
54 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Singkat Kecamatan Rumbio Jaya  

Rumbio Jaya adalah sebuah nama Kecamatan di Kabupaten Kampar 

dengan Ibukota Kecamatan adalah Desa Teratak. Secara geografis terletak 

antara 01’05’ Lintang Selatan sampai 02’25’ Lintang Utara atau antara 

100º00’ sampai 105º 05 Bujur Timur. Luas kecamatan Rumbio Jaya pada 

tahun 2009± 77,54 km² dan sekitar 0,71%dari luas keseluruhan Kabupaten 

Kampar. 

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Rumbio Jaya menurut Perda 

Kabupaten Kampar No. 22 Tahun 2003 adalah: 

a) sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung 

b) sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Kampar 

c) sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kampar Timur 

d) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara 

Jika dilihat dari wilayah, Kecamatan Rumbio Jaya tergolong ke dalam 

daerah yang memiliki permukaan tanah yang datar dan rawa-rawa dengan 

ketinggian di atas permukaan laut 40 m/dpl.Kecamatan Rumbio Jaya juga di 

lalui oleh beberapa sungai besar, salah satunya sungai Kampar, serta di aliri 

beberapa sungai-sungai kecil. 

Kecamatan Rumbio Jaya di peroleh dari hasil pemekaran dari 

Kecamatan Kampar. Kecamatan Rumbio Jaya memiliki daerah yang cukup 

luas sehingga cocok dijadikan sasaran objek pengembangan kegiatan 
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pembangunan Kabupaten Kampar untuk berbagai sektor antara lain sektor 

pertanian, perkebunan dan industri serta pemukiman yang telah di tuangkan 

dalam rencana tata ruang daerah Kabupaten Kampar sehingga dapat 

memberikan prospek yang cukup cerah bagi kemajuan kehidupan masyarakat 

Kecamatan Rumbio Jaya.  

Kecamatan Rumbio Jaya pada awalnya mempunyai jumlah penduduk 

yang sedikit, seiring dengan kemajuan zaman maka terdapat lonjakan 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Tercatat pada tahun 2011 jumlah 

penduduk Kecamatan Rumbio Jayasebanyak 15.902 jiwa dan saat sekarang 

ini pada tahun 2015 berjumlah 17.192 jiwa. 

Sebagai daerah tropis pada umumnya daerah Kecamatan Rumbio Jaya 

memiliki dua iklim yaitu: Musim kemarau yang terjadi pada bulan juni s/d 

agustus, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan september s/d februari, 

dan selebihnya terjadi pada masa peralihan antara kedua musim. Adapun 

curah hujan rata-rata adalah 2.974 mm/tahun dan jumlah hari hujn terbanyak 

adalah 116 hari/tahun, sedangkan suhu maksimum di Kecamatan Rumbio 

Jaya berkisar antara 32,7ºC-33,7ºC dan suhu minimum berkisar antara 

21,4ºC-22,7ºC. 

Penduduk dan perkembangannya pada suatu daerah dari waktu ke 

waktu di pengaruhi oleh dua faktor yaitu: 

1. Kelahiran atau terjadinya suatu proses penurunan tingkat kematian 

yang tidak di ikuti oleh perbedaan di antara tingkat kelahiran dan 

tingkat kematian. 
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2. Migrasi, yaitu di mana perpindahan penduduk dari suatu tempat ke 

tempat yang lain. Demikian juga halnya dengan Kecamatan 

Rumbio Jaya dimana perkembangan dan pertumbuhan 

penduduknya tidak lepas dari kedua faktor tersebut. 

4.2 Deskripsi Desa Simpang Petai 

  Desa Simpang Petai adalah nama suatu wilayah diKecamatan Rumbio 

Jaya Kabupaten Kampar. Desa Simpang Petai merupakan Desa pemekaran 

dari Desa Teratak, Desa Simpang Petai pada mulanya adalah nama sebatang 

pohon yang selalu disinggahi oleh masyarakat yang pulang dari kebun untuk 

beristirahat. Pada tanggal 27 Maret 2008 Desa Simpang Petai diresmikan oleh 

Bupati Kampar dengan jumlah kepala keluarga 285 KK dan 1120 Jiwa. 

