
50 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Desa  

Desa Pasir Selabau merupakan bagian desa yang ada di Kecamatan 

Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Menurut cerita dari tokoh masyarakat 

asal mula nama Desa Pasir Selabau berasal dari nama Datuk Patih Kelopak 

Bunga yang tinggal di Pasir Selabau. 

Datuk Patih berasal dari minang Kabau berakit kulim dari Indragiri 

dalam menyebarkan agama islam. Dalam penyebaran agama islam, Datuk 

Patih Bersama 3 orang sahabatnya mengarungi sungai dan tanpa disadari 

tanjung yang dilewati terputus sambal membawa kerbau, dan Datuk Patih 

mempunyai nazar kalua selamat kerbau yang dibawanya akan ditinggalkan 

ditanjung tersebut, karena selamat maka nazarnya dilaksanakan sehingga 

jadilah desa tersebut bernama Pasir Selabau. 

Kepemimpinan Derani sebagai Kepala Desa Pasir Selabau sampai 

dengan akhir masa jabatannya tahun 1979, belum bnyak keberhasilan yang 

dicapai dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa. pada  Tahun 1979 

bapak Ilyas terpilih menjadi kepala desa menggantikan Bapak Derani. 

Kemudian tahun 1980 diselenggarakan pilihan kepala desa dengan 

kepala desa terpilih yaitu Bapak Zakaria, yang memimpin sampai dengan 

tahun 2005. Selama kepemimpinan Bapak Zakaria Desa Pasir Selabau baru 

mulai berkembang dengan adanya bantuan dari Program Pengembangan 
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Kecamatan (PPK) dengan adanya bantuan bangunan saran prasarana dan 

bantuan usaha bagi masyarakat kecil. 

Tahun 2005 Bapak M.Yusuf terpilih menjadi Kepala Desa Pasir 

Selabau sampai akhir masa jabatan 2010 (sesuai peraturan waktu itu masa 

jabatan kepala Desa 5 tahun).  

Adapun keberhasilan dalam kepemimpinan kepala desa di pasir 

selabau pada tahun 1997 dipimpin oleh Bapak Derani dalam sektor 

pembangunan mengalami peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 

dalam pelayanan kepada masyarakat seperti pembangunan fisik gedung kantor 

pasir selabau serta pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan 

keagamaan melaluai kegiatan pembangunan surau.sedangkan kekurangan 

dalam kepemimpinan bapak Derani yaitu Pendidikan dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) aparatur desa dan lembaga penyelenggaraan pemerintahan 

desa masih rendah karena rata-rata berpendidikan SD dan usia tua, sehingga 

dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum 

optimal, kurangnya dana bantuan stimulant dari pihak pemerintah sehingga 

pelaksanaan kegiataan pembangunan sangat mengandalkan kepada swadaya 

masyarakat, sehingga hasil yang dicapai masih belum bisa merata disetiap 

bidang. Kesadaran masyarakat dalam siskamling masih kurang, terbukti 

dengan masih adanya kejadian pencurian terhadap harta benda warga 

masyarakat. 

Pada masa kepemimpinan Pejabat Kepala Desa Bapak Ilyas pada tahun 

1979, beliau melanjutkan rencana yang tertunda pada masa pemerintahan yang 

sebelumnya. 
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Selanjutnya, pada tahun 1980- 2005, pemerintah Desa Pasir Selabau 

dipimpin oleh Bapak Zakaria. Pada masa kepemimpinannya, bapak Zakaria 

dalam sektor pembangunan berusaha memperbaiki kapasitas aparatur 

pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui 

rehabilitasi kantor desa serta adanya pembangunan dalam bidang Pendidikan, 

kesehatan dan sarana melalui pembangunan gedung puskesmas pembantu 

serta adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas kader pelayanan kesehatan 

di pos yandu, dan melakukan pembangunan dibidang peningkatan sarana 

keagamaan yakni melalui pembangunan masjid Al-Ikhlas. 

