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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Desa Sungai Cina 

Berawal sekitar tahun 1910 Masehi, konon saat itu datanglah sebuah kapal 

bernakhodakan etnis China dari negeri seberang memasuki salah satu sungai yang 

ada di pulau Rangsang dengan hajat meneroka hutan. Sejak dulu memanglah 

pulau Rangsang terkenal kaya akan kayu-kayuan dan hasil hutan yang 

menjanjikan kekayaan harta benda dan jadi jutawan kala itu, disebatang tepian 

sungai yang amat panjang kala itu hutan Bakau (Mangrove) tak bertuan tumbuh 

dengan lebat dan luasnya, batang ruyung dan nipah berjajar memagar tepi sungai, 

ikan, udang, lokan, siput dan banyak lagi kekayaan yang ada disepanjang sungai 

dan pesisir pantainya, dalam ketakjuban sang nahkoda berkenan hati untuk turun 

dan memijak tanah ditepian sungai dan bertekad akan menggarap atau membuat 

usaha panglong arang ditepi sungai dan hasil arang akan dibawa dan dijual 

kenegerinya. 

Menurut keterangan tokoh-tokoh masyarakat Desa Sungai Cina dan dari 

narasumber yang telah dipercaya. Bahwa pada masa dahulu berawal dari potensi 

sungai yang dimiliki merupakan sarana perhubungan yang sangat penting, sungai 

sebagai akses kedunia luar dan nadi perekonomian saat itu (Zona Ekonomi Selat 

Melaka, Johor, Muar, Temasik dan pulau-pulau disekitarnya) sampai saat ini 

terkenal dengan Sijori (Singapore Johor dan Riau). 

Etnis China/Tionghoa sekitar tahun 1910 M, disinyakir adalah pertama 

mencoba memasuki muara salah satu sungai di pulau Rangsang untuk 
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memanfaatkan potensi dihilir yang kaya sumber daya alam akan hasil hutan 

Mangrove, yaitu komoditi yang sangat menjanjikan pada saat itu namun hanya 

untuk kepentingan ekonomi semata, terbukti dengan adanya puing-puing/bekas 

bangsal “panglong orang-orang China” ditepi sungai yang ditinggalkan begitu saja 

dan tidak berkembang menjadi kelompok-kelompok tetap. 

Selanjutnya tahun 1910 M, suku Pribumi Bugis (Asal Sulawesi) tahun 

1930 M, Melayu (Asal Bantar), Jawa, Banjar (Kalsel) mencoba menguasai hulu 

ke hilir sungai untuk merintis dan menggali potensi alam untuk memanfaatkan 

hasil hutan/laut dan sebaginya, melalui kurun waktu yang cukup lama proses  

tersebut sehingga berbentuk kelompok-kelompok kecil dan selanjutnya 

berkembang menjadi besar dan cikal bakal Kampong (Pemukiman). Karena 

melihat potensi penduduk dan berkembangnya wilayah maka tokoh masyarakat 

pada saat itu mengusulkan membentuk perkampungan baru atas izin dari desa 

induk yaitu Desa Anak Setatah, asal mula nama Kampong diambil dari etnis 

pertama yang masuk kemuara sungai yang kebetulan adalah orang 

China/Tionghoa. 

Melalui musyawarah para tokoh-tokoh pendiri Desa terdahulu atas Berkat 

Rahmat Tuhan YME dan RidhoNya maka resmi diberi nama yaitu KAMPONG 

SEI CINO (KAMPONG= Pemukiman,  SEI= Sungai, CINO= China), maka 

dipilih dan diangkatlah saat itu seorang sebagai Ketua Kampong yang pertama 

untuk memimpin sebagai penata masyarakat yaitu Alm. H.Mustafa Bin H. Kasim 

(1933-1958). Pada perkembangannya generasi ke generasi mengalami 

perkembangan wilayah, dan pada tahun 2004 M melalui DPRD Kabupaten 
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Bengkalis Wilayah Desa Sungai Cina diusulkan untuk dimekarkan dan disahkan 

Desa Induk Desa Sungai Cina dan Desa Pemekaran Desa Bina Maju, selanjutnya 

dilakukan penyempurnaan nama rupa bumi pada tahun 2010 M melalui 

Musyawarah Desa  dengan agenda pemberian nama Rupa Bumi, sesuai dengan 

Bahasa Nasional dan Ejaan yang benar melalui mengingat dan menimbang maka 

keputusan telah disepakati dengan nama DESA SUNGAI CINA. 

