian, tanaman 

pangan 

 

2011 Integrasi dalam perencanaan 

pembangunan Desa 

 

 Pembangunan Desa diarahkan pada 

sektor Pertanian 

 

 Pendapatan Petani terhadap panen Padi 

meningkat 

 

2011 Integrasi dalam perencanaan 

pembangunan Desa 

 

2012 Habisnya Masa jabatan Kepala Desa 

Sendayan 

 

2013 selesainya Realisasi  APBDES  

2014 Desa menyusun Rancangan APBDES  

2015 Desa Menyusun Naskah RPJMDES- 

RKPDes-APBDes 2015-2020 
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4.1.2  Demografi 

 

Dilihat dari Topografi ketinggian wilayah Desa Sendayan  berada pada 3 

m ketinggian dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-rata 20 

mm / tahun serta suhu rata-rata antara 27-30 0C dengan kelembaban udara rata 

-rata 65 % per tahun,. Desa Sendayan terdiri dari daerah yang terletak 

dipinggir sungai Kampar sepanjang 2 Km dan daerah daratan tinggi  sedikit 

perbukitan didaerah Selatan Desa, kondisi tanah di Desa Sendayan terdiri dari 

tanah berpasir diutra Desa, tanah hitam berhumus sedang didaerah pemukiman 

Penduduk, tanah liat sedang di daerah pertengahan Desa dan tanah warna abu-

abu dan sedikit bergambut didaerah perkebunan masyarakat, dengan tingkat 

PH tanah yang cocok untuk daerah Perkebunan dan Pertanian, namun di tinjau 

dari Keadaan Cuaca serta dibanding dengan komoditas usaha pertanian 

tanaman padi dan palawija, maka Desa Sendayan masih membutuhkan Irigasi 

untuk pertanian  Berikut Tabel Cuaca di Desa Sendayan  

Tabel. 4.2 

Kondisi cuaca dan aktifitas pertanian 

Tanaman padi dan palawija 

 

NO BULAN MUSIM 
HUJAN 

KEMARAU AKTIFITAS PERTANIAN 

1 JANUARI  ringan  Panen padi 

2 FEBRUARI  sedang  Panen padi 

3 MARET sedang  Musim Lepas kerbau 

4 APRIL   Ringan Musim Lepas Kerbau 

5 MEI   sedang Penanaman padi 

6 JUNI   sedang Penyiangan Padi 

7 JULI  sedang Penyiangan padi 

8 AGUSTUS  sedang  Pengolahan tanah 

9 SEPTEMBER tinggi  Penyemaian bibit padi 

10 OKTOBER  tinggi  penyiangan 

11 NOPEMBER  tinggi  pemupukan 

12 DESEMBER  tinggi  pemupukan 
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Desa Sendayan secara Administratif termasuk wilayah Kecamatan 

Kampar Utara dengan luas wilayah Desa Sendayan 8 Km x 2,5 Km = lebih 

kurang 2000 hektar. Terdiri dari 1750 Ha, lahan Perkebunan, 300 ha 

persawahan, 3 ha fasilitas umum 2 ha  kuburan umum,  Kepadatan 

penduduk sudah mencapai 830 KK dengan jumlah Penduduk 3525 lebih 

jiwa dengan luas pemukiman penduduk 50 Ha,. Namun dari keluasan 

wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam 

yang berpotensi belum digali saat ini.   

Tabel 4.3  

Nama-Nama Perangkat Desa 

No Nama Jabatan 

1 Alizar Kepala Desa 

2 Andriska Sekertaris Desa Non PNS 

3 Diana Lestari Kaur Pemerintahan 

4 Mohd. Zaid Kaur Pembangunan 

5 Misdar Wati Kaur Keuangan 

6 Yulia Maryanis Kaur Umum 

7 Nova Yusnita Bendahara 

8 Maswir Kepala Dusun I Kapur 

9 Idris Kepala Dusun II Kapur 

10 Azhar Kepala Dusun III Teratak 

Padang 

11 Rahmadi Kepala Dusun IV Teratak 

Padang 

Sumber: Data Desa Sendayan Tahun 2016 

4.1.3 Sarana dan Prasarana 

Kondisi  sarana  dan  prasarana  umum  Desa    Sendayan  secara  garis  

besar  adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.4  
Sarana dan Prasarana Desa Sendayan 

 

NO SARANA/PRASARANA JUMLAH/VOLUME KETERANGAN 
1 Kantor Desa 1 unit  

2 Tanah Kas Desa 6,5 Ha  

3 Puskesmas Pembantu 1 unit  

4 Masjid 4 unit  
5 Mushola 6 unit  

6 Kendaraan Dinas 1 unit  

7 Taman Kanak-kanak 1 unit  

8 PAMSIMAS 3 unit  
9 SD Negeri 2 unit  

10 MTs 1 unit  

12 Madrasah Diniah Awaliyah 1 unit  

13 Tempat Pemakaman Umum 4 unit  
14 Sungai 2 Km  

15 Jalan Tanah 1 Km  

16 Jalan Semenisasi 5 Km  

17 Jalan Kecamatan 3 Km  
18 Jalan aspal Penetrasi 3 Km  

19 Jalan Kabupaten 4 Km  

20 Lumbung Tani 1 bh  

23 UED – SP 1 unit  
24 Gapoktan 3Kelompok  

Sumber: Data Desa Sendayan Tahun 2016 

 

 

4.2 Keadaan Sosial 

 

