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BAB IV 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Keadaan Geografis dan Astronomis 

Desa Simpang Petai merupakan salah satu desa yang terdapat dalam 

Kecamatan Rumbio Jaya dengan luas 2.250 Ha dan mempunyai batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kampung Panjang Ai rtiris. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa TSimpang Petai dan Pl. Payung. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Alam Panjang. 

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Keratai. 

Jarak desa Simpang Petaidengan Ibukota kecamatan ± 2 Km. dengan Ibukota 

Kabupaten ± 14 Km, dan dengan Ibukota Provinsi (Pekanbaru) ± 49 Km Sedangkan 

untuk memasuki desa Simpang Petaidapat melalui empat jalur utama yaitu: 

a. Jalur Selatan dari jalan raya Bangkinang Pekanbaru ± 1Km selanjutrya naik 

pelayangan/sampan (penyebrangan sungai Kampar) ± 10 menit. 

b. Jalur Utara dari Transmigrasi Tambusai ± 32 Km. 

c. Jalur Barat dari Bangkinang ± 14 Km melalui jalan lintas yang baru. 

d. Jalur Timur dari Danau Bingkuang atau Sungai Pinang ± 12 Km. 

Jika dilihat dari letak Astronomisnya, desa Simpang Petaiantara 0° 35' LU dan 

102° 00" BT dengan empat Dusun yangterletak didataran rendah rang beriklim tropis 

basah dan memiliki topografi yang datar dengan ketinggian 38 meter daripermukaan -
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laut serta memiliki curah hujan 3000 Mm/tahun, dan suhu udara berkisar antara 25° - 

27° C. 

Sedangkan mengenai luas tanah yang terdapat di desa Simpang Petaiserta 

alokasi penggunaannya dapat dilihat tabel 4.1. Pada tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa dari luas 2.250 Ha tersebut ternyata daerah hutan rakyat merupakan daerah 

yang terluas dari luas tanah yang ada yaitu seluas 600 Ha, atau kurang lebih 26,67% 

dari keseluruhan luas tanah. 

Tabel 4.1 Luas Tanah dan Alokasi Penggunaan di Desa Simpang Petai 

No Pengunaan Luas (Ha) Persentase (%) 

1 Bangunan Dan Halaman Sekitar  490 21.78 

2 Sawah 500 22.22 

3 Tegal/Kebun 300 13.33 

4 Ladang/Huma 150 6.67 

5 Hutan Rakyat 600 26.67 

6 Kolam/Tebat/Empang 7 0.31 

7 Sementara tidak diusahakan 200 8.89 

8 Lain-lain 3 0.13 

Jumlah 2.250 100 

Sumber: Arsip profil Desa Simpang Petai Tahun 2016 

Dengan daerah terluas hutan rakyat, didesa Simpang Petai ini ditumbuhi 

berbagai jenis kayu hutan diantaranya meranti, kayu madang sirai, kayu madang 

kangkung, kayu kuras clan lain-lain.Selain itu ada juga dihuni oleh binatang yang 

masih liar seperti harimau, gajah, babi, ular dan lain-lain. Sedangkan kebun didesa 

TSimpang Petai terdiri dari kebun palawija, kebun karet dan kebun sawit milik 

rakyat. Keban sawit berlokasi di dusun Pasir Jambu, yang merupakan daerah Unit 
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Pemukiman Transmigrasi (UPT) baik transmigrasi lokal maupun yang berasal dari 

luar seperti dari daerah Jawa. 

 

4.2 PendudukMenurut Tingkat Pendidikan 

Bila kita teliti secara seksama dalam perjalanan sejarah bahwa kualitas 

sumber daya manusia mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan dangsa 

maupun masa depan manusia itu sendiri. Arti pentingnya sumber daya manusia ini 

dapat kita lihat dan buktikan dalam kenyataan sekarang ini bahwa prioritas utama 

dalam pembangunan bangsa kita, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Hal ini disadari bahwa faktor pentiang keberhasilan pembangunan yang kita 

laksanakan sekarang ini, maupun yang akan datang baik secara nasional maupun 

kedaerahan adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik 

secara ilmu pengetahuan dan teknologi maupun iman dan takwa. Dan kita tentunya 

tidak mengharapkan kehilangan satu generasi (The Lost Generation) penerus bangs.a 

ini dimasa yang akan datang karena tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya. 

