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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Letak Desa Jaya Agung 

Desa Jaya Agung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Desa Jaya Agung etaknya tidak jauh dari 

kantor Kecamatan Bagan Sinembah dengan jarak tembuh 2 kilometer, Desa 

Jaya Agung bersebelahan dengan Desa Pelita yang merupakan mayoritas 

masyarakatnya merupakan penduduk transmigrasi. 

 

4.2 Kependudukan 

Penduduk Desa Jaya Agung berjumlah 100 kepala keluarga. Jika 

dilihat menurut sosial ekonomi, pada umumnya masyarakat desa Jaya Agung 

sebagian besar bekerja sebagai petani kelapa sawit dan buruh. Hal ini dilihat 

dari letak Desa Jaya Agung yang disekitarnya berdampingan dengan ram 

tempat penjualan kelapa sawit. 

Dalam bidang kesehatan Desa Jaya Agung memiliki satu unit 

POSYANDU  yang digunakan untuk sarana imunisasi anak usia balita. Di 

desa Jaya Agung memiliki dua unit tempat beribadah yaitu masjid, karena 

mayoritas penduduknya merupakan umat muslim. 

Pendidikan merupakan salah satu indikator tingkat pengukuran 

sumberdaya manusia pada suatu daerah. Begitu juga dengan desa Jaya Agung 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Lembaga pendidikan 

yang berada di desa Jaya Agung sudah berkembang dengan adanya. 



 44 

a. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 

b. MI (Madrasah Ibtidaiyah) 

c. MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah) 

d. MTS (Madrasah Tsanawiyah) 

 

4.3 Sarana Olahraga 

Prasarana olahraga di Desa Jaya Agung tergolong sudah lumayan, 

selain memiliki lapangan olahraga bola volli, juga ada fasilitas olahraga 

seperti lapangan futsal, walau hanya lapangan futsal yang ala kadarnya. 

Lapangan oahraga tersebut diperuntukan bagi warga sekitar desa tersebut. 

 

4.4 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Jaya Agung 

1.  Kepala Desa 

Kepala Desa atau sebutan lain adalah Penghulu yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 

desanya dan melakukan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 

Tugas kepala desa: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti: penetapan peraturan 

didesa, pembinaan masalah pertanahan,pembinaan ketentraman dan 

ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat. 

b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana 

pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. 
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c. Pembinaan kemasyarakatan seperti: hak dan kewajiban masyarakat, 

partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan 

ketenagakerjaan. 

d. Pemberdayaan masyarakat seperti: sosialisasi dan motivasi masyarakat 

dibidang ekonomi, poitik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 

pemuda, olahraga dan karang taruna. 

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan embaga masyarakat dan lembaga 

lainnya. 

2.  Sekretaris Desa 

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu 

kepaa desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengeloaan 

administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan 

penyelenggaraan pemerintah desa. 

3.  Kepala Dusun 

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan 

tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai 

dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Funsi kepala dusun adalah: 

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan. 

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunnan diwilayahnya. 

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan daam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. 
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d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. 

Struktur Organisasi Desa Jaya Agung 
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