Keadaan Sosial masyarakat Desa sangat ditentukan oleh kegiatan dan 

keberadaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada yaitu kegiatan yang bersipat 

swadaya dan gotong-royong contohnya : kegiatan menjenguk warga yang 

sakit, kegiatan pesta perkawinan, kegiatan arisan RT, Kegiatan wirid 

pengajian, dll, pengadaan pungutan uang social tingkat dusun. Dan kegiatan 

lainnya. 
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Penduduk Desa Sendayan menjunjung tinggi nilai adat istiadat hal 

tersebut tergambar dengan adanya persukuan seperti Domo, Piliang, kampai, 

dll serta setiap tahun diadakan dengan istilah halal bihalal antar persukuan, 

fungsi dari ninik mamak persukuan sangat berjalan untuk mengayomi anak 

kemanakan hanya sebagian kecil yang berasal dari berbagai daerah yang 

berbeda-beda, Sehingga  tradisi-tradisi musyawarah  untuk  mufakat,   gotong  

royong  dan  kearifan  lokal  yang  lain  sudah dilakukan  oleh  masyarakat  

sejak dulu dan  hal  tersebut  secara efektif dapat menghindarkan adanya 

benturan-benturan antar kelompok masyarakat. 

 

4.3 Keadaan Ekonomi 

4.3.1 Potensi Unggulan Desa 

Kegiatan Ekonomi selama ini masih didominasi oleh sector perkebunan 

dan Pertanian Mengingat wilayah desa Sendayan 88 % perkebunan dan Sawah 

Pertanian 10% Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya 

membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya 

pengetahuan dan kurangnya dana penunjang serta sarana dan prasarana dan 

tidak memiliki sawah irigasi terutama di wilayah kelompok tani. Sebagian 

masyarakat Desa Sendayan banyak yang menjadi pekerja bangunan, buruh 

tani, Nelayan, Peternak dll, Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya 

mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan 

penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, 

upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang – barang kebutuhan 

sembako. 
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a. Potensi umum    : Mendukung 

b. Potensi sumber daya alam  : Sangat Mendukung 

c. Potensi SDM    : Cukup Mendukung 

d. Potensi Kelompok dan Kelembagaan : Baik 

e. Potens sarana dan prasarana  : sedang 

4.3.2  Pertumbuhan ekonomi Desa 

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi diatas, banyak sumber daya alamnya  

yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tetapi tidak dilaksanakan. 

Diantaranya adalah Sungai dijadikan sebagai usaha budidaya ikan, lahan yang 

masih kosong untuk usaha Pertanian, namun hal tersebut juga disebabkan oleh 

paktor kurangnya modal, Sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan yaitu sumber 

daya Manusia. Sector Perkebunan sangat menentukan tingkat ekonomi 

masyarakat yaitu kebun karet, karena diDesa Sendayan Mayoritas penyadap  

Karet, karena kebun karet masyarakat sudah banyak yang sudah tua, dari 1750 

ha lahan perkebunan karet dan perkebunan sawit hanya sebagian kecil yang 

baru diremajakan yaitu bantuan peremajaan  karet APBD tahun 2011 s/d Tahun 

2013 sekitar 45 ha, dan sekitar 150 ha perkebunan proyek penghijauan serta 15 

ha lagi peremajaan atas usaha swadaya sendiri. Dan selebihnya adalah karet 

unggul yang sudah tua, kebanyakan alasan tidak diremajakan adalah karena 

masyarakat hanya memiliki kebun karet sebidang dan tidak memiliki cadangan 

untuk disadap lagi apabila yang sebidang tersebut diremajakan sedangkan 

kebutuhan hidup sangat mendesak untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya 

pendidikan. Sarana Transportasi, seperti jalan Produktif jalan usaha tani didesa 

Sendayan sudah diperbaiki sebagian dari anggaran APBD Kampar yaitu 
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sepanjang 3 km tahun 2010, 1 km tahun 2012, 1 km tahun 2013, dan perbaikan 

tahun 2014. Namun masih panjang lagi jalan usaha tani perkebunan dan 

pertanian yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.Peningkatan ekonomi yang 

sangat diharapkan pada saat ini adalah peningkatan yang termasuk program 

dari Pemerintah kabupaten Kampar dan Bupati Kampar yaitu bantuan material 

berupa Pinjaman modal usaha, yang didukung oleh peningkatan sumber daya 

manusia yang dilatih melalui Pertanian terpadu P4S KUBANG RAYA. Namun 

hal tersebut juga tampaknya belum berhasil, semua tersebut adalah butuh 

dukungan dan pengawasan yang Optimal baik dari sector internal maupun 

eksternal. Tetapi masyarakat Desa Sendayan memang menyadari bahwa semua 

itu tak terlepas dari kesadaran untuk lebih maju dan terus berusaha sesuai 

dengan bidang yang ditekuni. 

 

4.4  Kondisi Pemerintah Desa 

Pembagian  wilayah  Desa    Sendayan  dibagi  menjadi  4  (empat)  

Dusun,  dan  masing-masing dusun  tidak ada  pembagian  wilayah  secara  

khusus,  jadi  di  setiap  Dusun  ada yang mempunyai wilayah pertanian dan 

perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun II (dua), setiap Dusun 

dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, seperti berikut : 

a. Kepala Dusun I Kapur : MASWIR 

Jumlah RW : 2  

Jumlah RT  : 4 

b. Kepala Dusun II Kapur : IDRIS 

Jumlah RW : 2 

Jumlah RT  : 4 