Kemudian dari tahun ke tahun jumlah penduduk terus meningkat pada tahun 

2017 yaitu berjumlah 1374 Jiwa dan 341 KK, dengan semakin meningkatnya 

pertumbuhan jumlah penduduk Desa, masyarakat sudah mulai membuka dan 

menggarap tanah milik sendiri untuk bercocok tanam karena mayoritas 

masyarakat desa Simpang Petai adalah Petani, Pekebun dan Pedagang. 

  Pada tahun 2008 Kepala Desa Simpang Petai dijabat oleh Bapak Ashri 

Amali dan Sekretaris desa adalah bapak Syafrihar bertugas selama 27 Maret 

2008 sampai dengan 5 Desember 2009, kemudian tanggal 6 Desember 2009 

sampai dengan 4 Maret dijabat oleh Plt Kepala desa yaitu Hj Siti Maryam dan 

Sekretaris desa adalah bapak Syafrihar , kemudian diadakan pemilihan kepala 

desa dan yang dipercaya untuk menjadi Kepala Desa adalah bapak 

Mahyuddin dan Sekretaris desa adalah bapak Syafrihar sampai pada tahun 
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2016, kemudian Desa Simpang Petai terus berkembang dan pada tahun 2016 

sampai pada tahun 2017 Kepala desa Simpang Petai adalah Bapak Khoirul 

Syafri, S.Pd dan sekretaris desa adalah bapak Syafrihar. 

 4.2.1   Demografi Desa 

Desa Simpang Petai terletak di wilayah Kecamatan Rumbio Jaya 

Kabupaten Kampar  Provinsi Riau.  Sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Bukit Keratai Kecamatan Rumbio Jaya, sebelah selatan berbatasan dengan 

Sungai Kampar, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Teratak dan Desa 

Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya, Sebelah barat berbatasan langsung 

dengan Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara. Luas wilayah Desa 

Simpang Petai adalah 1655 Ha dimana 65% berupa daratan yang bertopografi 

berbukit-bukit dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang 

dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan. Iklim Desa Simpang Petai, 

sebagaimana desa-desa lai di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau 

da penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola 

tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Simpang Petai Kecamatan 

Rumbio Jaya. 

 4.2.2   Keadaan Sosial 

Penduduk Desa Simpang Petai sebagian besar merupakan penduduk 

asli setempat dan ditambah sebagian kecil dari suku-suku pendatang dari 

berbagai daerah yang berbeda-beda, seperti suku minang dan jawa, sehingga 

tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal 

yang lain sudah di lakukan oleh masyarakat sejak adaya Desa Simpang Petai 
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ini dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-

benturan antar kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil sensus penduduk 

Desa Simpang Petai mempunyai jumlah penduduk 1.374 Jiwa yang terbagi 

atas 4 (empat) wilayah dusun dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Jumlah  Mayarakat Desa Simpang Petai  

Dusun I 

Kubu 

Cubadak 

Dusun II 

Pasir 

Jambu 

Dusun III 

Kubu 

Cubadak 

Dusun IV 

Kubu 

Cubadak 

Jumlah 

Penduduk 

270 Orang 242 Orang 482 Orang 280 Orang 1.374 Orang 

       Sumber: Kantor Desa Simpang Petai  

 4.2.3   Sarana dan Prasarana  

Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar dan baik pasti 

memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk melaksanakan 

kegiatan pemerintahan desa, kantor Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio 

Jaya yang merupakan pusat pemerintahan dilengkapi oleh sarana dan 

prasarana dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Kantor Desa Simpang Petai 

No Jenis Sarana Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Komputer (Laptop) 

Mesin TIK 

Meja 

Kursi 

Sofa 

Lemari (Kabinet+biasa) 

