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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya Desa Simangambat 

Desa Simangambat adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan 

Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Desa Simangambat merupakan 

tempat yang masih jarang penduduk karena keadaan dan lokasi Desa yang jauh 

dari keramain. Bangunan yang terdapat di Desa ini masih sangat sederhana 

hanya bangunan rumah untuk tempat tinggal, tidak ada gedung-gedung dan 

juga bangunan-bangunan besar lainnya. 

Pada awalnya Desa ini disebut sebagai Simangambat adalah pada tahun 

1984 yang bermula dari seorang buruh Desa Pinarik sedang melakukan 

perburuhan. Beberapa kali ia berburuh selalu mendapatkan hasil yang 

memuaskan. Karena ketagihan buruh tersebut mulai membuat gubuk-gubuk 

kecil sebagai tempat tinggal sementara selama melakukan perburuhan. 

Beberapa hari kemudian buruh kembali kekampung halamannya dan 

membagikan sebagian  hasil buruhnya kepada tetangga-tetangga yang berada 

didekat rumahnya. Kemudian semakin banyaklah masyarakat yang ikut 

berburuh dan mendirikan pondok-pondok kecil sehingga lama-kelamaan 

tempat tersebut sudah berubah menjadi sebuah kampung yang berada di 

tengah-tengah hutan. Karena mereka merasa cocok dengan tempat dan keadaan 

tersebut maka mereka berimisiatif untuk menetap di Desa tersebut dengan 

menanami tumbuh-tumbuhan disekitar gubuk sebagai tambahan kebutuhan 

mereka sehari-hari.  

Pada tahun 1984 desa ini mulai dipadati penduduk hingga akhirnya 

jumlahnya mencapai 780 jiwa atau 130 KK. Kehidupan masyarakat Desa 

Simangambat cukup baik, penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, 

buruh tani, dan juga pedagang dan pada saat sekarang Desa Simangambat 
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sudah memiliki pemerintahan tersendiri yang di pimpin oleh salah seorang 

kepala Desa yang bernama Lappo Pahutar.43 

 

B. Letak Geografis Desa Simangambat 

Desa Simangambat merupakan salah satu desa dari beberapa desa  

yang berada di Kecamatan Hutaraja Tinggi yang terletak 23 KM kearah 

barat dari kecamatan Hutaraja Tinggi, Desa Simangambat mempunyai luas 

wilayah +- 10 Hektar. Sebagaimana Desa lain diwilayah Indonesia, desa 

simangambat mempunyai iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut 

berpengaruh terhadap pola tanam yang ada di Desa Simangambat 

Kecamatan Hutaraja Tinggi. 

a. Batas wilayah 

1) Sebelah utara berbatasan dengan sungai yang disebut dengan air terjun 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa pir trans sosa ib kecamatan 

hutaraja tinggi 

3) Sebelah barat berbatasan dengan sungai geringging jalan menuju desa 

pinarik  

4) Sebelah timur berbatasan dengan kebun sawit yang luas milik salah 

soorang warga desa pir trans sosa IB 

 

C. Visi dan Misi Desa Simangambat 

a. Visi 

Terwujudnya desa yang lebih cerdas, mandiri, terampil, berbudi 

luhur serta dapat meningkatkan kesejahtraan dan hidup harmonis selalu 

mengembangkan diri secara positif sebagai ciptaan tuhan yang maha esa. 

b. Misi 

Untuk mencapai  visi desa simangambat, perlu dilakukan misi-

misi atau langkah-langkah yang akan dikerjakan sesuai dengan 

kebutuhan desa sebagai berikut: 

1) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan 
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2) Memperbaiki jalan menuju desa simangmbat 

3) Meningkatkan sumber daya manusia 

4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

5) Meningkatkan sarana dan prasarana kepada masyarakat 

6) Selalu menciptakan suasan kondusif44 

D. Keadaan Penduduk 

Desa simangambat mempunyai jumlah penduduk  780 jiwa yang 

tersebar di satu wilayah saja. Penggunaan tanah didesa tersebut adalah untuk 

pertanian sawit, karet dan sayur-sayuran. Hasil dari kebun yang masyarakat 

miliki yang akan membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 

Bagi yang bekerja sebagai buruh tani mereka akan mendapatkan hasil usaha 

mereka disetiap akhir bulan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka 

bisa melakukan pinjaman kepada bendahara kebun dan akan dibayar saat 

gajian/upah telah diterima. 

Ada juga masyarakat yang bekerja menjadi nelayan karna desa 

simangambat ini juga terdapat sungai yang yang biasa tempat orang 

menangkap ikan, dan setiap hasil tangkapannya akan di jual disekeliling Desa 

tersebut terkadang mereka mebawa ikan kerumah-rumah warga dan 

menawarkannya. 

Tabel IV.1 

Jumlah Penduduk Desa Simangambat Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 420 

2 Perempuan 360 

 Jumlah 780 

Sumber: dokumentasi kantor desa simangambat 

Dari table diatas menunjukkan bahwasanya jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 420 dan perempuan 360, total seluruhnya berjumlah 780.45 
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Tabel IV.2 

Jumlah Penduduk Desa Simangambat Menurut Usia 

No Tingkat Umur Jumlah Presentase 

1 0 Sampai 5 Tahun 103 13,2% 

2 6 Sampai 15 Tahun 125 16,0% 

3 16 Sampai 21 Tahun 113 14,4% 

4 22 Sampai 59 Tahun 395 50,6% 

5 60 ke atas 44 5,6% 

Jumlah 780 100% 

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa, anak yang berusia 0 sampai 5 

tahun sebesar 13,2% , yang berusia 6 sampai 15 tahun 16,0%, yang berusia 16 

sampai 21 tahun 14,4%, yang berusia 22 sampai 59 tahun 50,6%, yang berusia 

60 keatas 5,6%. Di sini komposisi kelompok umur/usia yang terbesar adalah 

komposisi kelompok umur 22 sampai 59 tahun (50,6%). 