Kemudian, pada tahun 2005-2010, pemerintah desa Pasir Selabau 

dipimpin oleh bapak M.Yusuf. Dalam masa kepemimpinannya, bapak 

M.Yusuf masih berupaya untuk melakukan pembangunan dan peningkatan 

kapasitas aparatur pemerintahan desa. Langkah yang dilakukan yakni berupa 

restrukturisasi dan perubahan para penyelenggara pemerintahan desa, seperti 

penggantian aparatur desa yang sudah tidak memenuhi syarat karena faktor 

usia dan penguatan kelembagaan BPD.  

Selanjutnya, pada tahun 2005-2017, pemerintah Desa Pasir Selabau 

dipimpin oleh Bapak Yanto. Dalam kepemimpinanannya, bapak Yanto 

kembali melanjutkan rencana-renca pembangunan yang tertunda, dan 

melakukan pembangunan dengan memperbaiki/ rehabilitasi kantor desa Pada 

Tahun 2016. Selanjutnya, kepala desa melakukan upaya pembangunan 

pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana, serta adanya penyaluran BLT dan penyaluran beras 

miskin untuk masyarakat. 
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4.2 Geografis Dan Luas Wilayah Desa 

Desa Pasir Selabau merupakan desa yang terdapat di Kecamatan 

Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tanggal 28 Agustus 2004, 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 tahun 2004 

mengenai Pembentukan Kecamatan, maka kabupaten Indragiri Hulu 

membentuk kecamatan baru yaitu Kuala Cenaku, Kecamatan Sungai Lala, 

Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kecamatan Rakit Kulim dan Kecamatan Batang 

Peranap. 

Kondisi Wilayah Kecamatan Sungai Lala berada di Daerah Aliran 

Sungai Indragiri, yang pada kenyataannya merupakan daerah dataran rendah 

dengan tipologi ketinggian Bukan Pantai Datar 30-50 dpl.  Luas Wilayah 

Kecamatan Sungai Lala mempunyai Luas wilayah lebih kurang 180,4 Km2 

(kilo meter persegi) yang terbagi atas 12 (dua) belas pemerintahan desa dan 

sedangkan luas wilayah desa Pasir Selabau 750 7.5. Orbitrasi Wilayah Jarak 

Desa Pasir Selabau menuju pusat Kecamatan Sungai Lala ke pusat 

pemerintahan Ibukota Kabupaten berjarak 45 Km dengan waktu tempuh rata-

rata 40 menit, jarak menuju Ibukota Provinsi berjarak 350 Km dengan waktu 

tempuh rata-rata 5 jam, kemudian menuju Ibukota Negara 1.650 Km dengan 

waktu tempuh rata-rata 2 hari. 

Batas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hulu Nomor 5 tahun 2004, batas-batas wilayah Desa Pasir Selabau 

Kecamatan Sungai Lala adalah : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan 

Sungai Lala 
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b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasir Bongkal  Kecamatan 

Sungai Lala 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Indragiri 

d.  Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perkampungan Sungai Parit 

Kecamatan Sungai Lala 

Iklim yang terdapat didesa Pasir Selabau, sebagaimana desa-desa lain 

diwilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut 

berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di 

Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala.  

 

4.3 Pemerintahan Desa 

Pemerintahan Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten 

Indragiri Hulu, tidak jauh berbeda dengan Desa-desa lainnya. Dalam struktur 

perangkat desa, Pemerintahan Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala 

Kabupaten Indragiri Hulu dipimpin oleh seorang kepala desa yang ditunjuk 

melalui proses pemilihan kepala desa (Pilkades) langsung dengan sistim 

demokrasi dan mengutamakan pemilihan putra daerah yang terbaik dari desa 

yang memahami tentang pemerintah desa. Untuk mempermudah pelaksanaan 

administrasi di Desa Pasir Selabau kepala desa dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu oleh Sekretaris desa yang mewakili kepala desa dalam mengkoordinir 

tugas-tugas yang akan dilakukan oleh kepala desa, dan dibantu oleh beberapa 

urusan yaitu : Kepala Urusan pemerintah, Kepala Urusan Umum dan Kepala 

Urusan Pembangunan, dll. Kemudian, dalam pembagian wilayahnya, Desa 

Pasir Selabau dibagi menjadi 3 Dusun, dan masing-masing dusun dibagi 
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menjadi beberapa RT yaitu Dusun 1 ada 1 RT dan 1 RW, Dusun 2 ada 1 RT 1 

