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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi 

4.1.1 Umum 

 Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pelaksana 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pertanian 

berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

4.1.2 Visi 

 Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Dinas 

Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi harus dibawa dan berkarya agar tetap 

konsisten, antisipatif, inovatif sekaligus produktif. Dengan demikian, visi adalah 

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin 

diwujudkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam jangka 

panjang. 

 Mengacu pada konsepsi isi diatas, serta Visi Kabupaten Kuantan Singingi 

yaitu: 

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, Agamis, 

dan Harmonis (USAHA)” 

 Untuk mendukung upaya pencapaian Visi Kabupaten Kuantan Singingi 

tersebut, maka Visi Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai 

berikut: 

“Terwujudnya Pertanian yang Tangguh Berbasis Agribisnis, Berwawasan 

Lingkungan, Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat” 
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4.1.3 Misi 

 Selain adanya Visi (tujuan yang hendak dicapai) juga diperlukan adanya 

suatu Misi (cara yang hendak dilakukan), untuk itu adapun Misi Dinas Pertanian 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia 

pertanian. 

b. Meningkatkan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan. 

c. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. 

d. Meningkatkan kemitraan dengan stake holder dan terobosan pemasaran 

produk pertanian. 

e. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung agribisnis Pertanian. 

f. Mewujudkan peningkatan pendapatan petani, yang didukung dengan 

penyediaan sarana dan prasarana serta akses permodalan usaha tani. 

g. Mewujudkan kreativitas dan inovasi dalam penerapan teknologi 

pengolahan hasil pertanian untuk mendukung terwujudnya 

kesejahteraan petani. 

 

4.1.4  Tugas Pokok dan Fungsi 

 Adapun pada Bab IV Tugas dan Fungsi Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 

4 dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: 
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i. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, 

mengawasi, mengendalikan, dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan 

urusan pemerintahan bidang Pertanian. 

ii. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan dibidang Pertanian 

b. Pengkoordinasian dibidang Pertanian 

c. Pelaksanaan fasilitasi dibidang Pertanian 

d. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian 

e. Pelaksanaan kegiatan dibidang Pertanian 

f. Pembinaan dibidang Pertanian 

g. Pengawasan dibidang Pertanian 

h. Pengendalian dan monitoring dibidang Pertanian 

i. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang Pertanian 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

iii. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang. 

iv. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: 

a. Bidang Sarana dan Prasarana 

b. Bidang Tanaman Pangan 

c. Bidang Hortikultura 
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d. Bidang Perkebunan 

e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

f. Bidang Penyuluhan, Perizinan dan Pengawasan Usaha. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pertanian 

Kabupaten Kuantan Singingi berwenang melaksanakan urusan pemerintah 

sebagai berikut: 

a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. 

b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah Kabupaten. 

c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan 

ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten. 

d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. 

e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan 

pakan ternak dalam Daerah Kabupaten. 

f. Penyediaan benih/bibit dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 

1 (satu) Daerah Provinsi lain. 

g. Pengembangan prasarana pertanian. 

h. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam 

Daerah Kabupaten. 

i. Pengembangan lahan penggembalaan umum. 

j. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah 

penyakit menular dalam Daerah Kabupaten. 

k. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan dari Daerah 

Kabupaten. 
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l. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner dalam 

Daerah Kabupaten. 

m. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat 

veteriner. 

n. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. 

o. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten. 

p. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah 

Kabupaten. 

q. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas 

pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong 

hewan. 

r. Penerbitan izin usaha pengencer (took, retail, sub distributor) obat 

hewan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten Kuantan Singingi didukung oleh unsur organisasi dengan struktur 

sebagai berikut: 

i. Kepala Dinas 

ii. Sekretariat, membawahkan: 

a) Sub Bagian Umum 

b) Sub Bagian Program 

c) Sub Bagian Keuangan 

iii. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan: 

a) Seksi Lahan dan Irigasi 
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b) Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan 

c) Seksi Jalan Produksi Usaha Tani 

iv. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan: 