Untuk memperoleh dan memproduk sumber daya manusia yang berkulitas tersebut. 

perlu adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 

Dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan di desa Simpang Petai kini, 

telah dibangun beberapa sarana pendidikan, baik sekolah negeri maupun 

swasta.Mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai pada tingkat menengah. Pada 

tabel 4.2. dapat kita lihat jumlah sarana pendidikan yang ada di desa Simpang Petai. 

Dimana dari 10 sarana pendidikan tersebut yang berstatus swasta sebanyak 6 buah. 
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Tabel 4. 2Jumlah Sarana Pendidikan yang Terdapat di Desa Simpang Petai 

No Sarana Pendidikan Negeri Swasta Jumlah 

1 TK 1 2 3 

2 SD 1 - 1 

3 SLTP/Sederajat - - - 

4 SLTA/Sederajat 1 1 1 

Jumlah 3 3 5 

Sumber: Monografi Desa Simpang Petai Tahun 2016 

Dengan hanya satu sarana pendidikan tingkat SLTA, itupun swasta 

sebenarnya dirasa masih kurang memadai dan diharapkan dimasa yang akan datang 

dibangun sarana pendidikan tingkat SLTA yang berstatus negeri, agar anak-anak 

yang ingin melanjutkan kesekolah menengah tidak telalu jauh dan tidak 

menghabiskan waktu dan biaya yang cukup besar. Selain pendidikan formal, didesa 

Simpang Petai terdapat pula kegiatan informal yaitu kursus PKK dan kursusmenjahit. 

Walaupun usaha kerajinan pandai besi tidak tergantung pada tingkat 

pendidikan seseorang. Namun untuk mengelola usaha tersebut kearah yang lebih 

maju tentu juga memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai wawasan dan 

ilmu pengetahuan yang luas terutama apabila menyangkut masalah pemasaran dan 

berhubungan dengan pihak luar. Dalam kaitan tingkat pendidikan dengan pengelolaan 

usaha dengan pendidikan yang dimiliki, mereka lebih mampu mengelola suatu usaha 

sehingga mereka dapat memperoleh imbalan yang tinggi. 

Berkaitan dengan masalah pendidikan khususnya pendidikan yang dimiliki 

oleh penduduk desa Simpang Petai dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini: 
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Tabel 4. 3 Jumlah Sarana Pendidikan yang Terdapat di Desa Simpang Petai 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa Persentase (%) 

1 Tidak Tamat SD 357 20.01 

2 Tamat SD 710 39.80 

3 Tamat SLTP 355 19.90 

4 Tamat SLTA 264 14.80 

5 Tamat Perguruan Tinggi 98 5.49 

Jumlah 1.784 100 

Sumber: Arsip Kependudukan Desa Simpang Petai Tahun 2016 

 

4.3 Jumlah Penduduk 

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan 

melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber - sumber alam yang tersedia 

untuk dimanfaatkan di berbagai sektor usaha. Berikut gambaran penduduk di desa 

Simpang Petai. 

Tabel 4.4Jumlah Penduduk 

Jumlah Penduduk 

Desa Simpang Petai 

(orang) 

Jumlah Penduduk 

Laki-laki (orang) 

Jumlah Penduduk 

Perempuan (orang) 
Jumlah KK 

3106 1626 1480 695 

Sumber : Monografi Desa Simpang Petai 2016 

Berdasarkantabel di atas diketahui bahwa Jumlah penduduk di Desa Simpang 

Petai berjumlah 695 KK dengan jumlah 3106 orang yang terdiri dari 1626 laki-laki 

dan 1480 perempuan. Artinya penduduk Desa Simpang Petai lebih didominasi oleh 

perempuan. Untuk itu pengelola keuangan desa lebih banyak menggunakan keuangan 

desa untuk program pemberdayaan perempuan untuk menunjang perekonomian desa. 
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Tabel4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2016 