4.2 Keadaan Geografis 

Desa Sungai Cina merupakan salah satu desa yang masuk wilayah 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi geograsfis wilayah terletak dibagian 

Pesisir Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, secara geografis, lokasi Desa 

Sungai Cina sangat strategis, karena terletak pada jalur pelayaran Internasional 

Selat Malaka, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatas dengan perairan Selat Malaka dan  Desa Bina Maju 

2. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Telaga Baru 

3. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Lemang 

4. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Segomeng  

Luas wilayah Desa Sungai Cina adalah 17,2 km2 terbagi dalam tiga dusun, 

tiga rukun warga dan 12 rukun tetangga. Wilayah Desa Sungai Cina meruapakan 

dataran rendah tropis yang ditumbuhi hutan tropis, pantai landai dan merupakan 

endapan lumpur sebagai hasil erosi sungai terutama di Dusun 1. Desa Sungai Cina 

dilairi oleh 2 batang sungai yaitu sungai mulai dengan panjang 8 km dan sungai 

cina dengan panjang 12 km. 
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4.3 Keadaan Iklim 

Iklim Desa Sungai Cina, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sungai Cina. Karena kondisi Desa 

Sungai Cina yang terletak di pinggir laut sehingga sangat dipengaruhi oleh angin 

musim, musim panas terjadi diperkirakan sekitar bulan februari sampai dengan 

akhir bulan agustus sedangkan musim hujan mulai dari bulan September sampai 

dengan januari. Keadaan cuaca yang demikian sangat mempengaruhi kegiatan 

masyarakat baik itu yang bekerja di sawah maupun yang pergi ke laut untuk 

menangkap ikan. 

4.4 Penduduk 

Penduduk merupakan subjek dan sekaligus menjadi objek dari 

pembangunan. Dikatakan demikian karena pembangunan itu dilaksanakan oleh 

penduduk dan ditujukan untuk kesejahteraan penduduk, Perkembangan penduduk 

yang cepat dari waktu kewaktu disebabkan oleh penurunan tingkat kematian yang 

tidak di ikuti oleh tingkat kelahiran, yang terutama menentukan pertambahan 

penduduk yang terlalu tinggi yang secara langsung menimbulkan kesulitan untuk 

mempertinggi kesejahteraan masyarakat.  

Berkaitan dengan penduduk dan peranannya tersebut pertumbuhan 

penduduk yang pesat tidaklah terlalu menjadi kendala pembangunan dipedesaan, 

asal saja penduduk tersebut mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan 

dan menggunakan produk yang dihasilkan tersebut. Penduduk Desa Sungai Cina 

berjumlah 1692 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 886 jiwa dan perempuan 
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terdiri dari  806 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat struktur penduduk 

berdasarkan jenis kelamin pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1  
Penduduk Sungai Cina Menurut Jenis Kelamin 

 
No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 
1. Laki-laki 886 52,37% 
2. Perempuan 806 47,63% 

Jumlah 1692 100% 
Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Cina Tahun 2016 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Sungai 

Cina lebih didominasi oleh laki-laki dengan 886 orang dengan persentase 

sebanyak 52,37%, sedangkan perempuan berjumlah 806 orang dengan persentase 

47,63%. 

4.5 Sarana Sosial Ekonomi 

4.5.1 Sarana Pendidikan 

Untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dipedesaan, pemerintah 

berusaha memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan 

adalah suatu hal yang menjadi perhatian dan permasalahan dalam masyarakat. 

Peranan pendidikan dalam kehidupan manusia sangat penting terlebih lagi pada 

zaman modern ini diakui sebagai kegiatan yang menentukan prestasi dan 

produktifitas seseorang. Sarana pendidikan, ini sangat penting sekali 

keberadaannya, karena majunya suatu daerah terlihat dari ketersediaan sarana 

pendidikan, baik formal maupun informal. Sarana pendidikan di Desa Sungai 

Cina belum sepenuhnya memadai, secara rinci sarana pendidikan di Desa Sungai 

Cina dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 
Sarana Pendidikan Di Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat 