a) Seksi  Pembenihan dan Perlindungan 

b) Seksi Produksi 

c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran 

v. Bidang Hortikultura, membawahkan: 

a) Seksi Pembenihan dan Perlindungan 

b) Seksi Produksi 

c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran 

vi. Bidang Perkebunan, membawahkan: 

a) Seksi Pembenihan dan Perlindungan 

b) Seksi Produksi 

c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran 

vii. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan: 

a) Seksi Perbibitan dan Produksi 

b) Seksi Kesehatan Hewan 

c) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran 

viii. Bidang Penyuluhan, Perizinan dan Pengawasan Usaha, membawahkan: 

a) Seksi Kelembagaan 

b) Seksi Ketenagaan, Metode dan Informasi 

c) Seksi Perizinan dan Pengawasan Usaha 

 

4.2  Gambaran Umum Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi 
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4.2.1  Letak Wilayah 

Muara Lembu adalah salah satu kelurahan/desa diantara 12 desa yang 

berada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Singingi 

Ibu negerinya adalah Muara Lembu yang memiliki luas wilayah 35,325 Ha 

terletak di kelurahan Muara Lembu yang berjarak 5 KM dari pusat pemerintah 

Kecamatan dan 30 KM dari ibukota Kabupaten serta berjarak 135 KM dari 

Ibukota Provinsi. Adapun batas- batas dari kelurahan Muara Lembu adalah: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kebun Lado 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Logas 

c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Pulau Padang 

d. Sebeah barat berbatasan dengan desa Sungai Bawang1 

 

4.2.2 Penduduk 

Jumlah penduduk kelurahan Muara Lembu menurut data tahun 2014 

berjumlah 4.642 jiwa yang terdiri dari 2.345 laki laki dan 2.297 orang perempuan. 

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk kelurahan Muara Lembu 

menurut jenis kelamin dan umur. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Persentase 

1. Laki-laki : 2.345 orang 50,52% 

2. Perempuan : 2.297 orang 49,48% 

Jumlah  4.642 orang 100% 

Sumber: Kantor Kepala Kelurahan Muara Lembu Tahun 2018 

 

Dari tabel diatas terlihatlah bahwa keadaan penduduk kelurahan Muara 

Lembu dari jenis kelaminnya, maka penduduk yang berjenis perempuan 

berjumlah 2.297 orang, sedangkan dari jenis kelamin laki-laki adalah 2.345 orang. 
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Jadi, jumlah penduduk kelurahan Muara Lembu adalah 4.642 orang jiwa. 

 

4.1.3 Pendidikan 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan 

perkembangan dan kemajuan dalam suatu daerah ataupun desa. Karena jumlah 

penduduk yang banyak tidak akan berarti apabila masyarakatnya tidak memiliki 

sumber daya alam yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu wadah yang 

tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang bagus 

mampu menunjang kemajuan suatu daerah. 

Di samping itu pendidikan yang berkualitas memerlukan sarana dan 

prasarana yang memadai seperti tersedianya gedung, guru serta pengelola yang 

professional untuk menunjang terlaksananya proses belajar dan mengajar yang 

baik dan lancar. Di Kelurahan Muara Lembu pendidikan masyarakatnya 

mengalami perubahan kearah yang lebih baik. 

Berikut jenis sarana pendidikan yang ada dikelurahan Muara Lembu. 

Tabel 4.2 Jenis Sarana Pendidikan Yang Ada Di Kelurahan Muara Lembu 

 
No. JENIS 

PENDIDIKAN 

NEGERI SWASTA 

GEDUNG GURU MURID GEDUNG GURU MURID 

1. Kelompok 

Bermain 

- - - 1 2 15 

2. TK/TPA - - - 1 5 90 

3. SD/MI 2 31 389 1 17 231 

4. SLTP/MTS 1 29 236 1 23 131 

5. SLTA 1 28 302 - - - 

JUMLAH 4 - - 4 - - 

Sumber: Kantor Kepala Kelurahan Muara Lembu Tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada 

dikelurahan Muara Lembu cukuplah memadai untuk sebuah kelurahan. Meskipun 

masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan terutama fasilitas penunjang. 
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4.1.4 Keagamaan 

