
BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1. Sejarah Singkat Desa Limau Manis 

Dalam rangka usaha peningkatan pelayanan pemerintah terhadap 

masyarakat baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam pembangunan pada 

tingkat terendah, maka dibentuk suatu organisasi tata kerja pemerintah dibawah 

pemerintahan kecamatan yang bertanggungjawab menyampaikan laporan 

mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui camat. Pemerintah 

Kelurahan mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa dikepalai oleh 

seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat  dengan luas wilayah nya 330 

Hekter. 

Desa Limau Manis merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kampar 

berjarak dari kabupten dan provinsi adalah sebgai berikut: 

1. Jarak dari Pemerintah Kabupaten 11 KM 

2. Jarak dari Pemerintah Provinsi 52 KM 

 

4.2.Penduduk 

 Masyarakat Desa Limau Manis asli suku melayu dan mayoritas nya adalah 

melayu dan agama nya mayoritas islam. Kemudian jumlah penduduk nya sebagai 

berikut: 
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Table 4.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2016. 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 1039 48.64% 

2 perempuan 1097 51.36% 

 Jumlah 2136 100% 

Sumber : Kantor Desa Limau Manis 2016 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Limau 

Manis lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Dengan jumlah 1097 orang 

dari persentase 51,36% perempuan,kemudian laki-laki 1039 orang persentase 

48,64%. Jadi dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya lebih banyak 

perempuan dari pada laki-laki. 

4.3 Pendidikan 

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa 

Limau Manis dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Mengenai 

pendidikan  diketahui mayoritas masyarakat hanya berada pada tamatan SMA. 

Namun secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Desa Limau Manis 

secara umum sudah cukup baik. Sudah mulai banyak yang menamatkan  beberapa 

orang diploma dan sarjana yang hendaknya diberdayakan untuk memajukan desa. 

Tingkat pendidikan juga berhubungan dengan fasilitas sekolah yang ada, berikut 

data mengenai jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Limau Manis : 

Tabel 4.2 Sarana Pendidikan di Desa Limau Manis 

No Sarana Pendidikan Jumlah 

1 PAUD 1 Buah 

2 Taman Kanak-kanak 1 Buah 

3 Sekolah Dasar 2 Buah 

4 SLTP 1 Buah 

5 SLTA - 

Total 5 Buah 

Sumber : Kantor  Desa Limau Manis 2016 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di 

Desa Pongkar cukup memadai untuk sebuah desa. Itu dapat dilihat dengan adanya 

1 (satu) buah PAUD, 1 (satu) buah Taman Kanak-Kanak, 2 (dua) buah Sekolah 

Dasar Negeri. Dapatlah diambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan 

masyarakat Desa Limau Manis sudah mulai kearah yang lebih baik dengan tidak 

banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan. 

 
4.4 Kesehatan 

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Desa Limau Manis 

Kecamatan Kaampar sudah mengalami kemajuan, ini tidak lepas dari keberadaan 

perusahaan yang membantu desa dalam penyediaan pelayanan kesehatan, berikut 

sarana kesehatan yang ada di Desa Pongkar : 

Tabel 4.3 Sarana Kesehatan Desa Limau manis 

No Sarana Kesehatan Jumlah 

1 Puskesmas Bantuan 1 

2 Posyandu 1 

Total 2 

Sumber : Kantor Desa Limau Manis 2016 

 

Adanya Puskesmas Bantuan dan Posyandu tentunya sangat membantu 

masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan seperti cek kesehatan, Kelurga 

Berencana, pemeriksaan kehamilan sampai proses persalinan, dan pemeriksaan 

kesehatan masyarakat lainya.  

 

4.5 Mata Pencaharian 

Dilihat  dari potensi yang dimiliki oleh Desa Limau Manis baik sumber 

daya maupun sumber daya alam sangat potensial. Adapun mata pencarian 

penduduk Desa Limau Manis dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.4Mata Pencaharian Penduduk di Desa Limau Manis 

 

No Mata Pencaharian Frekuensi Persentase (%) 

1 Petani 100 4,69% 

2 PNS 50 2,34% 

3 Pedagang  38 1,78% 

4 Nelayan 20 0,94% 

5 Karyawan Swasta  60 2,81% 

6 Wiraswasta 60 2,81% 

7 Pertukangan 30 1,40% 

8 Pensiunan  5 0,23% 

9 Lain-lainnya 1773 83,00% 

Jumlah 2136 100% 

Sumber : Kantor  Desa Limau Manis,2016 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk 

Limau Manis adalah bermata pencaharian sebagai Petani 100 orang (4,69%) 

sedangkan 1773 orang (83,00% ) pada table yang dimaksud dengan lain-lainnya 

adalah penduduk yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga,pelajar atau 

mahasiswa,belum atau tidak sekolah. 

