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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1  Sejarah Desa  

     Menurut sejarah dan legenda yang disampaikan sesepuh dan tertua yang ada 

di kepenghuluan sintong, bahwa nama sintung berasal dari kata sintua, yaitu suatu 

kata yang terdapat bahasa sangsekerta dimana perkataan itu terdiri dari dua suku 

kata yaitu sin dan tua, dimana masing-masing mempunyai arti, sin ( tempat ) dan 

tua ( ketua/pemimpin ), jadi situa dapat diartikan sebagai tempat ketua atau 

pimpinan juga raja karena disini dulunya daerah kerajaan. Demikian pula lah asal 

dari nama sintung, bahkan belakangan ini berubah jadi sintong. 

4.2  Kondisi Georgrafis 

Desa Sintong berada dalam Pemerintahan Kecamatan Tanah Putih 

Kabupaten Rokan Hilir. Desa sintong ini memiliki luas wilayah lebih kurang 10 km. 

Kondisi geografis desa sintong sebagaian besar terdiri dari daerah tanah dataran 

rendah dan perbukitan hanya sebagian kecil yang kondisi tanah nya berbukitan. 

Daerah ini beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi serta pergantian dua 

musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara tidak menentu berkisar antara 23 C 

sampai dengan maksimal 34 C. Kondisi geografis yang demikian menyebabkan 

daerah ini sesuai untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga masyarakat pada 

umumnya berkecimpung dalam usaha pertanian.  
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Desa sintong sebagai suatu daerah yang berada di kec. Tanah Putih memiliki 

batas-batas dengan wilayah lainnya. Adapun batas wilayah Desa Sintong adalah 

sebagai berikut :  

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mutiara  

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekeladi  

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Menggala Sakti 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sedinginan 

4.3  Kondisi Demografis  

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan 

daerah tersebut, kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menemukan arah 

kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu 

pengetahuan tentang perkembangan tingkat kependudukan sangat dibutuhkan guna 

menentukan kebijakan pembangunan, sehingga memberikan kemudahan 

pemerintahan menata pemerataan pembangunan.  

Berdasarkan pendataan, jumlah penduduk di desa sintong pusaka, berjumlah 

2.713 juwa, dengan kepala keluarga 600 KK, dimana jumlah kepala keluarga 

perempuan sebanyak 30 KK, serta 101 KK keluarga miskin. 

  Tabel 4.1 Jumlah Penduduk  

NO PENDUDUK JUMLAH 

1 Jumlah Penduduk Laki-laki 1.228 Jiwa 

2 Jumlah Penduduk Perempuan 1.479 Jiwa 

3 Jumlah Penduduk pendatang  553 Jiwa 

4 Jumlah Penduduk yang Pergi 10 Jiwa 

Jumlah Total Penduduk 2.713 Jiwa 

  Sumber : Rincian dan data statistik desa Sintong Pusaka Tahun 2017  
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  Tabel 4.2 jumlah penduduk berdasarkan struktur usia  

NO JUMLAH PENDUDUK JUMLAH 

1 < 1 tahun 78 jiwa 

2 1-4 tahun 271 jiwa 

3 5-14 tahun 486 jiwa 

4 15-39 tahun 1.074 jiwa 

5 40-64 tahun 578 jiwa 

6 65 tahun ke atas 226 jiwa 

Sumber : Rincian dan data statistik desa Sintong Pusaka Tahun 2017  

Tabel 4.3 jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan  
NO JUMLAH PENDUDUK JUMLAH 

1 Petani 240 jiwa 

2 Nelayan 100 jiwa 

3 Buruh tani/nelayan 134 jiwa 

4 Buruh pabrik - 

5 PNS 6 jiwa 

6 Pegawai swasta 76 jiwa 

7 Wiraswasta/pedagang 62 jiwa 

8 Lainnya, - 

Sumber : Rincian dan data statistik desa Sintong Pusaka Tahun 2017  

4.4 Pendidikan 

Pendidikan merupakan faktor penting untuk mendukung proses pembangunan 

dan perkembangan desa, pendidikan akan menentukan dan membentuk kualitas 

manusia didalam suatu daerah tersebut, semakin tinggi tingkat pendidikan maka 

dalam teorinya semakin bagus pula kualitas manusia tersebut. 

Berdasarkan statistik dari desa Sintong Pusaka terdapat tingkat pendidikan 

mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 

berikut. 