 
No Jenjang Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
1 
2 
3 
4 

SLTA/MA 
SLTP/MTS 
SD/MI 
TK/PAUD 

2 
1 
2 
2 

28,58% 
14,28% 
28,58% 
28,58% 

Jumlah 7 100% 
Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Cina Tahun 2016 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di 

Desa Sungai Cina masuk pada kategori standar karena hanya sampai tingkat 

SLTA/MA. Berikut rinciannya TK/PAUD sebanyak 2 buah dengan persentase 

sebanyak 28,58%, selanjutnya SD/MI sederajat sebanyak 2 buah dengan 

persentase sebanyak 28,58% dan SLTP/MTS 1 buah dengan persentase sebanyak 

14,28% serta SLTA/MA 2 buah dengan persentase sebanyak 28,58%. 

4.5.2 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumberdaya 

manusia yang berpotensial dan produktif bagi pembangunan, serta menjadi salah 

satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam peningkatan 

kualitas hidup, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. 

Pendidikan merupakan sarana mencerdaskan bangsa, karena melalui 

pendidikan setiap orang mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan 

dan meningkatkan keterampilannya untuk mengatur kehidupan kearah yang lebih 

baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula 

kualitas sumberdayanya. 

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana 

dan prasarana belajar seperti gedung sekolah dan tenaga pengajar mulai dari 
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pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi Pendidikan 

merupakan konsep “Link And Match” yaitu pendekatan atau strategi dalam 

meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. 

Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan 

sesuai dengan tuntutan zaman dan mampu bersaing dalam teknologi yang semakin 

berkembang dengan pesat. 

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan 

pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi 

tingkat sosial ekonomi masyarkat. Dengan pendidikan juga manusia ikut 

mewarnai tingkat partisipasi individu terhadap pelaksanaan pembangunan. 

Dalam kenyataanya tingkat pendidikan mempengaruhi pekerjaan dan 

pembangunan yang akan dilaksanakan. Berkualitasnya mutu pendidikan sudah 

tentu akan membawa pengaruh yang positif terhadap pembangunan daerah, 

sehingga pembangunan itu akan berhasil secara efektif dan efisien. Untuk lebih 

jelas megenai pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Tingkat Pendidikan Penduduk Di Desa Sungai Cina Kecamatan 

Rangsang Barat 
 

No Jenjang Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

SD Sederajat  
SLTP Sederajat  
SLTA Sederajat  
D1/D2/D3 
S1  
S2 

185 
317 
346 
37 
66 
4 

19,38% 
33,19% 
36,23% 
3,88% 
6,91% 
0,41% 

Jumlah 955 100% 
Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Cina Tahun 2016 
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Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa rendahnya pendidikan 

penduduk di Desa Sungai Cina karena jumlah terbanyak hanya sampai tamat  

SLTA Sederajat yakni 346  jiwa atau 36,23% pada urutan kedua yaitu SLTP 

Sederajat berjumlah 317 jiwa atau 33,19% dan pada urutan ketiga yaitu SD 

Sederajat 185 jiwa atau 19,38% selanjutnya S1 kejuruan berjumlah 66 jiwa atau 

6,91%, selanjutnya D1/D2/D3 yakni 37 jiwa atau 3,88 dan yang paling sedikit S2 

yakni 4 jiwa atau 0,41%. 

4.5.3 Agama 

Agama yang di anut oleh penduduk di Sungai Cina terdiri 5 jenis. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Pemeluk Agama Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat 

 
No Agama Frekuensi  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Islam  
Katolik 
Kristen 
Budha 
Hindu 
Khong Fuchu 

1684 
- 
2 
6 
- 
- 

Jumlah 1692 
Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Cina Tahun 2016 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Sungai Cina 

mayoritas beragama islam, bahkan secara keseluruhan beragama islam dengan 

jumlah penganut 1676  jiwa, sedangkan yang menganut agama Kristen dengan 

jumlah 2 jiwa, dan yang menganut agama Budha dengan jumlah 6 jiwa. 