No Tingkat Pendidikan Jumlah( orang ) 

1 Tidak baersekolah 2075 

2 SD / Madrasah 82 

3 SMP / Sederajat 400 

4 SMA / SMK / Sederajat 438 

5 Sarjan Muda 9 

6 Strata I ( S1 ) 15 

7 Pasca Sarjana ( S2 ) - 

Jumlah 3106 

Sumber : Monografi Desa Simpang Petai 2016 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang paling 

banyak dimiliki oleh penduduk di Desa Simpang Petai adalah SMP/Sederajat dengan 

rincian yaitu sebanyak 400 orang. Sedangkan yang tidak bersekolah2072 orang atau 

lebih besar jumlahnya dari pada yang memiliki pendidikan. Untuk itu perlu 

mendapatkan perhatian dari pemerintah supaya dapat mensosialisasikan betapa 

pentingnya pendidikan bagi para generasi penerus yang dimilki oleh pemerintahan 

desa Simpang Petai. Karena semakin tinggi penddidikan seseorang maka semakin 

besar peluang mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan 

meningkatkan ekonomi kehidupan mereka. 

 

4.4 Mata Pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat Desa Simpang Petai cukup beragam, namun di 

dominasi oleh petani sawit. Bidang pekerjaannya menyebar pada berbagai jenis 

pekerjaan antara lain dapat dilihat pada tabel berikut: 

 



59 

 

Tabel 4.6 Distribusi Mata Pencaharian Penduduk Dirinci Menurut 

LapanganPekerjaan 

 

No Mata Pencarian Jumlah( orang ) 

1 Pegawai Negeri Sipil 63 Orang 

2 Guru Honor 14 

3 TKI - 

4 Pertanian 830 

5 Industri 2 

6 Perdagangan 125 

7 Jasa lainnya (Karyawan swasta) 998 

8 Tidak bekerja 1074 

 Jumlah 3106 

Sumber : Monografi Desa Simpang Petai 2015 

 

Dari tabel II. 3 dapat dilihat Bidang pekerjaan masyarakat di Desa Simpang 

Petai menyebar pada perkebunan kelapa sawit, PNS, Karyawan dan lain-lain. Hanya 

saja petani masih banyak menjadi bidang pekerjaan yang terbanyak dengan jumlah 

830 orang, pegawai 63 orang, Guru Honor 14 orang. Sementara tidak bekerja 

sebanyak 1074 orang yang terdiri dari ibu rumah tangga dan para pencari pekerjaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Simpang Petai memiliki permasalahan dibidang 

pengangguran sehingga memerlukan upaya maksimal dari desa untuk mengurangi 

pengangguran. Salah satu cara yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan 

peran perempuan dalam menunjang perekonomian desa, untuk itu pengelolaan 

keuangan desa harus mampu memberikan solusi terbaik bagi pengentasan 

kemiskinan. 
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4.5 Visi dan Misi 

a. Visi 

Penyusunan visi Desa Simpang Petai ini dilakukan dengan pendekatan 

partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Simpang Petai 

seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, Lembaga 

Masyarakat Desa dan masyarakat pada umumnya. Dengan mempertimbangan 

kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satuan kerja wilayah pembangum 

maka Visi Desa Simpang Petai adalah. "Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Yang Bermartabat Dan Religius Dengan Mengembangakan Potensi 

Sumberdaya”. 

b. Misi 

Selain Penyusunan Visi juga telah Ditetapkan misi-misi yang memuat 

sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa 

tersebut. Visi berada di atas Misi.Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam 

Misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Adapun Misi Desa Simpang Petai 

adalah: Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat, 

pembuatan sarana jalan usaha tarsi dan peningkatan jalan lingkungan, 

peningkatan sarana Air bersih bagi masyarakat, perbaikan dan peningkatan 

layanan sarana kesehatan dan umum, Peningkatan sarana dan prasarana 

pendidikan, meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat, 

pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan 

manajemen usaha masyarakat, peningkatan kapasitas Aparat desa dan BPD, 

peningkatan Sarana dan Prasarana kerja aparat desa dan BPD. 


