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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Sejarah Singkat Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu 

 Desa Suka Ramai adalah sebuah desa defenitif hasil pemekaran Desa 

induk yaitu Desa Sinama Nenek pada tahun 2002, dimana batas wilayahnya 

sebagai berikut : 

a. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sumber sari. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Patapahan. 

c. Sebelah utara berbatsan dengan desa Sei kijang 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan kusau makmur. 

 

Secara total Desa Suka Ramai memiliki Luas 6750 Ha yang mana lahan 

tersebut terdiri dari pemukiman, perkebunan, pertaniian, dan tanah ulayat . 

Adapun jarak Desa Suka Ramai dengan Ibu Kota kecamatan terdekat adalah 20 

KM dan jarak Desa Suka Ramai dengan Ibu Kota Kabupaten Kampar adalah 

sekitar 50 KM dengan melintasi jalan darat dan 

Desa Suka Ramai terdiri dari 4 dusun, dimana dusun tersebut yaitu : 

a. Dusun I Melati, terdiri dari 3 RW dan 13 RT 

b. Dusun Mandiri, terdiri dari 4 RW dan 12 RT 

c. Dusun Handayani, terdiri dari 4 RW dan 15 RT 

d. Dusun Sumber Makmur, terdiri 3 RW dapn 12 RT 
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4.2 Penduduk  

Berdasarkan data statistik pada Kantor Desa Suka Ramai Tahun 2016, jumlah 

penduduk Desa Suka Ramai berjumlah 1762 Kepala Keluarga (KK) dan 

keseluruhan berjumlah 7.608 orang yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin 

laki-laki berjumlah 3.916 orang dan penduduk berjenis wanita berjumlah 3.692 

orang dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut : 

4.1 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin   

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 3916 51.4% 

2 Perempuan 3.692 48,5% 

Jumlah 7608 100 

Sumber : Data Desa Suka Ramai Kec.Tapung Hulu,2016 

Dari tabel diatas is kedapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Suka 

ramai didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 3916 Orang 

kemudian disusul dengan penduduk jenis kelamin perempuan berjumlah 3692 

Orang seyogyanya. 

4.3 Penduduk Menurut Usia  

Usia merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dala 

membangun perekonomian. Ketika usia produktif tinggi maka tingkat 

produktifitas masyarakat juga diharapkan tinggibaik dalam segi partispasi 

masyarakat dalam pembangunan perekonomian dan lain pula sebaliknya. 

Berdasarkan data statistik pada Kantor Desa Suka Ramai masyarakat desa 

Suka Ramai terdapat urutan usia yaitu : 1-10 tahun, 11-20 tahun,21-30 tahun,31-
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40 tahun,41-50 tahun ,51-60 tahun dan 61keatas. Untuk lebih jelasnya dilihat dari 

tabel berikut : 

4.2 Jumlah Penduduk Desa Suka Ramai Menurut Tingkat Usia 

No Usia ( Tahun ) Jumlah (Orang) Psentase 100% 

1 1-10 1065 13,9 

2 11-20 1349 17,7 

3 21-30 1331 17,4 

4 31-40 1287 16,9 

5 41-50 1018 13,3 

6 51-60 1310 17,2 

7 >60 248 3,2 

Jumlah 7608 100 

Sumber : Data Desa Suka Ramai Kec.Tapung Hulu,2016 

Dari urain tabel penduduk menurut tingkat usia diats dapat diketahui 

bahwa penduduk menurut usia paling banyak adalah usia 11-20 tahun berjumlah 

1349 orang atau 17,7%, disusul dengan usia 21-30 tahun berjumlah 1331 orang 

atau 17.4% dan jumlah yang paling terendah pada usia 60 keatas berjumlah 248 

atau 3.2%  

4.4 Pendidikan  

Pendidikan merupakan faktor penting untuk mendukung terhadap 

pembangunan Desa. Pendidikan akan menentukan dan membentuk kualitas 

manusia didalam suatu daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka 

dalam teorinya semakin bagus pula kualitas manusia tersebut.  