 

E. Mata Pencarian Penduduk 

Mata pencarian merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mata 

pencarian penduduk Desa Simangambat Beraneka ragam ada yang bekerja 

sebagai petani, buruh tani, pedagang, guru, tukang. Untuk lebih jelas mengenai 

mata pencarian penduduk di Desa Simangambat dapat dilihat pada table 

berikut: 

Tabel IV.3 

Mata Pencarian Penduduk Di Desa Simangambat 

No Mata Pencarian Jumlah presentase 

1 Petani 75 57,6% 

2 Buruh Tani 33 25,3% 

3 Pedagang 13 10% 

4 Guru 3 2,3% 

5 Tukang 6 4,6% 

Jumlah 130 100% 

 

F. Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan  yang tidak dapat diabaikan, 

karena maju mundurnya suatu Negara banyak sekali dipengaruhi oleh sumber 

daya manusia, dalam hal ini yang paling berperan adalah pendidikan 
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merupakan factor penting dalam kehidupan masyarakat. Bila dilihat dari 

pendidikan di Desa Simangambat pendidikan di Desa Tersebut masih 

dikatakan rendah hal tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini.  

Table IV.4 

Jumlah bangunan  Pendidikan di Desa Simangambat 

No Tingkat pendidikan Gedung Guru 

1. TK 1 2 

2. SD 1 13 

Jumlah 2 15 

 

Dari table diatas menunjukkan bahwasanya jumlah sekolah yang 

terdapat di Desa Simangambat ada  2 bangunan satu bangunan untuk TK 

(taman kanak-kanak) dan satu bangunan lagi untuk SD (sekolah dasar) dan 

terdapat 2 guru untuk TK dan 13 guru untuk SD.46 

 

G. Keagamaan di Desa Simangambat 

Agama adalah kepercayaan setiap ummat manusia, begitu juga dengan 

masyarakat didesa simangambat bahwa mayoritas penduduk didesa tersebut 

beragama islam. Seluruh masyarakat Desa simangambat adalah beragama 

Islam yaitu 100% untuk menunjang rutinitas masyarakat dalam menjalankan 

ibadah sebagai ummat beragama masyarakat Desa perlu sarana tempat 

beribadah . 

Adapun jumlah tempat ibadah di Desa Simangambat Kec. Hutaraja 

Tinggi Kab. Padang lawas dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Tabel IV.5 

Jumlah Sarana Ibadah di Desa Simangambat 

No Sarana Ibadah Frekuensi 

1 Mesjid 1 Bangunan 

2 Mushalla 1 Bangunan 

 Jumlah 2 Bangunan 
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Dari table diatas dapat dilihat bahwa di Desa Simangambat terdapat 1 

bangunan mesjid dan 1 bangunan mushallah sebagai tempat ibadah masyarakat 

di Desa Tersebut. 

 

H. Keadaan Sosial Masyarakat 

Masyarakat di Desa Simangambat  terdiri dari masyarakat yang 

homogen yang sebagian besar didominasi oleh Batak yang beragama Islam. 

Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebaga Petani dan 

pedagang. Mata pencaharian merupakan satu usaha untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka 

sendiri.keadaan Desa Simangambat masih sangat asri, karena banyaknya 

tumbuh-tumbuhan dan juga pepohonan yang tegak berdiri disepanjang jalan 

desa tersebut, dan juga tanaman-tanaman yang berada di sekitar rumah warga. 

 

I. Kesehatan 

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Desa Simangambat 

kecamatan hutaraja tinggi kabupaten Padang Lawas sudah mengalami 

kemajuan dimana sudah terdapat PUSTU (Puskesmas Pembantu). Namun 

masyarakat di Desa Simangambat masih memiliki pemikiran tradisional 

sehingga bangunan Pustu yang ada di Desa tersebut tidak terpakai. 

Karena merasa bahwa pengobatan tradisional lebih memiliki kasiat 

dibandingkan dengan obat yang dari piskesmas, masyarakat di Desa tersebut 

sangat jarang sekali menggunakan tenaga medis. Karena menurut mereka 

menggunakan obat yang dari dokter sama saja memasukkan bahan kimia 

kedalam tubuh mereka. 

     Tabel IV.6 

Kesehatan Masyarakat 

No Sarana/ Prasarana Jumlah Bangunan 

1 Posyandu 1 Bangunan 

2 Rumah Sehat 1 Bangunan 

 Jumlah 2  Banguanan 
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Dari table diatas dapat dilihat bahwa di Desa Simangambat terdapat 1 

bangunan Posyandu dan 1 bangunan rumah sehat sbagai tempat konsultasi 

masyarakat dalam bidang kesehatan.47 

 

J. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

Desa Simangambat memiliki struktur pemerintahan Desa yang di 

pimpin oleh salah seorang warga yang memiliki dasar pendidikan lulusan 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Disebabkan tidak adanya warga yang 

memiliki pendidikan di atas sekolah menengah atas maka yang menjadi kepala 

Desa di daerah tersebut adalah lulusan SMA.  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

Pemerintahan Kantor Desa Simangambat 

Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas 

Priode 2017-201848 
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