
44 
 

 
 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kepenghuluan Sungai Segajah 

Kepenghuluan Sungai Segajah merupakan salah satu Kepenghuluan dari 

11 Kepenghuluan yang terdapat di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.  

Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 11 Km, jarak ke Ibukota Kabupaten 145 Km. 

Tabel IV.1. Kepenghuluan Sungai Segajah terdiri dari 4 Dusun, yaitu : 

No Dusun 

1 Dusun Aman 

2 Dusun damai 

3 Dusun sentosa 

4 Dusun bahagia 

 Sumber : Kantor Penghulu Sungai Seagajah Tahun 2017 

   Tabel IV.2. Kepenghuluan Sungai Segajah, mempunyai batas-batas                      

wilayah Kepenghuluan, adalah: 

No Batas Kepenghuluan Kecamatan 

1 Sebeah utara Sungai segajah jaya Kubu 

2 Sebeah seatan Tanjung eban Kubu 

3 Sebeah timur Sungai kubu huu Kubu 

4 Sebeah barat Kota parit Simpang kanan 

Sumber : Kantor Penghulu Sungai Seagajah Tahun 2016 
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Penghulu Sungai Segajah merupakan daerah yang berada di dataran 

rendah dan rawa dan mudah dilanda banjir karena Penghulu ini dikelilingi oleh 

sungai. Walaupun begitu masyarakat di Penghulu Sungai Segajah ini bisa 

dikatakan Penghulu yang maju dibandingkan dengan Penghulu yang lain yang ada 

di Kecamatan Kubu. Penghulu Sungai Segajah ini jaraknya dari pusat 

pemerintahan kecamatan ± 4 Km, dari pemerintahan Kabupaten ± 80 Km, 

sedangkan dari pusat Pemerintah Provinsi ± 145 Km.Secara geografis Penghulu 

Sungai Segajah Kecamatan Kubu memiliki wilaya seluas 15,558 km
2
, dengan 

bentuk topografi tanah berbentuk daratan. 

Jumlah penduduk di Penghulu Sungai Segajah Kecamatan Kubu yaitu 

sebanyak 3947 penduduk pada tahun 2015, dengan jumlah penduduk yang banyak 

ini masyarakat di Penghulu Sungai Segajah Kecamatan Kubu mengharapkan 

peningkatan  pembangunan berbagai bidang, karena sampai saat ini masih 

lambatnya pembangunan untuk kesejahteraan. Pembangunan harus benar-benar 

dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan 

sosial yang menjadi tujuan dan cita -cita kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Pembangunan harus dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air dan tidak 

hanya untuk suatu golongan atau sebagai masyarakat serta harus benar -benar 

harus dirasakan seluruh sebagai perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial. 

Karena pembangunan merupakan cermin dari kemajuan suatu negara maka, 

hendaknya secara bertahap untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara 

yang maju dan pembangunan diarahkan untuk mencapai kemajuan dan 
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kesejahteraan lahir batin termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa 

keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung 

jawab bagi seluruh rakyat. 

Berikut pembangunan fisik yang sudah direalisasikan di Penghulu Sungai 

Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018: 

Tabel IV.3. Realisasi Pembangunan Fisik di Penghulu Sungai Segajah 

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. 

No Nama Jumlah 

Sarana Pendidikan 

1 TK 2 

2 SDN 3 

3 MI 1 

4 MDA 2 

5 MTS 1 

6 SMP 1 

Sarana Kesehatan 

1 Puskesmas 1 

2 Pos/Klinik KB 1 

3 Puskesmas Pembantu 1 

4 Posyandu 3 

Sarana Agama 

1 Masjid 6 

2 Mushola 7 

Sarana Olahraga 

1 Lapangan Sepak Bola 1 

2 Lapangan Basket 1 

3 Lapangan Volly 1 

Prasarana Perhubungan 

1 Jembatan 10 

Sumber : Kantor Penghulu Sungai Seagajah Tahun 2018 

Berdasarkan tabel IV.3. di atas dapat dilihat bahwa realisasi pembangunan 

pada Penghulu Sungai Segajah sudah termasuk baik untuk suatu Penghulu, namun 

Penghulu Sungai Segajah merupakan Penghulu yang cukup luas dan memilki 

penduduk yang banyak sehingga memerlukan pembangunan yang tepat sasaran, 

untuk itu peran Kepala Penghulu sangat diperlukan dalam bidang pembangunan 
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sehingga dana yang ada dapat di tujukan ke arah pembangunan Penghulu dengan 

tujuan mencapai kesejahteraan rakyat.  

