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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi 

Sejarah asal mula kuantan berasal dari kata “aku dan antan“ aku berarti 

pancang batas daerah ini dengan alu (antan). Asal mula nama kuantan bermula 

dari”kuak dan tuk atan”. Kuak yang berarti rintisan, tuk atan adalah nama orang. 

Jadi kauntan berarti daerah rintisan yang dilakukan oleh tuk antan yang 

merupakan seseorang yang berperan penting terhadap terbentuknya kabupaten 

Kuantan Singingi. 

Kabupaten Kuantan Singingi atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan 

KUANSING yang merupakan salah satu kabupaten yang berada diprovinsi 

Riau.Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan rantau kuantan atau 

sebagai daerah perantauan orang-orang minang kabau.Dalam kehidupan sehari-

hari adat istiadat serta bahasa minang kabau digunakan oleh masyarakat 

Kuansing.Ibukota Kuantan Singingi adalah Taluk Kuantan kabupaten Kuantan 

Singingi Berada dibagian selatan provinsi Sumatra. Kabupaten Kuantan Singingi 

merupakan pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan 

UU No. 53 Tahun 1999,Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan 

Hulu,dan sebagainya. 

Kabupaten Kuansing yang mencaai luasnya 7,656,03 km yang didalamnya 

terdapat 12 kecamatan. Sungai kuantan atau sekarang yang bernama sungai 

Indragiri dan sungai singingi.Peranan sungai tersebut sangat penting terutama 

sebagai sarana transportasi, sungai air bersih, budidaya perikanan, dan dapat 
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dijadikan sebagai sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga 

air. 

Kabupaten Kuansing sangat terkenal tradisi pacu jalurnya.Pacu jalur 

merupakan festival yang wajib diadakan beriringan denga diadakan peringatan 

hari kemerdekaan republic Indonesia.Masyarakat Kuansing dan sekitarnya sangat 

antusias sekali dari tahun ketahun. 

 

4.2 Sejarah Desa 

Desa Tanjung Medan adalah desa yang mekar pada tanggal 15 februari 

2005 dari desa Sikakak yang pada saat ini dihuni oleh 213 kepala kelaurga dan 

867, jiwa. Yang pada umumnya berasal dari desa induk yaitu desa Sikakak, hanya 

sebagian kecil saja yang datang dari desa tetangga, seperti pulau panjang inuman, 

Kompe Berangin dan lainnya.Dengan berbagai macam mata pencaharian seperti 

petani karet petai padi, pencari ikan, berniaga dan lain sebagainya. Pada tahuun 

2018 jumlah penduduk desa Tanjung Medan mencapai sejumlah 325 KK dan 

sebanyak 1289 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh 

pemerintah atau garapan sendiri seluas 195 Hektar. 

Sebelum desa Tanjung Medan defenitif desa Tanjung Medan dipimpin 

oleh Kepala Desa persiapan yang bernama Martius atas dasar musyawarah tokoh 

masyarakat desa, beliau menjabat lebih kurang 2 tahun, kemudian 

diintruksikanlah oleh Camat Cerenti, yang menjabat sebagai Camat Cerenti yaitu 

Bapak Efrizon Merzuki,M.Sc, untuk melaksanakan pemilihan kepala desa maka 

dibentuklah panitia pemilihan kepala desa dan pada saat itu ada 4 kadidat calon 

kepala desa yang ikut kompetisi, yaitu Martius, jalinus Puce, Rajiman, Kurniawan 
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Repolita, maka terpilihlah Martius sebagai Kepala Desa selama 4 tahun yang 

kemudian pada tahun 2010 turun surat Bupati Kuantan Singingi bahwa Desa yang 

baru dimekarkan diadakan pemilihan kepala desa kembali, dan diulanglah 

pemilihan kepala desa dengan 2 kadidat calon kepala desa yaitu Martius dan 

M.Ali dan terpilihlah martius menjabat kepala desa sampai tahun 2016, kemudian 

dijabat oleh Pj kepala desa Alek salman, S.Sos pada tahun 2017. 

Tahun 2005 sampai 2016 martius sebagai kepala desa terpilih dan jalinus 

sebagai sekdes.Tahun 2014 sampai 2016 M.Zen pengganti jalinus Puce sebagai 

sekdes.Tahun 2016 sampai 2017 Alek salman S.Sos sebagai pJ.kepala desa dan 

M.Zen sebagai sekdes 

Tahun 2018 sampai sekarang kepala desa dijabat oleh M. Neru dan M.zen 

Sebagai sekdes. 