RW, dan Dusun 3 ada 1 RT1 RW. Dimana setiap dusun kondisi wilayah 

pertanian dan perkebunan dan pusat pemerintahan berada di dusun 2, dan 

setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.  Berikut ini pelaksana 

pemerintahan desa Didesa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten 

Indragiri Hulu beserta tugas dan wewenangnya: 

a. Kepala Desa 

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD  

2. Mengajukan rancangan peraturan Desa  

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama BPD  

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB 

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD  

5. Membina kehidupan masyarakat Desa  

6. Membina ekonomi desa  

7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif  

8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-

undangan; dan  

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 
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b. Sekertaris Desa  

1) Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan 

penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.  

2) Fungsi :  

1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk 

kelancaran tugas Kepala Desa  

2. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan  

3. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan 

sementara  

4. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa  

5. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  

6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan  

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  

c. Kaur Umum    

1) Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan 

administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris 

kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.  

2) Fungsi :  

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar serta pengendalian tata kearsipan  

2. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa  

3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum  

4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis 

kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor  
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5. Pengelolaan administrasi perangkat Desa  

6. Persiapan bahan-bahan laporan; dan  

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.   

d. Kaur 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 :  

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan  

2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan 

keputusan Kepala Desa  

3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan  

4. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa  

5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan 

kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan Desa 

6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan 

yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan  

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.   
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e. Kaur Pembangunan  

1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan desa dan 

potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan 

pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan 

pelaksanaan tugas pembantuan.  

2) Fungsi :  

a. Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan  

b. Pengelolaan tugas pembantuan; dan  

c. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.   

f. 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  

d) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan 

kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah 

kerjanya  

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  
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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  

e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.   

g. BPD (Badan Perwakilan Desa)   

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama 

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  

1) Tugas :  

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa  

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa  

c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa  

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa  

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat  

f. Menyusun tata tertib BPD.   

2) Hak :  

a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa  

b. Menyatakan pendapat Kewajiban  

c. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala 

peraturan perundang-undangan  
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d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa  

e. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan 

NKRI  

f. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat  

g. Memproses pemilihan kepala desa  

h. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, 

kelompok dan golongan  

i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 

setempat  

j. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan  

Secara keseluruhan aparat Pemerintahan Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dibuat dalam sebuah struktur seperti dibawah ini : 
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Gambar 4.1 

STRUKTUR ORGANISASI DESA PASIR SELABAU KECAMATAN 

SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala 

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2005-2017 
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4.4 Keadaan Monografi 

Penduduk merupakan unsur yang paling menentukan gerak langkah 

pembangunan nasional maupun pembangunan Desa. Karena penduduk 

disamping menjadi Subjek dalam Pembangunan, penduduk juga sebagai objek 

pembangunan itu sendiri. Masalah kependudukan yang penyebarannya kurang 

merata juga akan mempengaruhi Usaha-usaha pemerintahan desa dalam 

memberikan pelayanan untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang 

menciptakan singkronisasi, keharmonisan antara masyarakat dengan 

pemerintah. 