 

4.6 Tugas Fungsi Aparat Pemerintah Desa 

Sebelum mengetahui tugas dan fungsi aparat pemerintah desa, perlu 

mengetahui struktur organisasinya. Dalam pembahasan ini penulis tidak 

mencantumkan tugas dan fungsi kepala desa karena telah dibahas pada Bab II 

yang mana tugas dan fungsi kepala desa berhubungan erat dengan peran yang 

dimainkannya. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Pongkar dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Limau Manis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Kantor Desa Limau Manis 2016 

 Adapun mengenai aparat Desa Limau Manis dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dapat dilihat pada uraiaan dibawah ini : 

1. Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelengarakan pembinaan 

dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada kepala 

desa. Untuk tugas-tugas antara lain : 

a. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa; 

BPD 

Kaur Kesos 

Firman Edi 

Kadus I 

Aziz 

Kaur Pemerintah 

Yeni Rahman 

Kaur Pembangunan 

Yasrizal 

Kaur Keungan 

Sofian 

Kadus II 

SYARKAWI 

Kadu III 

Azwir 

Sekretaris Desa 

Sarjoni Vehri 

Kepala Desa 

Abdul Manaf 
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b. Menyelenggarakan urusan keuangan dan urusan adminitrasi umum; 

c. Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan; 

d. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-

program serta petunjuk pembinaan tugas pemerintahan, pembangunan 

dan pembinaan kemasyarakatan; 

e. Menyusun laporan dibidang keuangan; 

f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan. 

2. Kepala Urusan Pemerintahan 

Kepala Urusan Pemerintahan  mempunyai tugas antara lain : 

a. Menyusun rencana kerja dan penyelengaraan pemerintahan desa dan 

pemerintahan umum; 

b. Menyusun rencana kerja dan pengadministrasian kependudukan dan 

catatan sipil; 

c. Menyusun rencana kerja dan mengumpulkan bahan dalam rangka 

pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

d. Menyusun rencana kerja dan menyelengarakan pengadministrasian 

bidang pemerintahan  sipil; 

e. Menyusun rencana kerja dan membantu melaksanakan pengawasan 

terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan 

kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya; 

f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan. 

3. Kepala Urusan Umum 

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas antara lain : 
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a. Melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan 

keluar serta melaksanakan  tata kearsipan; 

b. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat 

atas naskah-naskah lainnya; 

c. Melaksanakan penyediaan,penyimpanan dan pendistribusian alat-alat 

tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; 

d. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor 

dan bangunan lain milik desa; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa; 

f. Melaksanakan pengelolaan buku adminstrasi umum; 

g. Mencatat inventarisasi kekayaan desa; 

h. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu 

dinas dan kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya; 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;  

j. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan. 

4. Kepala Urusan Keuangan 

 Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas antara lain : 

a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan 

perangkat desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber pengasilan desa baru 

untuk dikembangkan; 

c. Melakukan kegiatan  administrasi pajak yang dikelola oleh desa; 
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d. Melakukan kegiatan adminisrasi keuangan desa; 

e. Merencanakan penyusunan Anggara Belanja Desa untuk 

dikonsultasikan dengan BPD; 

f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan. 

5. Kepada Urusan Kesejahteraan Masyarakat 

Kepala Urusan Kesejahtaeraan Masyarakat mempunyai tugas 

antara lain sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja dan melakukan pelayanan kepada masyarakat 

di bidang kesejahteraan masyarakat; 

b. Menyusun rencana kerja dalam melakukan pembinaan di bidang 

keagamaan, Keluarga Berencana, kesehatan, dan pendidikan 

masyarakat; 

c. Menyusun rencana kerja dan dan melakukan pembinaan kesejahteraan 

keluarga dan organisasi yang ada di atas; 

d. Menyusun rencana kerja dalam membantu kegiatan pengumpulan 

zakat, infaq dan sadaqoh; 

e. Menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan pengadministrasian di 

bidang kesejahteraan masyarakat; 

f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan. 

6. Kepala Dusun 

Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa 

menyelenggarakan pemerintahan desa di wilayah kerjanya sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban; 
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b. Pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan 

kepala desa; 

c. Pembinaan dan kerukunan warga; 

d. Meningkatkan swadaya gotong royong; 

e. Melakukan penyuluhan program pemerintahan; 

f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala desa. 

 