 

4.3. Letak Geografis Desa Tanjung Medan 

Desa Tanjung Medan merupakan salah satu desa diantara 12 desa 

dikecamatan cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 680 Ha 

yang terbagi atas 3 dusun yaitu dusun pulau kanji,dusun sungai tobek, dusun 

danau raja. Secara administrasi desa Tanjung Medan berbatasan dengan 4 desa. 

Ditinjau dari letak geografisnya desa Tanjung Medan mempunyai batas wilayah 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kompe Berangin 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sikakak 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Panjang Hilir 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Baru 
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Sedangkan jarak ke ibukota kabupaten  dan jarak ibukota kecamatan 

sebagai berikut 

1. Jarak desa ke ibukota kabupaten adalah 60 km, dan lama perjalanan 

selama 2 jam 

2. Jarak ke ibukota kecamatan adalah 5 km dengan lama perjalanan selama 

15 menit 

Desa Tanjung Medan beriklim tropis, musim yang terdapat di Desa 

Tanjung Medansamahalnya dengan daerah lain yaitu dua musim, yaitu musim 

panas dan musim hujan.Kondisi inilah yang membuat daerah tersebut berpotensi 

sebagai daerah pertanian dan perkebunan. 

 

4.4 Penduduk 

Masyarakat Desa Tualang merupakan masyarakat yang dihuni oleh suku 

bangsa melayu, batak dan minang. Berdasarkan data statistik pada Kantor Desa 

Tanjung Medan Tahun 2018, jumlah penduduk Desa Tanjung Medan berjumlah 

1.289 jiwa atau dengan jumlah Kepala Keluarga 330 KK, terdiri dari laki-laki 

berjumlah orang dan perempuan orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Daftar Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Nomor Janis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 683 

2 Perempuan 606 

Jumlah  1.289 

Sumber data : Kantor Desa Tanjung Medan tahun 2018 
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4.5 Pemerintahan Desa 

Desa Tanjung Medan  merupakan desa yang berpedoman dan berlandaskan 

pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan PP No. 72 Tahun 

2005 tentang Desa. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dalam 

pelaksanaan tugasnya dibentuk oleh perangkat desa. Selanjutnya dibentuk pula 

dusun-dusun yang selanjutnya dipimpin oleh kepala dusun, RW (Rukun Warga), 

dan dibawah RW ada RT (Rukun Tetangga), berdasarkan syarat-syarat yang telah 

ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jumlah aparat pemerintahan Desa 

Tanjung Medan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2  

Jumlah Aparat Pemerintah Desa 

Nomor Aparat Pemerintah Jumlah 

1 Kepala Desa  1 

2 Sekretaris Desa 1 

3 Kepala Dusun 3 

4 Perangkat Desa 6 

5 BPD 5 

Jumlah  16 

Sumber Data : Kantor Desa Tanjung Medan 

Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan kerja unit-unit organisasi 

pemerintahan desa, maka dijelaskan kedudukan, tugas dan fungsi unit unit kerja 

dalam struktur pemerintahan desa sebagai berikut:  
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Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Medan 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan 2018 

Dari bagan diatas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD)melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk melakukan Tugas 

danFungsinya, adapun Kepala Desa merupakan pemerintahan tertinggi di 

tingkatdesa, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, kemudian di bawah 

Kepala Desaterdapat 4 Kaur yang akan membantu Kepala Desa dalam 

menjalankanpemerintahan desa. Adapun keempat Kaur tersebut adalah Kaur 

Pembangunan,Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan dan Kaur Umum.Dan dibawah 

Kaur ada Dusun. Untuk di Desa Tanjung Medan terdapat 3 Dusun, yaitu: 

1. Dusun Pulau Kanji 

2. Dusun Sungai Tobek 

3. Dusun Danau Raja 

 

Badan  

Permusyawaratan Desa 
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Kaur 

Keuangan 

Kaur 
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4.6.  Pendidikan  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membekali manusia 

dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut 

mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang.Dalam usaha 

pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan 

pemerataan pembangunan yang dilaksanakan dalam segala bidang baik bersifat 

fisik maupun non fisik (mental), membuka sekolah umum, sekolah agama di Desa 

Tanjung Medan. Dalam hal ini pemerintah juga tidak pernah berhenti untuk 

membangun dan membuat sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendidikan 

masyarakat agar masyarakat Desa Tanjung Medan tidak tertinggal dari desa-desa 

lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.3  

Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Medan 

 

Nomor Sarana Jumlah 

1 SDN 010  1 

2 Gedung MDA 1 

3 Gedung Paud 1 

Jumlah  3 

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan 

 

4.7. Agama 

Masyarakat Indonesia lebih identik dengan pendekatan agama dalam 

masyarakat, ini merupakan tradisi yang tidak bisa dilupakan. Bisa kita simak lagi 

uraian Pancasila, pada panca pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, sering 

terjadi konflik di Negara kita ini yang pemicunya adalah mengatasnamakan 

agama, sehingga dengan hal ini pemerintah pusat yang punya wewenang dalam 

pengaturan agama, agar bisa mengurangi dikotomi dari setiap daerah. Begitu juga 
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di Desa Tanjung Medan, setiap agama adalah penting di dalam kehidupan dan 

tidak bias dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat Desa Tualang mayoritas 

beragama Islam.Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah di dukung 

dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan agamanya. 