 
 

51 

Berdasarkan data statistik pada Kantor Desa Suka Ramai masyarakat Desa 

Suka Ramai terdapat tingakatan pendidikan mulai yang tidak bersekolah dan 

bersekolah dari SD,SLTP,SLTA,Akademik, dan Perguruan Tinggi. Untuk lebih 

jelasnya dapat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Suka Ramai Menurut Pendidikan  

No Pendidikan Jumalah (orang ) Persentase % 

1 Belum Sekolah 749 9,8 

2 Tidak tamat sekolah 503 6,6 

3 Tamat SD sederajat 1425 18,7 

4 Tamat SLTP sederajat 1594 20,9 

5 Tamat SLTA sederajat 1865 24,5 

6 Tamat Akademik sederajat 434 5,7 

7 Tamat perguruan Tinggi 730 9,5 

8 Buta Huruf 308 4,0 

Jumlah 7608 100 

Sumber : Data Desa Suka Ramai Kec.Tapung Hulu,2016 

Dari uarai tabel penduduk menurut pendidikan diatas dapat diketaui bahwa 

penduduk menurut pendidikan paling banyak adalah pendidikan SLTA sederajat 

yaitu 1865 orang atau 24,5% dan disusul dengan angka buta huruf yang tinggi 

berjumlah 308 orang atau 4.0% . Hal ini dikarenakan tinggi perekonomian yang 

masih tergolong rendah. 
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4.5 Mata Pencarian  

Dilihat dari potensi yang dimiliki oleh Desa Suka Ramai baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya alam sangat potensial. Masyarakat Desa Suka 

Ramai pada umumnya bermata pencarian bertani atau berkebun karena di dukung 

oleh lahan yang tersedia serta berdagang untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat Desa Suka Ramai Menurut Mata Pencarian 

NO Mata Pencarian Jumlah (Orang ) Persentase % 

1. Petani 349 19,1 

2 Pedagang 312 17,1 

3 PNS 15 0,8 

4 Tukang 45 2.4 

5 Guru 89 4,8 

6 Bidan/Perawat 10 0,8 

7 TNI/Polri 4 0,2 

8 Supir/ Angkutan 12 0,6 

9 Buruh 729 40,0 

10 Jasa Persewaan  96 5,2 

11 Swasta 32 1,8 

12  Pensiunan 129 7,0 

Jumlah 1822 100 

Sumber : Data Desa Suka Ramai Kec.Tapung Hulu,2016 
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Dari urain tabel penduduk menurut pencarian diatas dapat dikatahui bahwa 

mayoritas penduduk Desa Suka Ramai bermata pencarian Buruh, baik itu buruh 

perkebunan, buruh pabrik, buruh bangunan dan lain sebagainya yang berjumlah 

729 orang atau 40,0% disusul dengan petani dengan berjumlah 349 atau 19,1%, 

Pedagang dengan jumlah 312 atau 17,1% ini berarti kebanyakan mata pencarian 

penduduk Desa Suka Ramai mengikuti kondisi alam, suhu, dan cuaca.  

4.6 Bidang Pembangunan  

Pembangunan terbagi menjadi 2 yakni; pembangunan manusia dan 

pembangunan fisik. Pembangunan manusia berupa pemberdayaan masyarakat itu 

sendiri sedangkan, pembangunan fisik merupakan pembangunan beberapa sarana 

prasarana yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya 

pembangunan sarana peribadatan dapat menunjang pelaksanaan peribadatan 

masyarakat di Desa Suka Ramai begitu pula dengan pembangunan sarana 

dibidang lainnya. 

Bidang pembangunan yang ada di  Desa Suka Ramai dari pembangunan 

sarana agama, kesehatan, pendidikan, sarana olahraga dan Prasarana 

perhubungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini  

Tabel 4.5 Sarana Agama Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu 

No Jenis sarana Jumlah 

1 Mesjid 3 

2 Mushallah 8 

3 Gereja 7 

Jumlah 18 

Sumber : Data Desa Suka Ramai Kec.Tapung Hulu,2016 
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Dari urain tabel dapat dilihat bahwa sarana peribadatan yang paling yang 

ada di Desa Suka Ramai Kecamatan tapung Hulu, Mesjid berjumlah 3 Buah, 

mushalla berjumlah 8 Buah dan gereja 7 Buah. Diharapkan dengan jumlah sarana 

peribadatan yang dapat di Desa Suka ramai Kecamatan Tapung Hulu mampu 

menjadikan masyarakat di Desa Suka Ramai lebih bertaqwa dan beriman sehingga 

membentuk sumber daya berakhlak dan bermoral  selain itau dari tabel diatas juga 

bisa dilihat bahwa mayoritas penduduk  Desa Suka Ramai menganut Agama 

Islam Dan Kristen Mayoritasnya. 

4.6 Sarana Kesehatan  Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 Posyandu 2 

2 Klinik KB 1 

3 Puskesmas 2 

Jumlah 5 

Sumber : Data Desa Suka Ramai Kec.Tapung Hulu,2016 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Desa 

Suka Ramai sangat minim dengan posyandu berjumlah 2 buah, Klinik 1 buah, 

puskesmas berjumlah 2 buah karena itu diminta pemerintah desa lebih meningkat 

fasilitas masyarakat. 