4.5.4 Rumah Ibadah 

Sebagaimana yang telah peneliti kemukakan pada halaman terdahulu, 

bahwa mayoritas dari jumlah penduduk Desa Sungai Cina adalah menganut 
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agama Islam, mengenai rumah ibadah yang ada di Desa Sungai Cina dapat dilihat 

pada tabel IV.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5 
Klasifikasi jumlah rumah Ibadah 

No Jenis Rumah Ibadah Frekuensi  Keterangan 
1 
2 
3 
4 

Masjid 
Mushalla 
Wihara 
Gereja 

2 
5 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Jumlah 7  
Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Cina Tahun 2016 

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah rumah ibadah yang paling banyak 

terdapat di Desa Sungai Cina adalah Mushalla. Hal ini dikarenakan mayoritas 

penduduk atau masyarakat Desa Sungai Cina menganut Agama Islam. 

4.6 Mata Pencaharian Penduduk 

Pola usaha kegiatan ekonomi penduduk tidak sama pada setiap daerah. Di 

daerah pedesaaan usaha dan kegiatan penduduk mengarah pada bercocok tanam 

atau disektor pertanian, sedangkan yang ada di daerah perkotaan mengarah kepada 

berbagai usaha dan kegiatan yang bersifat multi kompleks dan beranekargam. 

Adapun penduduk Desa Sungai Cina pada umumnya bermata pencaharian sebagai 

pekerja pertanian. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.6  
Jenis Mata Pencaharian Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsanng Barat 

 
No Jenis Mata Pencaharian Frekuensi Persentase (100%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Petani 
Pedagang 
Nelayan 
Buruh 
PNS 
Honorer 
Swasta 

164 
23 
15 
118 
76 
116 
21 

30,77% 
4,31% 
2,81% 

22,13% 
14,26% 
21,77% 
3,94% 

Jumlah 533 100% 
Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Cina Tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari penduduk di Desa Sungai Cina bekerja sebagai petani yakni 

sebanyak 164 jiwa dengan persentase sebanyak 30,77%, penduduk yang bekerja 

sebagai buruh sebanyak 118 jiwa dengan persentase sebanyak 22,13%, penduduk 

yang bekerja sebagai guru  honorer sebanyak 116 jiwa dengan persentase 

sebanyak 21,77%, penduduk yang bekerja sebagai PNS sebanyak 76 jiwa dengan 

persentase sebanyak 14,26%, penduduk yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 

23 jiwa dengan persentase sebanyak 4,31%, penduduk yang berwiraswasta 

sebanyak 21 jiwa dengan persentase sebanyak 3,94% dan hanya sedikit yang 

bekerja sebagai nelayan yaitu 15 jiwa dengan persentase sebanyak 2,81%. 

4.7 Pemerintahan 

4.7.1 Kedudukan Tugas Pokok Fungsi 

a. Tugas Kepala Desa 

1) Berkedudukan sebagai alat pemerintah di wilayah dan pelaksanaannya 

2) Tugas pokok kepala desa menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan masyarakat, menumbuhkan serta 



66 
 

mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai seni 

utama pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya. 

3) Fungsi desa melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan 

urusan di wilayahnya, menggerakkan partisipasi masyarakat, 

melaksanakan tugas pemerintahan di daerah, menyelenggarakan dan 

ketertiban masyarakat, melaksanakan koordinasi, dan 

menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan lainnya. 

b. Sekretaris Desa 

1) Berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang ke tata 

usaha. 

2) Tugas pokok sekretaris menyelenggarakan pelaksanaan administrasi 

kemasyrakatan serta memberi pelayanan di bidang ketatausahaan. 

3) Fungsi pokok sekretaris untuk melaksanakan surat menyurat kearsipan, 

dan administrasi umum, serta melaksanakan tugas ke Desa dalam hal 

Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya serta laporan 

keuangan. 

c. Kepala Urusan Pemerintahan 

1) Berkedudukan sebagai urusan pembantu sekretaris, untuk memberi 

pelayanan ke tatausahaan sesuai dengan tugasnya masing-masing 

2) Melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data atau 

informasi yang menyangkut bidang tugas masing-masing. 
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d. Kepala Urusan Pembangunan 

Kepala urusan pembangunan adalah mengurusi pembangunan yang 

meliputi pertanggungjawaban administrasi dan membuat rancangan 

pembangunan desa. 

e. Kepala Urusan Umum 

Tugas pokok kepala urusan umum adalah melaksanakan kegiatan-

kegiatan ketatausahaan, pengumpulan dalam bidang tugasnya masing-masing. 

4.7.2 Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Sungai Cina Kecamatan 

Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang 

Barat Kabupaten Kepulauan Meranti 
 

 