Sarana rumah ibadah di Desa Tualang dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Jumlah Tempat Ibadah di Desa Tanjung Medan 

 

Nomor Sarana Rumah Ibadah Jumlah 

1 Mesjid 3 

2 Musholla/Surau 5 

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Tanjung  telah memiliki sarana 

yang cukup untuk masyarakat melaksanakan ibadah. Keberadaan sarana ibadah 

seperti masjid dan musholla ini selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga 

dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni baca Al- 

Qur’an, tempat pelaksanaan wirid agama dana tempat pengajian bagi remaja 

danorang tua.  

 

4.8. Perekonomian 

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Tanjung Medan pada umumnya 

mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam yang sebagian besarnya 

yaitu mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, petani karet dan kelapa 

sawit, dan lain-lain. Adapun jenis mata pencahaian pada masyarakat Desa 

Tanjung Medan dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.5 

Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Medan 

 

Nomor Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 700 orang 

2 Pedagang 25 orang 

3 PNS 7 Orang 

4 Tukang 5 Orang 

5 Guru 9 Orang 

6 Bidan/Perawat 2 orang 

7 Swasta 10 Orang 

8 Lain-lain - 

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan 

 

4.9. Budaya 

Masyarakat Desa Tanjung Medan pada dasarnya adalah suku 

Melayu.Sebagai masyarakat yang patuh pada tatanan pemerintahan, masyarakat 

Desa Tanjung Medan masih kental berpegang teguh pada adat istiadat yang 

berlaku. Berikut ini beberapa tradisi atau budaya yang masih terus dilaksanakan 

oleh masyarakat Desa Tanjung Medan, diantaranya: 

1. Mandi Balimau 

Mandi balimau merupakan tradisi masyarakat yang sampai saat ini 

masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Tanjung Medan. Tradisi ini 

dilaksanakan ketika akan menyambut bulan suci Ramadhan, dimana 

masyarakat berkumpul di tepi sungai kuantan dengan tujuan menbersihkan 

diri. 

2. Musik Tradisional 

Adapun musik tradisional masyarakat Desa Tanjung Medan adalah 

calempong.Biasanya musik tradisional calempong ini akan dimainkan pada 
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acara-acara seperti:perkawinan, sunatan atau khitan, dan acara-acara adat 

lainnya. 

3. Wirid Yasin 

Masyarakat Desa Tanjung Medan telah lama membudayakan kegiatan-

kegiatanyang bersifat mempererat tali persaudaraan seperti perkumpulan wirid 

yasin.Perkumpulan ini bertujuan untuk mendoakan masyarakat yang ditimpa 

musibahseperti meninggal dunia, dengan cara membacakan surah Yaasin 

secara bersamasama. 

 

4.10. Kesehatan 

Dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah Desa Tanjung 

Medan telah mendirikan satu buah Puskesmas yang buka setiap hari senin sampai 

dengan hari sabtu bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Bila 

dilihat dari intensitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Tanjung Medan 

yang membuka jam praktek dari hari senin sampai dengan hari sabtu, masih 

dirasakan kurang oleh masyarakat setempat, hai ini disebabkan karena masih 

kurangnya alat medis yang tersedia. Akan tetapi karena di kecamatan juga tersedia 

Puskesmas yang lebih besar dan lengkap, masyarakat juga lebih banyak yang 

berobat ke Puskesmas Kecamatan tersebut serta disebabkan jaraknya yang juga 

tidak terlalu jauh dari desa. 
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4.11. Struktur Badan Permusyawaratan Desa desa Tanjng Medan 

STRUKTUR ORGANISASI BPD DESA TANJUNG MEDAN 

KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua BPD 

Kurniawan repolita 

Kepala  Desa 

Mhammad Neru 

Wakil BPD 

Zen Supiarti 

Sekretaris BPD 

Noprizal Candra 

Ketu Bidang pemerintahan dan 

pembinaan masyarakat 

Expianto 

Ketua  Bidang Pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat 

Erfiaston 

Anggota Anggota 


