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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1. Keadaan Geografis Desa Gobah. 

 Desa Gobah adalah salah satu desa diantara 17 desa yang ada di Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar dengan luas 36.000 m
3 

yang terdiri dari 1896 jiwa dari 

empat dusun. Desa Gobah memiliki dua musim seperti halnya dengan desa lain di 

indonesia yaitu musim kemarau dan musim penghujan daerahnya berpotensi sebagai 

daerah pertanian dan perkebunan sehingga mayoritas masyarakat bermata pencarian 

sebagai petani.  

Wilayah Desa Gobah memiliki aliran sungai Kampar yang mana digunakan 

sebagai mata pencarian bagi nelayan dan transportasi dengan menggunakan sampan 

bagi masyarakat sebelum memiliki jalan darat, setelah itu terjadi perkembangan 

dengan dibukanya jalan-jalan sehingga transportasi lewat air tidak digunakan. 

 Secara administratif Desa Gobah berbatasan dengan desa yaitu : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Luas; 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri; 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kemang Indah; 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terantang. 
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Tabel 4.1. Orbitasi Waktu Tempuh 

 

No Jarak Tempuh Waktu Tempuh 

1 Jarak ke ibu kota kecamatan 8 Km 20 Menit 

2 Jarak ke puskesmas tambang 8 Km  20 Menit 

3 Jarak ke kota kabupaten 37 Km  45 Menit 

4 Jarak ke kota provinsi 43 Km 55 Menit 

Sumber : Kantor Kepala Desa Gobah 2016 

 

4.2. Keadaan Demografis Desa Gobah  

 Masyarakat Desa Gobah adalah masyarakat yang heterogen dimana dihuni 

oleh banyak suku yakni melayu, jawa, batak, minang, dan nias akan tetapi pada 

umumnya adalah orang melayu. Suku melayu adalah suku asli daerah ini yang 

memiliki sifat keterbukaan dan menerima baik suku pendatang dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga berdampingan dan berjalan dengan baik.  

Berdasarkan data statistik pada kantor Desa Gobah jumlah penduduk yaitu 

sebanyak 1.896 jiwa, dan dibawah ini akan di jelaskan jumlah penduduk per jenis 

kelamin yang ada di desa Gobah. Berikut ini adalah tentang jumlah penduduk desa 

Gobah menurut jenis kelamin. 

Tabel 4.2. Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Gobah menurut Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-laki 910 48,00% 

2 Perempuan 986 52,00% 

 Jumlah 1.896 100% 

Sumber : Kantor Kepala Desa Gobah 2016 

 

 dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa keadaan penduduk Desa Gobah 

dari jenis kelamin laki-laki 910 orang atau 48,00%. sedangkan dari jenis kelamin 
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perempuan 986 orang atau 52,00% dan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 

penduduk yang paling banyak adalah dari jenis kelamin perempuan sebanyak 986 

orang atau 52,00%.  

4.3. Mata Pencarian  

 Desa Gobah merupakan daerah yang mempunyai jarak lebih kurang 10 Km 

dari ibu kota kecamatan dan mempunyai aliran sungai kampar yang sekali setahun 

terjadi banjir apabila musim hujan sering terjadi sehingga menyebabkan tanah di 

daerah ini sangat subur, karena lumpur yang dibawa banjir. 

 Maka dengan kesuburan tanah tersebut masyarakat bahkan pegawai 

menggarap tanah dengan menanam berbagai tanaman atau kebun, baik itu perkebunan 

sayur-sayuran, karet, kelapa sawit, dan sebagainya sehingga perekonomian penduduk 

desa Gobah pada umumnya sebagai petani. Untuk lebih jelasnya tentang mata 

pencarian umumnya masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Gobah  

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 470 orang 

2 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 50 orang 

3 TNI 2 orang 

4 Wiraswasta 197 orang 

5 Buruh 7 orang 

6 Pegawai Swasta 44 orang 

7 Montir/Cucian Mobil dan Motor 3 orang 

8 Tanggungan Orang Tua dll 1.123 orang 

Jumlah 1.896 orang  

Simber :Kantor Kepala Desa Gobah 2016 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dari penduduk 

Desa Gobah adalah bermata pencarian petani yaitu sebanyak 470 orang. Sedangkan 
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mata pencaharian yang sedikit yaitu TNI yakni 2 orang, dan sisa masih tanggungan 

orang tua dan lain-lain sebanyak 1.123 orang. 