 

 

 



 
 

55 

Tabel. 4.7 Sarana Pendidikan Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu 

No Jenis Pendidikan Jumlah 

Negeri Swasta 

1 PAUD - 1 

2 TK 2 - 

3 SD/ Sederajat 2 - 

4 SMP/ Sederajat 1 - 

5 SLTA/ Sederajat 1 - 

Jumlah 4 1 

Sumber : Data Desa Suka Ramai Kec.Tapung Hulu,2016 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa 

Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu diantaranya PAUD swasta 1 Buah, SD 

negeri 1 buah, SLTP negeri 1 dan SLTA negeri 1. 

4.7 Sejarah Singkat Gabungan Kelompok Tani Di Desa Suka Ramai Kec. 

Tapung Hulu Kab. Kampar. 

Berdirinya gabungan kelompok tani yang terletak di desa Suka Ramai ini 

didirikan pada tanggal 19 agustus tahun 2009 melalui keputusan menteri pertanian 

dalam menjalankan program menteri pertanian dalam mengurangi angka 

kemiskinan dan membuka peluang kerja dan usaha dalam bidang pertanian. 

Menurut Departemen pertanian gabungan kelompok tani merupakan gabungan 

kelompok tani sebagai kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan 

bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.  
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Didesa  Suka Ramai sendiri terdapat gabungan kelompok tani yang 

bernama tani Makmur Bersama. Gabungan kelompok tani Makmur Bersama 

merupakan oragnisasi atau lembaga organisasi petani di pedesaan yang dibentuk 

secara muswarah dan mufakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi 

usaha. Gabungan kelompok tani di bentuk berdasarkan atas dasar yaitu : 

1. Kepentingan yang sama diantara anggotanya 

2. Berada pada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab   bersama 

diantara para anggotanya 

3.  Mempunyai kader pengelola yang berdedikasih dalam menggerakkan para 

petani 

4. Memiliki kader ataupun pemimpin yang diterima oleh petani lainnya 

5. Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar 

anggotanya dan  

6. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat. 

 

4.8  Struktur Organisasi Gabungan Gabungan Kelompok Tani Di Desa Suka 

Ramai Kec. Tapung Hulu. 

Struktur organisasi sangat diperlukan badan usaha, karena struktur 

organisasi merupakan suatu tempat atau bagian- bagian yang mempunyai tugas 

dan wewenang fungsi dan tanggung jawab terhadap berjalannya kegiatan- 

kegiatan yang ada dalam gabungan kelompok tani  makmur bersama dalam 

mencapai tujuan – tujuan yang akan dicapai, akan berhasil jika masing- masing 

bagian dari struktur organisasi tersebut menjalani tugas dan tanggung jawab 
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dengan baik dan benar. Dalam struktur organisasi tersebut dapat dilihat 

pembagian dan pendistribusian atau untuk setiap orang yang ada didalamnya 

secara tegas dan jelas sehingga administrasi dan manajemen mempunyai 

paradominan dalam organisasi tersebut. Adapaun susunan pengurus gabungan 

kelompok tani makmur bersama di desa suka ramai ini adalah  sebagai berikut : 

Ketua umum  : Sumali  

Sekretaris  : Misnan 

Bendahara  : Marlis  

 Struktur oragnisasi, gabungan kelompok tani makmur bersama di 

desa suka ramai kec. Tapung Hulu kab. Kampar dapat dilihat pada gambar IV 

sebagai berikut : 

Gambar IV.I 

Bagan Strustur Organisasi Gabungan Kelompok Tani Makmur 

Bersama Di Desa Suka Ramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar . 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gabungan Kelompok Tani Makmur Bersama di Desa Suka Ramai 

KETUA 

SEKTRETARIS  

BENDAHARA 

SEKSI SIMPAN PINJAM  

ANGGOTA  

PENGURUS PENGAWAS 

RAT 
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 Tugas dan wewenang rapat anggota pengurus dan dalam struktur 

organisasi kegaiatan simpan pinjam pada gabungan kelompok tani makmur 

bersama di desa suka ramai kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sebagai berikut: 

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)  

Rapat anggota merupakan pegangan kekuasaan tertinggi dalam Gabungan 

Kelpompok Tani Makmur Bersama Di Desa Suka Ramai . Karena merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi maka rapat anggota mempunyai wewenang sebagai 

berikut : 

1. Mempertimbangkan,menolak mengesahkan laporan organisasi usaha 

dan keuangan selama satu tahun buku yang lalu. 

