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BAB II 

LOKASI PENELITIAN 

 Penelitian tentang Implementasi Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2010 

Tentang Gerakan Pramuka, Larangan Pengurus Gerakan Pramuka Dijabat Oleh 

Pejabat Publik dengan studi kasus Ketua Kwartir Cabang Daerah Riau akan ada 

beberapa lokasi penelitian yang akan dijabarkan dalam BAB ini meliputi 

Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Dumai. 

A. Indragiri Hilir 

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II 

berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN 

RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau 

Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 

11.605,97 km² dan peraiaran 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 

jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya 

dijuluki ”Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan 

“NEGERI SERIBU JEMBATAN”
15

 dikelilingi perairan berupa sungai-

sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis 

Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran 

rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan 

dipengaruhi oleh pasang surut. Dalam koordinat kabupaten Indragiri hilir 
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Konsep Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

5 Tahun 2014 Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. H. 5 
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terletak 0 36´ Lintang Utara, 1 07´ Lintang Selatan, 104 10´ Bujur Timur, 

102 30´ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan. 

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi. 

c. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu. 

d. Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau. 

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan 

sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau 

(mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih 

kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 

Meter dari permukaan laut.
16

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa 

daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari 

permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan 

Keritang, yang berbatasan dengan Propinsi Jambi . 

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini 

dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya 

dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, 

sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.Sungai yang terbesar di daerah 

ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di penggunungan Bukit 
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Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat 

Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok.
17

 

Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai 

kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang 

Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya 

bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, 

Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai 

Bantaian, dan sungai Batang Tumu. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten 

Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian 

diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan 

pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. 

Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, 

Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, 

Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya.Disamping gugusan 

pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : 

Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. 

Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai 

Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula 

terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain 

Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, 
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Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri 

Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.
18

 

 

B. Kabupaten Kuantan Singingi. 

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan 

geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian 

selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis 

sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan 

pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten 

Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor 

pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan 

perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 

(Lima Belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km
2
, yang berada 

pada posisi antara 0
0
00 -1

0
 00 Lintang Selatan dan 101

0
 02-101

0
 55 Bujur 

Timur.
19

 Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah: 

a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan. 

b. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi. 

c. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat. 

d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu. 
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Ibid,. H.7 
19

Kuantan Singingi Dalam Gambar. Arsip Dinas Informasi Dan Komunikasi Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2016. H. 3 
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Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah 

beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu 

dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan 

Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi 

sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan.
20

 Kabupaten 

Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 

maksimum berkisar antara 32,6
0
sampai 36,5

0
 Celsius dan suhu minimum 

berkisar antara 19,2
0
sampai 22

0
 Celsius. Curah hujan berkisar antara 25,57 

sampai 498,70 mm per tahun.
21

 

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat 

dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan 

pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan 

bergelombang yaitu sekitar 3
0
-15

0
 diatas permukaan laut. Secara Struktur 

Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, 

patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, 

metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan 

permukaan.
22

Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi 

sumber daya mineral yang beragam. 

Kabupaten kuantan singingi terdiri dari 15 kecamatan dengan taluk 

kuantan sebagai ibu kotanya, selai kota taluk kuantan ada beberapa kota 
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Kuantan Singingi Dalam Angka Tahun 2016. Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi. 
22
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penting lainnya seperti lubuk jambi, muara lembu, benai, baserah, cerenti, 

lubuk ambacang, kampong baru, kota baru, dan inuman. Kepadatan di 

kabupaten kuantan singing mencapai 20 jiwa perkm2, dengan jumlah 

penduduk mencapai 317.935 jiwa.
23

 Kebanyakan penduduk kabupaten 

kuantan singingi berasal dari suku melayu dengan dialek yang hampir sama 

dengan dialek masyarakat minangkabau sumatera barat.  

 

C. Kota Dumai 

Kota Dumai merupakan salah satu Kota di Propinsi Riau, dengan 

nama ibukota yaitu Dumai. Kota Dumai berada di pesisir pantai pulau 

Sumatera sebelah timur.Wilayah Dumai berada pada posisi antara 

101
0
.23".37´-101

0
.8".13´ bujur timur dan 1

0
.23".23´-1

0
.24".23´ lintang 

utara.Berdasar posisi ini, zona waktu Dumai adalah UTC+7. Dumai 

memiliki luas wilayah 1.727.385 Km
2
. Kota dumai sendiri merupakan kota 

madya pemekaran dari kabupaten bengkalis yang berdasarkan undang-

undang nomor 16 tahun 1999 dan diresmikan pada tangal 20 april 1999 yang 

mana sebelunya status kota dumai adalah sebagai kota administratif.
24

 

Pada awal pembentukan kota administratif pemerintahan dumai 

hanya memiliki 3 wilayah kecamatan, yang terbagi dalam 13 wilayah 

kelurahan dan 9 desa. Secara geografis, kota dumai terletak di 1023-

                                                             
23

Arsip Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 
24
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1024’23” bujur timur dan 101023’37”-101028’13” lintang utara dengan 

Batas-batas wilayah Kota Dumai sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupat. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten 

Bengkalis. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan 

Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan 

Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. 