4.4. Pendidikan  

 Perkembangan pendidikan jika dilihat dari perkembangan penduduk desa 

Gobah menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu dan telah menikmati pendidikan 

hingga keperguruan tinggi. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Gobah yaitu : 

Tabel 4.4. Jenis Sarana Pendidikan di Desa Gobah 

No Jenis Pendidikan Jumlah 

1 Taman Kanak-kanak (TK) 1 unit 

2 Madrasah Diniyah Ahwaliyah Muhammadiyah 

(MDAM) 

1 unit 

3 Sekolah Dasar Muhammadiyah (SDM) 1 unit 

4 Sekolah Menengah Pertama 

Muhammaduyah(MTSM) 

1 unit 

Jumlah 4 unit 

Sumber :Kantor Kepala Desa Gobah 2016 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasarana pendidikan yang ada di Desa 

Gobah cukup untuk memenuhi program pemerintah yaitu Taman Kanak-kanak 1 unit, 

Madrasah Diniyah Ahwaliyah Muhammadiyah 1 unit, Sekolah Dasar 1 unit, dan 

Sekolah Menengah Pertama 1 unit. Berdasarkan pada tabel diatas jumlah sarana 

pendidikan yang ada bisa untuk memenuhi pendidikan wajib belajar 9 tahun namun 

belum memadai untuk pendidikan disebuah desa. 

4.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gobah 

 Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Gobah kecamatan Tambang 

kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini: 
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Gambar 4.1. Gambar Bagan Struktur Organisasi Desa Gobah 
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Sumber: Kantor Desa Gobah 2016 

 

1.6 Uraian Tugas 

Adapun uraian tugas-tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada 

Struktur Organisasi diatas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang 

Susunan Organisasi Pemerintahan Kampar. 
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A. Kepala desa 

 Menurut Perda Kampar Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan tugas dan kewajiban 

kepala desa adalah : 

1. Memimpin penyelenggaraan desa 

2. Membina kehidupan masyarakat  

3. Membina perekonomian desa 

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban desa 

5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa 

6. Mewakili desanya didalam atau diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukumnya 

7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD dalam menetapkan 

peraturan desa 

8. Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa 

bersangkutan 

Begitu juga wewenang tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam bidang 

urusan rumah tangga desa antara lain: 

1. Bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan 

2. Bertanggung jawab atas pemeliharaan lembaga-lembaga desa 

3. Bertanggung jawab atas pengurusan keuangan desa 
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4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan milik dan kekayaan desa sesuai dengan 

peraturan-peraturan daerah 

5. Bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan umum 

sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku misalnya : jalan, jembatan , 

gotong-royong, bangunan, lapangan, pekarangan, pasar, saluran air dan 

sebagainya 

6. Mengenai Urusan-Urusan penting sedapat mungkin kepala desa harus 

bermusyawarah dengan pamong desa lainnya. 

7. Berwenang memanggil penduduk desa untuk melaksanakan pekerjaan desa.  

8. Memimpin rapat desa 

9. Memanggil keputusan dan tindakan-tindakan penting yang bersangktan dengan 

desa setelah memperoleh persetujuan rapat desa misalnya meminjam uang, 

melepaskan hak atas tanah desa pada Negara, mengadakan tindakan yang atau 

perjanjian yang menimbulkan ikatan. 