Dengan adanya kekompakan dan keselarasan maka harapan untuk 

mencapai pembangunan desa yang diwujudkan melalui tertib administrasi 

pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintahan desa 

dapat terwujud. Jumlah penduduk Desa Pasir Selabau berkewargaan Indonesia 

berdasarkan informasi berjumlah 430 jiwa. Yang terdiri dari laki-laki 199 

jiwa, perempuan 231 jiwa dan 262 KK yang terbagi dalam 3 wilayah dusun, 

dengan rincian sebagai berikut: 

TABEL 4.1  Jumlah Penduduk Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai 

Lala Kabupaten Indragiri Hulu 

 

Keterangan Dusun 1 Dusun II Dusun III 

Jiwa 71 134 225 

KK 54 76 132 

Sumber: Data Olahan 2018 

4.5 Sosial Budaya , Pendidikan, Agama Dan Mata Pencarian Penduduk 

a. Sosial Budaya 

Sosial Budaya masyarakat Desa Pasir Selabau terdiri dari berbagai 

macam suku yaitu ada suku jawa, batak dan melayu. Namun Secara 

sejarah asal usul, penduduk asli adalah Suku Melayu. Secara sosio 
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cultural, desa Pasir Selabau merupakan desa yang berada di wilayah tepian 

sungai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sejarah 

Kerajaan Indragiri yang notabene adalah suku Melayu. Masyarakat Desa 

Pasir Selabau masih terikat dalam soal perkawinan, dan hidup saling 

ketergantungan dan tidak terlepas satu dengan yang lainnya. 

b. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu indicator pengukuran tingkat 

sumber daya manusia pada suatu daerah.Begitu juga dengan Desa Pasir 

Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Lembaga 

pendidikan yang ada di Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala 

Kabupaten Indragiri Hulu sangat jauh dari kata memadai. Lembaga 

Pendidikan di Desa Pasir Selabau hanya terdapat Sekolah TPA yang 

difungsikan untuk Pendidikan agama. 

Sedangkan tingkat Pendidikan masyarakat Desa Pasir Selabau, 

dapat dilihat berikut ini: 

TABEL 4.2  Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pasir Selabau 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu  

  

Pra 

Sekolah 

SD SLTP/ 

SEDERAJAT 

SMA/SEDERAJAT SARJANA 

155 Orang 75 

Orang 

19 Orang 15 Orang 8 Orang 

Sumber: Data Olahan 2018 

c. Agama 

Penduduk Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten 

Indragiri Hulu  menganut agama Islam dan Nasrani. Namun mayoritas 

masyarakat Desa menganut agama Islam. Sarana tempat ibadah di Desa 
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Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu adalah 

Masjid yang berjumlah 1 unit. Dalam penghayatan nilai-nilai agama, 

Masjid tersebut digunakan untuk aktifitas dakwah dan Pengajian. 

d. Mata Pencarian Penduduk 

Mata pencarian penduduk merupakan satu usaha untuk memenuhi 

satu kebutuhan hidup yang sekaligus akan turut menentukan kelangsungan 

hidup mereka sendiri. Sedangkan mata pencarian penduduk Desa Pasir 

Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu beraneka 

ragam, Mata pencarian penduduk desa diantaranya sebagai petani dan 

berkebun, berdagang, PNS, Buruh, penambang Emas, Guru dan lain 

sebagainya.  

TABEL 4.3  Mata Pencarian Masyarakat Desa Pasir Selabau 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu 
 

Petani Pedagang PNS Buruh 

204 Orang 17 Orang 5 Orang 78 Orang 

Sumber: Data Olahan 2018 

Masyarakat Desa Selabau juga bermata pencharian melalui 

kepemilikan hewan ternak, jumlah kepemilikan hewan tersebut dapat 

dilihat berikut ini: 

TABEL 4.4  Kepemilikan Hewan Ternak Masyarakat Desa Pasir 

Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri 

Hulu 
 

Ayam, Itik Kambing Sapi Kerbau Lain-lain 

70 KK 10 KK 20 KK - - 

Sumber: Data Olahan 2018 

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pasir Selabau rata-rata bermata 

pencarian disektor usaha yang berbeda-beda, sebagian besar masyarakat 

desa bermata pencarian sebagai petani dan berternak. Sedangkan sebagian 

berkerja dalam sektor formal seperti PNS, Honorer, dan guru. 