Iklim di Dumai adalah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim 

hujan dan musim kemarau. Suhu udaranya rata-rata antara 21 sampai 35 
0
C 

dan rerata curah hujan antara 100 sampai 300 mm. Dumai sebagian terdiri 

dari dataran rendah di bagian utara dan di sebelah selatan sebagian adalah 

dataran tinggi. Kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang 

bergambut dengan kedalaman antara 0-0,5 m. Struktur tanah umumnya 

terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan, alluvial dan 

tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. 

Sebagian wilayah Dumai masih berupa hutan, banyak flora 

maupun fauna yang ada di hutannya.Fauna utama yang ada di hutan Dumai 

adalah harimau Sumatera. Sedangkan darat Kota Dumai rata-rata ketinggian 

3 meter di atas muka laut. Saat ini kota dumai di canangkan sebagai kota 

yang masuk dalam zona pasar bebas internasional, ini dikarenakan adanya 

pelabuhan yang cukup memadai di wilayah teritorial kota dumai tersebut. 
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Jumlah penduduk Kota Dumai yang terdiri dari berbagai suku 

bangsa seperti Melayu, Batak, Minang sebagai warga mayoritas, Jawa, 

Bugis, dan Tionghoa adalah sebanyak 291.638 jiwa dengan kepadatan rata-

rata 168,99 jiwa/km² dan laju pertumbuhan sebesar 3,7% per tahun. Islam 

adalah agama mayoritas yang dipeluk penduduknya. 

Filosofis dasar peningkatan status pengelolaan wilayah 

administrasi pemerinahan adalah memperpendek rentang kendali, dan 

mempercepat tingkat pelayanan serta serta memperbesar peran serta 

masyarakat, disamping menangkap peluang, pembangunan ekonomi yang 

sangat menjanjikan juga menjadi pengaruh dilakukannya pemekaran 

wilayah. Setelah dilaksanakannya pemekaran wilayah dari kota administratif 

menjadi kota madya, yang dahulunya hanya memiliki 3 wilayah kecamatan, 

yang terbagi dalam 13 wilayah kelurahan dan 9 desa setelah di mekarkan 

menjadi 7 wilayah kecamatan, dengan 33 kelurahan.
25

 

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan kedepan yang 

menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan 

komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda 

pemerintahan dan melaksanakan pembangunan kota dumai. Visi 

pembangunan kota dumai yang hendak di wujudkan pada masa depan adalah 

terwujudnya kota dumai sebagai pusat pelayanan “Pengantin” (pelabuhan, 

perdagangan, tourism, dan industri) yang “berseri” bersih, semarak, rukun 

dan indah) dikawasan panta timur sumatera sebagai penggerak kemajuan 
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ekonomi dan budaya melayu yang agamis menuju kota dumai “sehat” ( 

sejahtera, harmonis, aman dan tertib) pada tahun 2020.
26

 

Sedangkan kota dumai dilihat dari kaca dunia pendidikan sudah 

lengkap dikarenakan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah 

lanjutan tingkat akhir baik yang umum, kejuruan maupun Aliyah baik itu 

yang statusnya Negeri maupun Swasta dan Yayasan. Selain itu dunia 

Pendidikan Tinggi juga terdapat di Kota Dumai seperti Sekolat Tinggi Ilmu 

Administrasi Lancing Kuning, Sekolah Tinggi Menajemen Ilmu Computer 

Dumai, Akademi Menajemen Ilmu Computer Dumai Sekolah Tinggi 

Tekhnologi Dumai, Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung, Akademi 

Kebidanan Hang Jebat, dan Akademi Akuntansi Riau. Keberadaan dunia 

Pendidikan Tinggi ini sangat mempengaruhi juga terhadap sumber manusia 

dalam lokal pada khususnya, kualitas masing-masing Perguruan Tinggi juga 

turut menambah mterciptanya sumberdaya manusia yang siap bersaing di 

era milineal ini. 
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