2. Mempertimbangkan , menolak ataupun mengesahkan rencana kerja dan 

rencana anggaran pendapatan dan belanja Gabungan Kelompok Tani 

Makmur Bersama di esa Suka Ramai untuk tahun yang akan datang. 

3. Memilih mengganti atau memecat pengurus atau anggota pengewas 

dalam menjalankan tugas khusus yang ditentukan bila mana terbukti: 

a. Telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan rapat anggota 

tidak mentaati ketentuan- ketetntuan didalam anggaran serta 

peraturan pelaksananya 

b. Dalam tingkat pembuatannya menumbulkan pertentangan dalam 

gerakan Gabungan Kelompok Tani Makmur Bersama Di Desa 

Suka Ramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar. 
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b. Pengurus 

Pengurus gabungan kelompok tani Makmur Bersama merupakan institusi 

dalam gabungan kelompok tani Makmur Bersama yang dipilih dari kalangan 

anggota oleh anggota Gapoktan Tani Makmur bersama yang merupakan institusi 

yang memegang kekuasaan rapat anggota. 

1. Memimpin rapat organisasi dan Gabungan Kelompok Tani Makmur 

Bersama melakukan segala perbauatan hukum untuk dan atas nama 

Gabungan Kelompok Tani Makmur Bersama serta memiliki di hadapkan 

dan diluaskan pengadilan. 

2. Memeliharan kerukunan antara anggota dan mencegah segala hal yang 

menyebabkan timbulnya segala perselisihan. 

Pengurus Gabungan Kelompok Tani Makmur Bersama di Desa Suka Ramai 

mempunyai wewenang : 

1. Meminta pertanggungjawaban atau keterangan  tentang pengelolaan usaha 

dan atau keuangan kepada manajer/ direksi. 

2. Apabila Gabungan Kelompok Tani makmur bersama belum mempunyai 

manajer/ direksi, pengurus secara kolektif dapat bertindak sebagai 

manajer/direksi. 

Tanggung jawab pengurus Gabungan Kelompok Tani Makmur Bersama Di 

Desa Suka Ramai adalah sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab  secara bersama atau sendiri- sendiri atas kerugian 

Gabungan Kelompok Tani Makmur Bersama yang menyebabkan antara lain : 
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a. Kebijakan yang dilakukan pengurus atas kebijakan yang diambil dalam 

rapat pengurs, maka semua pengurus tanpa terkecuali menanggung 

kerugian yang diderita Gabungan Kelompok Tani Makmur Bersama 

tersebut. 

b. Kegiatan yang dilakukan atas tindakan pengurus atau oleh beberapa 

orang anggota pengurus yang bersangkutan yang menanggung kerugian 

tersebut. 

c. Seseorang atau beberapa anggota pengurus bebas dari menanggung 

kerugian, bila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan karena 

kesalahannya atau kelalainnya atau yang bersangkutan telah berusaha 

mencegah kerugian tersebut. 

2. Pengurus lama yang habis jabatannnya dan tidak terpilih lagi baik seluruh  

atau sebagian, harus dilakukan secaa terima lengkap dengan data fisik seperti 

kas dan surat- surat serta barang- barang inventaris dan hal- hal yang 

berkaitan dengan tanggung jawab serah terima tersebut. 

3. Hutang atau pinjaman yang dilakukan oleh pengurus lama yang belum lunas, 

menjadi tanggung jawab pengurus baru sepanjang tidak bermasalah oleh 

pengurus lama baik secara mandiri maupun seluruh pengurus lama. 

4. Dalam hal seseorang atau beberapa orang semua anggota pengurus oleh 

keputusan pengadilan dinyatakan bermasalah karena tindakan pidana atau 

badan hukum atau pihak lain, maka harus menyelesaikan tanggung jawab.  

Pengurus betanggung jawab memenuhi segala kegiatan pengelolaan sebagai 

berikut : 
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a. Ketua dan wakil ketua  

1. Menyusun program kerja bersama pengurus yang lain 

2. Membuat rencana rapat anggaran belanja 

3. Mempunyai  rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya 

4. Menda tangani surat menyurat dan pelaksanaan PUAP da dokumen 

pencairan dana  

b. Sektretaris tugasnya yaitu: 

1. Mengatur permintaan administrasi pengurus dan anggota serta 

administrator kantor. 

2. Menyusun, menghimpun, mengarsipkan dan menerima  surat masuk yang 

telah dideposisiskan serta surat lain. 