Agama merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dan agama bagi 

manusia bahkan menjadi  kebutuhan fitrah. Dengan beragama manusia 

memeperoleh ketenangan jiwa dan merasakan nikmatnya kehidupan sebagai 

sarana atau jembatan untuk menggapai kehidupan yang hakiki, Sehingga agama 

menjadi persoalan yang amat  perlu dalam suatu masyarakat yang  tidak  bisa 

dipisahkan dari kehidupan itu sendiri yang  berimplikasi terhadap bentuk dan 

orientasi pada pemikiran, perasaan dan tindak tanduk manusia. 

Di kelurahan Muara Lembu nilai relegius masyarakatnya sangat tinggi 

sekali hal ini karena mayoritas seluruh masyarakatnya beragama Islam. Walaupun 

demikian tidaklah bisa dipungkiri bahwa Masih ada sebahgian kecil masyarakat 

Muara Lembu yang setengah-setengah mengamalkan agama Islam itu sendiri. 

Seperti yang terlihat ketika melaksanakan ibadah sholat jumat, dimana masih ada 

di antara kaum lelaki yang tidak melaksankannya. Mereka lebih memilih untuk 

melanjutkan bekerja ataupun aktifitas lainnya walaupun mereka melakukannya 

dengan cara sembunyi-sembunyi. 

Aktifitas-aktifitas keagamaan di kelurahan Muara Lembu berjalan dengan 

baik seperti wirid mingguan yang  dilaksanakan di mushallah-mushallah/ rumah 

anggota wirid lainnya, biasanya wirid ini diadakan sekali dalam seminggu yakni 

setiap Kamis malam/siang Jum’at. Untuk wirid mingguan ini di kelola oleh ibu 

ibu dengan mendatangkan seorang guru yang mengkaji sebuah pokok materi, baik 

itu akidah, ibadah, mualamah dan sebagainya. Selain adanya wirid setiap 

minggunya di kelurahan Muara Lembu juga terdapat wirid dalam skala besar 
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biasanya wirid ini dilaksanakan dalam memperingati hari–hari besar Islam seperti: 

peringatan tahun baru Islam, israk mi’raj nabi Muhammad SAW. Maulid nabi 

atau perayaan dua hari raya. Kadangkala pelaksana acara ini adalah para pelajar 

ataupun para mahasiswa yang tergabung dalam satu organiosasi yang ada di 

kelurahan Muara Lembu. 

Berikut tabel jenis sarana pelaksanaan ibadah yang ada di kelurahan 

Muara Lembu:  

Tabel 4.3 Jenis Sarana Pelaksanaan Ibadah 

 

No. Sarana Peribadatan Jumlah Persentase 

1. Mesjid 2 25% 

2. Musholla 6 75% 

Sumber: Kantor Kepala Kelurahan Muara Lembu Tahun 2018 

 

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat Muara Lembu ini 

tentu diharapkan mampu memberikan pencerahan yang besar terhadap masyarakat 

dan memberikan pengetahuan yang memadai dalam segala bidang. 

 

4.1.5 Perekonomian 

Muara Lembu merupakan daerah yang  terletak pada dataran sedang yang 

memiliki iklim trofis. Muara Lembu terletak di pinggir sungai Singingidan di 

pinggir jalan lintas sehingga seringkali disinggahi oleh bis antar kota dan antar 

propinsi Hasil peratanian yang mereka peroleh,mereka jual untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 
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Berikut tabel jenis mata pencaharian yang ada di kelurahan Muara Lembu: 