Tabel 4.4 Jumlah sarana pendidikan  
NO JUMLAH SARANA PENDIDIKAN JUMLAH 

1 Paud 1 

2 SD 2 
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3 SMP/MTS 1/- 

4 SMA/SMK - 

Sumber : Rincian dan data statistik desa Sintong Pusaka Tahun 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan di desa Sintong 

Pusaka masih sedikit, berdasarkan hasil survei dilapangan banyak para anak warga 

masyarakat yang bersekolah di luar kepenghuluan sintong pusaka di karenakan 

sedikit nya jumlah sarana pendidikan, untuk SMA/Sederajat saja tidak ditemukan 

adanya sekolah untuk tingkat anak SMA banyak para remaja yang melanjutkan 

sekolah keluar desa, seperti desa sedinginan, sintong induk, desa menggala, desa 

sekelaadi, kota duri, kota dumai dan sebagainya.  

Tabel 4.5 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1 Tamat SD sederajat 1313 Jiwa 

2 Tamat SMP 659 Jiwa 

3 Tamat SMA 105 Jiwa 

4 Tamat Perguruan Tingi - 

Sumber : Rincian dan data statistik desa Sintong Pusaka Tahun 2017  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang tamat 

SMA/Sederajat masih kurang, padahal pendidikan merupakan faktor utama untuk 

kemajuan suatu daerah, dan  di desa Sintong Pusaka pendidikan masyarakatnya masih 

rendah.  Dan ini Sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat, bahwa dengan 

memberikanpelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan 

kekreatifannya. 
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4.5 Kehidupan Beragama  

Agama merupakan bentuk ketaatan dan kepercayaan kita kepada sang pencipta 

ALLAH SWT, begitu juga masyarakat Desa Sintong Pusaka Kecamatan Tanah 

Putih Kabupaten Rokan Hilir. 

Tabel 4.6  jumlah penganut agama  

NO AGAMA JUMLAH 

1 ISLAM 2.710 

2 KRISTEN 13 

3 BUDHA - 

4 HINDU - 

5 KATOLIK - 

Sumber : Rincian dan data statistik desa Sintong Pusaka Tahun 2017  

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, jumlah penganut agama islam lebih 

mendominasi di desa sintong pusaka, dengan kepercayaan yang sama membuat 

masyarakat di desa tersebut hidup rukun dan saling menghargai. 

4.6 Tingkat Kesehatan       

Kesehatan merupakan isntrumen ataupun elemen yang sangat penting bahkan 

utama dalam kehidupan seseorang apalagi masyarakat, maka dari itu sangat 

perluadanya pusat kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, polindes, ataupun bidan 

maupun Dokter di desa tersebut apabila kesehatan dimasyarakat desa tersebut baik 

maka dalam proses pemberdayaan akan lebih mudah bagi desa tersebut, begitu juga 

dengan masyarakat Desa Sintong Pusaka,dengan berikut tabel dibawah ini adalah 

data jumlah sarana kesehatan di desa sintong pusaka : 
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Tabel 4.7 Sarana Kesehatan di Sintong Pusaka  

No SARANA KESEHATAN JUMLAH 

1 Puskesmas - 

2 Polindes 2 

3 Posyandu 1 

4 Dokter desa - 

5 Bidan desa 2 

     Sumber : Rincian dan data statistik desa Sintong Pusaka Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, jumlah sarana kesehatan didesa Sintong 

mempunyai sarana yang penting dimiliki oleh suatu desa, dengan demikian 

ketersediaan sarana tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan 

pngecekan terhadap kesehatan nya, dan tersedianya posyandu desa mempermudah 

para ibu hamil untuk melakukan pengecekan rutin dan imunisasi terhadap bayi 

mereka.  

4.7 Struktur dan Fungsi Aparat Desa  

Selanjutnya Pemerintah Desa Sintong Pusaka menjalankan tugas dan 

fungsinya bedasarkan Peraturan Mentri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 84 

Tahun2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 

4.7.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

Dimana pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa, 

perangkat desa sebagaimana dimaksud terdiri atas : 

a. Sekretaris Desa 

Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Desa 

dan di bantu oleh tiga unsur staff sekretariat, tugas skeretaris desa 

sebagaimana dimaksud terdiri dari tiga urusan yaitu, urusan tata usaha 
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dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, yang dipimpin 

oleh Kepala Urusan ( Kaur ).  

b. Pelaksana Kewilayahan 

Pelaksana kewilayahan ditentukan secara profesional antara 

pelaksana kewilyahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan 

desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, 

jumlah kepadatan penduduk serta sarana dan prasarana penunjang tugas, 

pelaksana kewilayahan di laksnakan oleh kepala dusun atau pelaksana 

lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati/Walikota dengan 

memperhatikan sosial budaya, tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud 

meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.  

c. Pelaksana Teknis  

Pelaksana Tenis paling banyak terdiri atas tiga seksi, yaitu seksi 

pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, Kemudian 

perangkat desa sebagaimana dimaksud, berkedudukan sebagai unsur 

pembantu Kepala Desa. 