Berikut pembangunan fisik yang belum direalisasikan di Penghulu Sungai 

Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018: 

Tabel IV.4. Pembangunan Fisik yang Belum Terealisasi di Penghulu 

Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 

Tahun 2018. 

No Nama Jumlah Keterangan 

1 SMA 1 Belum terlaksana 

2 Karang Taruna 1 Belum terlaksana 

3 Poskamling 1 Belum terlaksana 

4 Jembatan 3 Belum terlaksana 

5 Jalan 6 km Belum terlaksana 

Sumber: Penghulu Sungai Seagajah Tahun 2018 

Berdasarkan tabel IV.4. di atas dapat dilihat bahwa realisasi pembangunan 

yang belum terlaksana pada Penghulu Sungai Segajah masih ada yaitu SMA 

(Sekolah Menengah Atas), karang taruna, poskamling, jembatan dan jalan yang 

sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini membuktikan karena dari jumlah 

penduduk di Penghulu memang membutuhkan pembangunan yang dapat 

menampung kepentingan bersama, jadi dalam hal ini dengan adanya gaya 

kepemimpinan Kepala Penghulu yang didukung oleh masyarakat sehingga 

menciptakan partisipasi masyarakat untuk membantu dalam hal pembangunan 

seperti sumbangan jika dana nya kurang gotong royong untuk mempercepat 

pembangunan dan bantuan pemikiran, untuk tujuan tercapainya pembangunan 

yang maksimal di Penghulu Sungai Segajah.  
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B. Visi Dan Misi Kepenghuluan Sungai Segajah  

1. Visi 

 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, jujur, dan 

bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan kepenghuluan sungai 

segajah yang transparan , adil, aman dan mandiri. 

2. Misi 

a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung 

perekonomian kepenghuluan sungai segajah. 

b. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat. 

c. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, 

ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di 

kepenghuluan sungai segajah. 

C. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja kepenghuluan sungai segajah 

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang 

memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi 

mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka 

diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan 

pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda 

pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa 

dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya. Struktur 

organisasinya adalah sebagai berikut. 
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1. Penghulu 

Penghulu adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang 

dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI 

No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 

Ayat 1). 

Kewajiban penghulu menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 

adalah: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, 

dan Bhineka Tunggal Ika 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, 

professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi,korupsi dan 

nepotisme 

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di desa 

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik 

i. Mengelola keuangan dan aset desa 
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j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 

2. Sekretaris 

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk 

mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan 

bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris 

desa adalah: 

a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk 

kelancaran tugas kepala desa 

b. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa 

c. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa 

d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin 

e. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa. 
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3. Bendahara  

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber 

pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan 

bahan penyusunan APB Desa. 

Adapun fungsi: 

a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa 

b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.  

4. Kaur Pemerintahan  

Membantu penghulu dalam melaksanakan pengelolaan administrasi 

kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, 

Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa. 

Fungsi : 

a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan 

b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan 

keputusan Kepala Desa 

c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan 

d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa 

e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan 

kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan Desa 
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f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan 

yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa. 

Administrasi Pemerintahan Desa : 

a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 

c. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga 

Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar 

mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan 

atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini 

tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang 

memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi 

Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga 

yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu 

d. Surat Keterangan Lalu Lintas 

e. Surat Keterangan NTCR 

f. Surat Pengantar Pernikahan 

g. Surat Keterangan Naik Haji 

h. Surat Keterangan Domisili 

i. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian 

j. Surat Keterangan Pindah 

k. Surat Keterangan Lahir/Mati 
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l. Surat Keterangan Ke Bank dll. 

m. Surat Keterangan Pengiriman Wesel 

n. Surat Keterangan Jual Beli Hewan 

o. Surat Keterangan Izin Keramaian 

p. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan 

dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau 

penjual 

q. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan 

dari harga transakasi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau 

penjual 

r. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu 

s. Tarip pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan 

BUMdes; dan 

t. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah 

anggaran.  