Tabel 4. 4 Jenis Mata Pencaharian Di Kelurahan Muara Lembu 

 
No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah Persentase 

1. PNS 207 orang 15,86% 

2. TNI/POLRI 25 orang 1,92% 

3. Wiraswasta 20 orang 1,53% 

4. Pedagang 22 orang 1,69% 

5. Tani 966 orang 74,02% 

6. Dokter 5 orang 0,38% 

7. Buruh Tani 30 orang 2,30% 

8. Pensiunan 30 orang 2,30% 

Jumlah 1305 orang 100% 

Sumber: Kantor Kepala Kelurahan Muara Lembu Tahun 2018 

4.1.6 Kebudayaan 

Upaya pendidikan sosial budaya dalam suatu masyarakat, tidak saja 

ditentukan oleh orang tua yang melaksanakan pendidikan tersebut, tetapi juga 

dipengaruhi oleh kondisi budaya masyarakat dimana pelaksnaan atau pendidikan 

tersebut. Betapapun bagusnya pelaksanaan pendidikan sosial yang diajarkan 

melalui pendidikan di dalam keluarga, tidak akan berhasil dengan baik apabila 

bertentangan dengan sosial budaya masyarakat disekitarnya. Kemajuan dan 

keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta 

masyarakat yang ada. 

Dalam pendidikan sosial, sosial budaya suatu masyarakat sangat 

membantu terlaksnanya pendidikan tersebut. Karena masyarakat adalah sumber 

belajar dan merupakan laboratorium tempat belajar. Begitu juga dengan 

pendidikan sosial di dalam keluarga akan berhasil dengan baik apabila didukung 

oleh sosial budaya masyarakat yang sesuai dengan nilai- nilai yang diajarkan di 

dalam keluarga. 
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Kehidupan sosial budaya dalam suatu masyrakat  diatur dan berjalan atas 

dasar sistem, nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Pada dasarnya suatu 

sistem nilai adalah semacam jaringan yang terdiri dari sejumlah norma-norma 

atau kaedah-kaedah maupun seperangkat kelangsungan yang melingkupi 

kehidupan suatu masyarakat. 

Masyarakat Muara Lembu  yang merupakan bagian dari masyarakat Riau 

mengambil posisi yang sangat kuat dalam menganut agama dan juga memegang 

adat istiadat yang berlaku. Namun agama dijadikan sebagai barometer terhadap 

nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan ataupun adat yang berlaku.  

Kebudayaan atau adat istiadat yang ada di desa Muara Lembu sudah 

melekat dalam diri masyarakat karena kebudayaan itu merupakan harta yang tak 

ternilai harganya sehingga kebudayaan itu senantiasa dijaga dan dipelihara oleh 

masyarakat setempat. Kebudayaan itu diyakini merupakan peninggalan dari 

generasi sebelum mereka yang tentu saja dapat mendukung kebudayaan nasional. 

Adapun di antara kebudayaan yang ada di desa Muara Lembu adalah: 

a. Randai 

b. Rabab, saluang, gondang begung 

c. Tari piring, Tari mendulang, Tari mamucuak, Tari manugal, dan tari 

manuai 

d.  Mandi balimau kasai yakni mandi untuk menyambut bulan ramadhan. 

e. Katompat yakni kegiatan ziarah ke kuburan yang dikeramatkan sebelum 

turun keladang. 
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Semua kebudayaan yang ada di masyarakat Muara Lembu 

memperlihatkan nilai sosial yang tinggi antara yang satu dengan yang lain. 

Apalagi sebagai masyarakat yang bergama Islam yang menjadikan agama sebagai 

posisi sentral dalam kehidupannya. Sehingga adat istiadat atau kebudayaan yang 

ada diharapakan mampu memberikan nilai yang positif kepada masyarakatnya 

tanpa bertentantangan dengan nilai nilai yang ada. 

Oleh karena itu masyarakat selalu menjaga  sikap dan perilakunya agar 

perilaku mereka tidak menyalahi adat yang berlaku. Karena setiap pelanggaran 

yang dilakukan akan mendapatkan sangsi dari pamangku adat. 

Disamping itu, ada lagi  nilai adat yang berlaku di tengah masyarakat 

Muara Lembu yakni sistem kekerabatan yaitu suatu sistem yang mengatur 

hubungan antara Ibu, Bapak, dan anak-anak antara isteri ,suami, ipar, besan dan 

sistem yang mengatur hubungan masyarakat individu dengan individu lainnya, 

antara penghulu dengan anak buahnya (keponakan) dan antara masyarakat dengan 

pimpinannya. 