3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan simpan pinjam Gabungan 

Kelompok Tani Makmur Bersama di Desa Suka Ramai Kec. Tapung Hulu 

Kab. Kampar yang utama rencana perkembangannya. 

c. Bendahara 

Sebagai bendahara Gabungan Kelompok Tani Makmur Bersama di Desa 

Suka Ramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar bertugas sebagai berikut : 

1. Melaksanakan penarikan/pencairan sesuai dengan jadwal pemanfaatan 

oleg anggota 

2. Menyimpan dan memelihara arsip pembukuan  

3. Menyusun laporan bulanan dan laopran tahunan keuangan Gapoktan 

Tani Makmur Bersama. 
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4. Menghimpun dana yang masuk dan keluar serta mengelola simpanan 

wajib, dan simpanan sukarela dari anggota Gabungan Kelompok Tani di 

Desa Suka Ramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar 

d. Badan pengawas 

Agar kegiatan Gabunagn Kelompok Tani Makmur Bersama di Desa Suka 

Ramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dapat berjalan dengan semestinya maka 

selain ada pengurus dan anggota perlu juga suatu badan yang diberikan wewenang 

kepada badan pengawas mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan 

kepada pengurus badan pengawasan dipilih dari dan oleh anggota agar kegiatan 

Gabungan Kelompok Tani Makmur Bersama di Desa Suka Ramai Kec. Tapung 

Hulu Kab. Kampar dalam rapat anggota. Pengawasan dilakukan sekurang- 

kurangnya tiga bulan sekali. 

e. Bidang Kegiatan Simpan Pinjam  

Dalam bidang kegiatan simpan pinjam meliliki tugas- tugas sebagai 

berikut : 

1. Untuk melayani anggota dan masyarakat dan pembayaran kredit 

2. Membantu manajer dalam mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kegiatan 

simpan pinjam  

3. Menghimpun data dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan pengajuan, 

penggunaan dan pengawasan 

4. Bertanggung jawab dalam masalah simpan pinjam  
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5. Bertanggung jawab serta melayani kegiatan simpan pinjam dalam bidang 

bertanian baik itu petani, peternak, rumah tangga tani maupun buruh tani yang 

bergerak dalam bidang agraris. 

f. Anggota  

Anggota  merupakan kecapakan dan kemampuan mengelola dibidang usaha, 

serta melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana kerjanya sangat membantu 

permodalan usaha kecil- kecilan dalam masyarakat tersebut.  

Kegiatan Gapoktan Makmur Bersama : 

a. Mengembangkan usaha agribisnis di bidang pertanian baik on fram 

amupun of fram 

b. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan menumbuhkan kelompok – 

kelompok tani pengembangan 

c. Menghimpun permodalan petani/ kelompok tani dalam Gapoktan Makmur 

Bersama 

d. Mengusahakan program pelatihan bagi para anggota kelompok tani 

e. Memberikan penghargaan pada waktu tertentu bagi kelompok tani terbaik 

dalam melaksanakan usahanya. 

4.9 Prosedur Peminjaman Kegiatan Simpan Pinjam Pada Gabungan 

Kelompok Tani Makmur Bersama  

a. Diuataman para anggota Gapoktan dengan ketentuan membayar simpanan 

wajib  

b. Pinjaman sebagai perorangan. 

c. Mempunyai KK atau KTP  
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d. Peminjaman diberikan dengan perjanjian menggunakan berita acara  

e. Peminjaman diatas 5 juta menggunakan agungan/ jaminan surat berharga  

f. Bersedia menerima sanksi yang ditentukan bila melanggar aturan  

g. Bersedia menanggung biaya administrasi yang diakibatkan dari 

peminjaman.  

Sedangkan untuk mengenai bunga yang diterapkan dalam usaha simpan 

pinjam kegiatan gapoktan tani makmur bersama yang diatur dalam anggaran 

rumah tangga (ART), yang terdapat pada pasal 26  yang menyebutkan bahwa  

1. Suku bunga pinjaman Gabungan kelompk tani Makmur Bersama 

sisekapati dalam musyawarah kelompom pertanggungjawaban tahunan 

sebesar 12% atau 1% perbulan.  

2. Suku bunga dan lama peminjaman bagi pemanfaat yang meminjam lebih 

dari 5 juta harus memakai anjungan dan dietntukan melalui berita acara.  

Suku bunga gabungan kelompok tani di desa suka ramai ditetapkan 

berdasarkan musyawarah yang dilakukan pengurus dan angggotan poktan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