Kenderaan roda dua 

4 

1 

11 

53 

1 

7 

1 

 

Sumber: Kantor Desa Simpang Petai 

Dari Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa sarana pada Kantor Kepala 

Desa Simpang Petai sebagai penunjang terselenggaranya pemerintahan dan 
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tugas-tugas pelayanan pada pemerintahan desa sudah cukup lengkap dan pada 

kondisi baik.Jarak Desa Simpang Petai dengan Kecamatan Rumbio Jaya 

berjarak 1 Kilometer dan keadaan jalan Desa Simpang Petai menuju 

Kecamatan Rumbio Jaya jalan sudah di aspal semuanya. 

 Adapun dalam bidang kesehatan Desa Simpang Petai memiliki 1 unit 

Puskesmas. Puskesmas yang ada di Desa Simpang Petai sangat membantu 

masyarakat, dengan adanya program-program yang telah dibuat sehingga 

masyarakat lebih terbantu dalam kesehatan. Penduduk Desa Simpang Petai 

Kecamatan Rumbio Jaya mayoritas menganut agama islam. Sarana ibadah 

yang ada di Desa Simpang Petai berjumlah 4 unit, setiap dusun memiliki 1 

unit mesjid dan di Desa Simpang Petai memiliki 1 Unit mesjid Raya. 

 Pendidikan merupakan salah satu pengukuran tingkat sumber daya 

manusia pada suatu daerah. Begitu juga dengan Desa Simpang Petai 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Lembaga pendidikan yang ada 

di Desa Simpang Petai sudah mulai berkembang diantaranya sudah terdapat 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Playgroup), TK Harapan Bunda, Sekolah 

Dasar (SD), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), SMAN 01. 

 4.2.4   Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Simpang Petai  

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Kedudukan dan tugas 

Kepala Desa adalah sebagai kepala pemerintah di desa yang berada langsung 

dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat.Kepala 

desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan 
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masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai 

wewenang diantaranya: 

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 

2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 

3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa; 

4) Menetapkan peraturan desa; 

5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; 

6) Membina kehidupan masyarakat desa; 

7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; 

8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; 

9) Mengembangkan sumber pendapatan desa; 

10) Mengusulkan dan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;  

11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat; 

12) Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

14) Mewakili desa didalam dan dikuar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan pertauran 

perundang-undangan; 

15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 



 
 

61 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, 

kepala desa mempunyai kewajiban: Memegang teguh dan mengamalkan 

Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa; Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; Menaati dan 

menegakkan pertauran perundang-undangan; Melaksanakan kehidupan 

demokrasi dan berkehidupan gender; Melaksanakan prinsip tata pemerintahan 

desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien bersih serta 

bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; Menjalin kerjasama dan koordinasi 

dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; Menyelenggarakan 

administrasi pemerintahan desa yang baik; Mengelola keuangan dan aset 

desa; Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 

Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; Mengembangkan 

perekonomian masyarakat desa; Membina dan melestarikan nilai sosial 

budaya masyarakat desa; Memberdayakan masyarakat dan lembaga 

kemasyarakatan di desa; Mengembangkan potensi sumber daya alam dan 

melestarikan lingkungan hidup; Memberikan informasi kepada masyarakat 

desa; Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap 

akhir tahun anggaran kepada bupati; Menyampaikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati; Memberikan 

laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada 

BPD (Badan Permusyawaratan Desa); Memberikan atau menyebarkan 
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informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat 

desa setiap akhir tahun anggaran. 