10. Mengadakan perusahaan desa untuk memperoleh penghasilan desa misalnya 

pasar, sebagainya.  

11. Setelah kewenangan yang telah ada menurut hokum atau adat tetap menjadi 

kewenangnnya.  

12. Melaksanakan tugas pembantuan pada daerah kabupaten yang bersangkutan 

misalnya pajak kabupaten. 

13. Menerima urusan tertentu dari daerah kabupaten untuk dijadikan urusan rumah 

desa.  
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14. Wajib melaksanakan tugas-tugas pembantuan dari instansi-instansi 

pemerintahan.  

15. Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga desa antara lain : 

a. Menyusun dan melaksanakan anggaran desa 

b. Menerima bantuan dari Negara 

c. Menerima uang jasa dari jual beli tanah 

d. Menerima iuran desa.  

e. Menerima imbalan dari berbagai jasa pemerintahan desa. 

Dibidang pemerintahan kepala desa adaah : 

1. Administrator pemerintahan 

2. Administrator masyarakat 

3. Memegang pimpinan kebijaksanan politik personil desa dengan memindahkan 

wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

4. Menyelenggarakan koordinasi antara dinas atau jabatan yang ada di desa.  

5. Menyelenggarakan pengawasan atas keadaan dan segala kegiatan yang ada 

didesa 

6. Melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan penduduk.  

7. Bertanggung jawab atas urusan pemerintahan kepada wilayah administrative 

dan mengenai urusan rumah tangga desa daerah.  

8. Melaksanakan atau membantu unit-unit pkk 

9. Menyukseskan pembangunan 
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10. Ikut menyukseskan lembaga social desa 

11. Ikut perlombaan desa 

12. Menggalakkan pembangunan desa 

13. Membantu usaha jawatan atau instansi pemerintah yang sedang 

menyelenggarakan sesuatu di desa misalnya dibidang pertanian, perdagangan, 

perkebunan dan lain-lain  

Demikian juga tugas dan wewenang serta tanggung jawab lain yang belum 

atau tidak termasuk rumah tangga desa.  

b. Sekretaris Desa 

menurut perda kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2007 pada bab III pasal 9 

dinyatakan Sekretaris desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dan 

memimpin sekretarisan desa. Secretariat desa berfungsi memimpin dan menjalankan 

tugas administrasi pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan administrasi 

kepada masyarakat.  

Kedudukan sekretaris desa: 

1. Urusan staf sebagai irang kedua 

2. Memimpin sekretaris desa. 

Dalam melaksanakan fungsinya sekretaris desa bertugas : 

1. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan membantuk kepala 

desa dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.  
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2. Melaksanakan administrasi keuangan  

3. Melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan dan  

4. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa 

berhalangan sesuai dengan tugas kesekretariatan.  

 

c. Kepala urusan  

Menurut perda kabupaten Kampar no 6 tahun 2007 dinyatakan : 

a. Kedudukan kepala urusan adalah unsur pembantu sekretaris desa dalam 

bidang tugasnys.  

b. Tugas kepala urusan adalah membantu sekretaris desa dalam bidangnya.  

c. Fungsi kepala urusan adalah : 

1. Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas  

2. Pelayanan administrasi terhadap kepala desa 

d. Kepala dusun bertanggung jawab kepada sekretaris desa.  

a. Kepala dusun  

Menurut perda kabupaten Kampar no 06 tahun 2007 dinyatakan kepala 

dusun adalah pelaksanaan tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu. 

Kepala dusun dinagkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati yang 

diusulkan kepala desa.  
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a. Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur pelaksanan tugas kepala 

desa di wilayahnya 

b. Tugas kepala dudun adalah melaksanakan tugas-tugas diwilayah kerjanya 

c. Fungsi kepala dusun adalah : 

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya.  

2. Melaksanakan keputusan kepala desa di wilayah kerjanya.  

3. Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa.  

d. Kepala dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.  

 

 

 


