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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

4.1. Letak dan Luas Wilayah 

Desa Bente Secara geografis terletak ± 10 km  dari Kecamatan 

Mandah Kabupaten dengan jarak tempuh selama 40 menit untuk sampai ke 

desa bente. Jarak dari desa sendiri ke kabupaten Indragiri Hilir yaitu 86 km 

dengan jarak tempuh 2 jam. Desa Bente memiliki luas wilayah 5.900 ha 

dengan pembagian yaitu 800 Ha Pemukiman masyarakat, 3.100 Lahan 

Pertanian Sawah , dan 2000 Ha Lahan Ladang/Tegalan.  

Adapun batas-batas wilayah Desa Bente adalah:  

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pelangiran 

Sebelah Barat berbatasan dengan DesaTeluk Lanjut 

SebelahTimur berbatasan dengan Desa Belaras 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Igal 

 

4.2 Keadaan Penduduk 

Desa Bente ditempati oleh 1816  kepala keluarga dengan jumlah 

penduduk pada tahun 2018 yaitu sekitar 5. 963 jiwa yang terdiri dari 3103 

jiwa laki-laki dan 2860 jiwa perempuan. 

 

4.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Bente 

Kehidapan sosial ekonomi Masyarakat di Desa Bente beranekaragam, 

dimana sebagian besar mata pencaharian penduduknya bekerja sebagai petani, 

pedagang, buruh tani, tukang, guru, bidan/perawat, TNI/Polri dan PNS.. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 
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Tabel 4.1 Mata Pencaharian Desa Bente 

Jenis Pekerjaan Jumlah Orang 

Petani 1000 

Pedagang 200 

PNS 100 

Tukang 50 

Guru 50 

Bidan/Perawat 25 

TNI/Polri 2 

Buruh Tani 60 

Sumber : Kantor Kepala Desa Bente 2017 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian di Desa Bente 

Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir mayoritas masyarakatnya  

bermata pencaharian bertani. 

 

4.4 Agama dan Suku 

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia itu sendiri. 

Dimana kebebasan dalam beragama telah diatur dalam UUD 1945 pasal 29. 

Mayoritas masyarakat di Desa Bente adalah beragama Islam yaitu 99,9% 

sedangkan beragama Kristen 0,1 %. Adapun masyarakat yang beragama non 

Islam merupakan masyarakat pendatang yang telah menetap 

Dalam menunjang rutinitas peribadatan di Desa kiranya dibangun 

tempa tibadah. Adapun jumlah sarana ibadah di Desa Bente yaitu 5 Mesjid 

dan 19 Musholla dan Mayoritas penduduk desa adalah dari suku melayu, 

bugis dan batak. 

 

4.5 Pendidikan 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting terutama dalam 

bidang perekonomian dan pembangunan pada suatu daerah dimana dapat 
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menunjang kesehjateraan  masyarakat desa, hal yang sangat penting juga 

dalam memberantas kemiskinan. Pendidikan berkaitan erat dengan kualitas 

dari sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat kualitas SDMnya, 

maka suatu daerah akan semakin tinggi tingkat kemajuan pembangunannya. 

Pendidikan diiperlukan prasarana yang memadai. Adapun jumlah prasarana 

pendidikan yang ada di Desa Bente yaitu TK/PAUD berjumlah 2 buah,  

gedung sekolah dasar (SD)/Mi berjumlah 7 buah, sekolah lanjutan tingkat 

pertama (SLTP) atau madrasyah tsanawiyah (MTS) jumlahnya 2 buah, dan 

sekolah lanjutan tingkat Atas (SLTA)/MA tidak ada. Tidak adanya bangunan 

SLTA/MA menyebabkan siswa atau siswi terpaksa mencari sekolah di luar 

Desa Bente. 
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4.6 Gambaran Umum Kantor Desa Bente 

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Kantor Kepala Desa Bente 2017 sesuai Perbup Kabupaten         

Indragirihilir No 48 Tahun 2017 

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat 

Desa, dan unsur-unsur lainnnya merupakan satuan kerja yang berhubungan 

langsung dengan kepentingan masyarakat-masyarkat desa. Berikut penjelasan 

tugas dan fungsi bagian-bagian organsasi dan tata kerja dari pemerintah Desa : 

KEPALA DESA 

SUHAIMI, S.Pd  
 

URUSAN 

UMUM 

DESI A. YUPITA 

BPD 

AGUS SALIM 

URUSAN 

KEUANGAN 

MAZHAR 
 

KEPALA DUSUAN 

 

URUSANPERENC

ANAAN 

ROSMASARI 

SEKRETARIS DESA  

JUNAIDI 

KEPALA DUSUAN 

 KEPALA DUSUAN 

SEKSI 

PEMERINTAHAN 

IIS DAHLIA 

SEKSI 

PERMBANGUNAN& 

PEMBERDAYAAN 

ANDRIANSYAH 

SEKSI 

KEMASYARAKATAN 

FITRI 
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1. Kepala Desa 

Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah desa 

yang memimpin penyelenggaraan desa. Adapun tugas kepala desa adalah 

menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya kepala desa 

memiliki fungsi-fungsi yaitu melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, 

koordinasi, menggerakan peran masyarakat dalam pembangunan, 

melaksanakan tugas dari pemerintahan pusat dan menyelenggarakan kegiatan 

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.  

Urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan umum, 

termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, menumbuh kembangnkan jiwa 

kebersamaan dan gotong-royong dalam sendiutama dalam pemerintahan desa. 

2. Sekretaris Desa 

Sekretaris desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pimpinan 

sekretariat desa dan bertugas membantu kepala desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris desa 

mempunyai fungsi : 

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti suratmenyurat, kearsipan dan 

laporan 

b) Melaksanakan urusan keuangan desa 

c) Melaksanakan urusan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana dari perangkatdesa, dan pelayanan 

umum 
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d) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa 

berhalangan melaksanakan tugas. 

3. Kepala Urusan (Kaur) Umum 

Kaur umum mempunyai kedudukan sebagai tugas pembantu bidang 

umum. Adapun tugas pokok yaitu membantu sekertaris desa dalam 

melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan 

inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. 

4. Kaur Keuangan  

Kaur keuangan mempunyai tugas pokok yaitu membantu sekretaris 

desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan 

administrasi keuangan desa dan menyiapkan bahan penyusunan APBD. 

5. Kaur Pemerintahan 

Kaur Pemerintahan mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala 

desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, 

administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 

desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, serta kebijakan 

dalam penyusunan produk hukum desa. 

6. Kaur Pembangunan 

Kaur pembangunan mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala 

desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan 

administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta 

penyiapan bahan ususlan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. 
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7. Kepala Dusun 

Kepala dusun mempunyai tugas yaitu: 

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 dan RT di wilayah Kerjanya. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

8. BPD (Badan Perwakilan Desa) 

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala 

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.adapun tugas pokok 

dari BPD yaitu: 

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa 

3. Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

4. Menggali, menampung,menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat 

5. Menyusun tata tertib BPD. 

9. LKMD Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah salah satu 

lembaga kemasyarakatan yang berada di desa. Adapun tugas LKMD yaitu 
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1. Menyususn rencana pembangunan secara partisifatip 

2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat 

3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan 