5. Kaur Keamanan 

Membantu penghulu dalam menyusun rencana rencana, pelaksanaan, 

pengendalian, evaluasi dan penyusun laporan pelaksanaan tugas bidang 

kesejahteraan rakyat yang meliputi: 

1. Menyusun program dan rencana kegiatan linmas/hansip desa 

2. Melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban desa 

3. Melaksanakan kegiatan pemantauan evaluasi dan pelaporan setiap kali  

  terjadi kejadian perkara 
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4.Melaksanakan kegiatan kelembagaan yang menangani masalah 

ketentraman dan ketertiban di desa. 

6. Kaur Pembangunan 

Pembangunan desa merupakan tolak ukur pemerataan pembanguna 

pemerintah desa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial kepada masyarakat. 

Keberhasilan pembanguna di daerah juga bisa dilihatbdari fasilitas-fasilitas umum 

yang ada di desa. 

Sementara keberhasilan pembangunan di desa tidak lepas dari peran 

perangkat desa yang membidangi urusan pembangunan. Dalam hal ini di 

pemerintahan desa dijabat oleh seorang kepal urusan atau kaur pembangunan. 

Bagaimana munkin pembanguna desa berjalan sukses jika kepala urusannya tidak 

poaktif untuk berusaha menggali dan memahami kepentingan-kepentingan 

masyarakat desa, karena pembangunan di desa walaupun berskala kecil tetep 

membutuhkan keseriusan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari 

pembangunan. Untuk itu lah sebagai perangkat desa yang mengurusi urusan 

pembangunan perlu memahami dalam ruang lingkup apa saja pekerjaan yang 

harus ditanganinya. 

Oleh karena itu disini berusaha kami paparkan tugas pokok kaur 

pembangunan di pemerintah desa untuk bisa di jadikan acuan dalam menjalankan 

roda pembangunan di desa. Paling tidak dengan memahami tugas sebagai kaur 

pembangunan. 

1. Membantu penghulu di bidang teknis dan administratif pelaksanaan             

pengelolaan pembangunan masyarakat desa 
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2. Membantu membina perekonomian 

3. Mengajukan pertimbangan penghulu baik menyangkut rancangan 

peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan 

desa 

4. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa 

7. Kaur Kesejahteraan 

1. Membantu penghulu menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian, 

evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang 

kesejahteraan rakyat 

2. Menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan yang akan 

dilaksanakan pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan 

urusan kesejahteraan rakyat 

3. Mengumpulka dan menyusun data laporan urusan kesejahteraan 

rakyat 

4. Menggerakkan pertisipasi masyarakatdalam urusan kesejahteraan 

rakyat 

5. Menginventarisasikan dan melaporkan kegiatan urusan 

kesejahteraan rakyat 

6. Mengerjakan buku-buku bidang kesejahteraan rakyat 

7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang tugasnya 

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penghulu dan 

sekretaris yang sejalan dengan tugas pokoknya. 
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8. Kaur Umum 

Tugas utama kepala urusan bagian umum di desa adalah membantu 

sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, 

pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan agenda rapat dan 

laporan. 

Fungsi kaur umum: 

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar serta pengendalian tata kearsipan 

2. Pelaksanaan pendataan inventarisasi kekayaan desa  

3. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum 

4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis 

kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor  

5. Mengelola administrasi data perangkat desa 

6. Membuat persiapan bahan-bahan laporan. 

9. Pengisian Buku Administrasi 

Penghulu berwenang menyelenggarakan administrasi desa, penghulu 

melaksanakan administrasi desa dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanann pembangunan, pembinaan masyarakat, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Administarasi desa meliputi: 

1. Administrasi umum 

2. Administrasi penduduk 

3. Administrasi keuangan 