Disamping itu aparat desa lainnya seperti Sekretaris Desa memiliki 

kewajiban diantaranya: 

1) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa 

2) Memimpin, mengoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua 

unsur/kegiatan sekretaris desa 

3) Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan 

umum desa 

4) Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa 

5) Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan  

6) Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-

hasil rapat 

7) Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa 

8) Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa 

9) Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan 

administrasi pemerintahan 

10) Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, 

administrasi kemasyarakatan 

11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa 

Dalam urusan pemerintahan, Desa memiliki Kepala urusan bidang 

pemerintahan yang mana berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan 

administrasi penduduk di desa; melaksanakan dan memberikan pelayanan 
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kepada masyarakat dalam hal Kartu Tanda Penduduk (KTP); melaksanakan 

kegiatan administrasi pemerintah; melaksanakan pencatatan kegiatan 

monografi desa; melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW, 

dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban serta pertahanan sipil sekarang 

menjadi pelindung masyarakat atau Linmas; melaksanakan penyelenggaraan 

buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa; melaksanakan 

kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

melaksanakan, mengawasi serta membina kegiatan sosial politik lainnya. 

Dalam urusan keuangan, desa memiliki seorang Kepala urusan 

keuangan yang memiliki kewajiban melakukan pencatatan keuangan 

mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; mengumpulkan dan 

menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan; 

melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa; melakukan 

administrasi keuangan desa; merencanakan penyusunan APBDes untuk di 

konsultasikan dengan BPD; melaksanakan tugas lain yang diberikan 

sekretaris desa. 

Dalam urusan pembangunan, desa juga memiliki seorang Kepala 

urusan pembangunan yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan 

administrasi pembangunan di desa; melakukan pencatatan hasil swadaya 

masyarakat dalam pembangunan desa; menghimpun data potensi desa serta 

mennganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan; serta melaksanakan 

pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar isian proyek 
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atau daftar isian kegiatan. Kemudian desa juga memiliki seorang kepala 

urusan dibidng umum yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan, 

meneriman dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta 

melaksanakan tata kearsipan; melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan 

pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; 

menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket; 

melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan 

bangunan lain milik desa; menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi 

umum; mencatat inventarisasi kekayaan desa; melaksanakan persiapan 

penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan 

kerumahtanggaan pada umumnya; melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh sekretaris desa.  

 4.2.5   Struktur Organisasi Pemerintah Desa Simpang Petai 

Desa Simpang Petai memiliki aparatur desa sebanyak 10 orang. 

Sebagian aparatur yang ada tersebut telah bekerja lebih dari empat tahun 

dalam  bidang pemerintah. Hal ini berarti aparatur Desa Simpang Petai telah 

memiliki pengalaman yang baik dalam bidang pemerintahan.Berikut tingkat 

pendidikan pegawai desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Simpang Petai 

No Nama Jabatan Tingkat 

Pendidikan 

1 Khairul Syafri, S.Pd PJ Kepala Desa S1 

2 Syafrihar Sekretaris SPG/SLTA 

3 Ira Maya Jundes Kaur Keuangan D2 

4 Syawir Amirullah Bendahara SLTA 

5 Lisnawati Kaur Pemerintahan D3 

6 Syafrizal Kaur Pembangunan SLTA 

7 Zakir Abdullah Kadus I SLTA 
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8 Eka Masdianto Kadus II SLTA 

9 Mar’amin Kadus III SLTA 

10 Samsir Kadus IV SLTA 

       Sumber: Kantor Desa Simpang Petai  

 Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari 

bidang pendidikan aparatur Desa Simpang Petai telah memiliki 1 aparat yang 

telah lulus Sarjana, dan 1 aparatur yang lulus D2, 1 aparatur lulusan D3, dan 

7 aparatur lulusan SLTA. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa 

seharusnya diharapkan seluruh aparatur desa memiliki kemampuan dan 

tingkatdapat dilaksanakan secara maksimal, karena pemerintah Desa Simpang 

Petai Kecamatan Rumbio jaya memiliki aparat pemerintah yang berkompeten 

dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya dan telah 

berpengalaman dalam bidang pemerintahan dibuktikan dengan sudah adanya 

lulusan sarjana.  
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Berikut ini gambar struktur organisasi pemerintah Desa Simpang Petai 

Kecamatan Rumbio Jaya: 

Gambar 4.1 Struktur organisasi pemerintah Desa Simpang Petai  
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