4.7.2 Tugas dan Fungsi  

Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Mentri dalam Negri Republik 

Indonesia Nomor 84 Tahun2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa, maka tugas dan fungsi dan aparat desa adalah sebagai 

berikut : 
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i. Kepala Desa 

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 6 Bagian Kedua dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa maka Kepala Desa 

berfungsi sebagai berikut :  

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 

pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan ketentramandan 

ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi 

kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 

perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan 

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewwajiban 

masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga 

kerjaan. 

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. 

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 
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ii. Sekretaris Desa  

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa, 

dan bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.  

Berdasarkan Pasal 7 Bagian Kedua dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa maka Sekretaris Desa 

berfungsi sebagai berikut : 

a. Melaksanakan urusan umum ketatausahaan seperti penataan 

administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa 

dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, invetarisasi, 

perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

b. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasi admistrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala 

Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainya.  

c. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan.  

iii. Kepala Urusan Kedudukan  

Kepala urusan kependudukan sebagai unsur kesekretariat, membantu 

sekretaris dalam urusan pelayanan administrasi penduduk pelaksanaan tugas-
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tugas pemerintahan, Berdasarkan Pasal 8 Bagian Kedua dalam Permendagri No 

84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa maka 

Kepala Urusan Kedudukan berfungsi sebagai berikut : 

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki, memiliki fungsi 

melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 

penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan 

dinas, dan pelayanan umum.  

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan 

keuangan, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-

sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, 

dan adimintrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan 

lembaga pemerintahan desa lainnya. 

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan 

perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan 

belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan 

laporan. 
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iv. Kepala seksi berkedudukan  

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, berugas 

membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, Berdasarkan Pasal 

9 Bagian Kedua dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa maka Sekretaris Desa berfungsi 

sebagai berikut : 

a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 

manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi 

desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan 

ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 

kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendapatan 

dan pengelolaan profil desa. 

b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 

pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang 

pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat 

di bidang budaya, ekonomi dan politik, lingkungan 

hidup,pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan 

motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, 

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial 

budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. 
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v. Kepala kewilayahan / Kadus  

Berdasarkan Pasal 10 Bagian Kedua dalam Permendagri No 84 Tahun 

2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa maka Kepala 

Kewilayahan berfungsi sebagai berikut : 

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan 

pengelolaan wilayah 

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya 

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya 

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangun 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Sintong 

Pusaka :  
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DAFTAR NAMA RT DAN RW KEPENGHULUAN SINTONG PUSAKA  

 NAMA RW 01 DUSUN 

01 SYAFRIZAL 

JAMALUDDIN 

 

PUSAKA 

 

02 JUFRIZAL/IJUP 

03 ABDUL MUIS 

RT NAMA RW 02 

01 RUSLI 

AHMAT. M 02 AMRAN 

03 HELMIYADI 

RT NAMA RW 03 DUSUN 

01 JALI 
MULYADI 

 

 

PEMATANG 

MUTUN 

02 RISTENDI 

RT NAMA RW 04 

01 DARMAN 
JAMHOR 

02 JUFRIZAL 

RT NAMA RW 05 DUSUN 

01 SARTIMAN HAMLES STNGNG  

 

PAGAR HARAPAN 
02 ARIFIN HORAS. DS 

RT NAMA RW 06 

01 PDT.STEFANUS SIBNI SYAMAMTA 

DAMANIK 02 JAMES SAMOSIR 

RT NAMA RW 07 DUSUN 

01 ALMI. B 

KHOSMI 

PUSAKA UJUNG 

02 BAHRONI 

03 AZHARI 

RT NAMA RW 08 

01 RAFLES ALI 

RUDI HARTONO 02 AMAD. S 

03 SYAHRUDDIM 

 

 

 


