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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Profil Desa Petai Baru 

1. Sejarah Singkat Petai Baru 

Desa Petai Baru berdiri sejak tanggal 27 Januari 1993 atas program 

transmigrasi dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. Pada tahap pertama terdiri dari 

200 KK kemudian disusul transmigrasi tahap ke-dua pada tanggal 30 Januari 1995 

yang terdiri dari 121 KK. Dengan demikian ketika itu Desa Petai Baru terdiri dari 

321 KK yang kemudian dibagi menjadi dua wilayah dusun, yaitu dusun Sukajadi 

dan dusun Maduraja dengan 5 RW dan 15 RT.
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Desa Petai Baru merupakan desa binaan Transmigrasi. Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan 

pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan pola pemikiran itulah bahwa desa berwenang menyusun 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di 

Kabupaten/Kota. Maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang 
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matang berdasarkan partisipasi dan transparasi serta demokrasi yang berkembang 

didesa. 

Untuk kelancaran pembangunan dan perkembangan di dea tentu harus ada 

seseorang yang memimpin suatu wilayah desa tersebut yaitu kepala desa. 

Yang menjabat sebagai Kepala Desa Petai Baru sebagai Berikut : 

 Priode Tahun 1993 s/d Tahun 1999 oleh Bapak Munawir 

 Priode Tahun 1999 s/d Tahun 2013 oleh Bapak Ibrahim 

 Priode Tahun 2013 s/d Sekarang oleh Bapak Daryanto 

2. Keadaan Goegrafis dan Keadaan Penduduk 

Letak georafi Desa Petai Baru, terletak diantara : 

 Sebelah utara : Desa Simpang Raya 

 Sebelah selatan : Desa Sungai Kuning 

 Sebelah Barat : Desa Kebun Lado 

 Sebelah Timur : Sungai Jake 

 Jarak antara Petai Baru dengan Pusat Pemerintahan : 

 Jarak ke pusat kecamatan adalah 25 KM 

 Jarak ke ibu kota kabupaten adalah 53 KM 

 Jumlah penduduk di Petai Baru adalah 495 KK. Dengan jumlah penduduk 

perempuan 716 orang dan penduduk laki-laki 811 orang.  
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TABEL II.1 

KEADAAN SOSIAL PETAI BARU 

No Nama Jenis Jumlah 

1 Pendidikan -TK 

-SD 

-SMP 

-SLTA 

-S1 

-Putus sekolah 

-Buta Huruf 

170 orang 

276 orang 

142 orang 

252 orang 

22 orang 

- 

- 

2 Lembaga pendidikan -Tk 

-SD 

-SMP 

-SMA 

-Lain-lain 

1 buah 

1 buah 

- 

- 

1 

3 Keagamaan -Islam 

-Katolik 

-kristen 

-Hindu 

-Budha 

 

1420 Orang 

17 Orang 

90 Orang 

- 

- 

Sumber Data : Kantor Desa Petai Baru 
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TABEL II.2 

KEADAAN EKONOMI PETAI BARU 

No Nama Jenis Jumlah 

1 Pertanian -jagung 

-palawija 

-karet 

-kelapa sawit 

0,5 Ha 

0,25 Ha 

4 Ha 

986 Ha 

2 Peternakan -kambing 

-sapi 

-Ayam 

-Itik 

-Burung 

9 ekor 

147 ekor 

1161 ekor 

291 ekor 

35 ekor 

3 Struktur mata pencarian -petani 

-pedagang 

-PNS 

-Tukang 

-Guru 

-Bidan 

-TNI 

-Supir 

-Buruh 

-Jasa persewaan 

-Swasta 

562 Orang 

60 Orang 

7 Orang 

26 Orang 

15 Orang 

18 Orang 

1 Orang 

23 Orang 

142 Orang 

1 Orang 

76 Orang 
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-Peternak 

-perikanan 

28 Orang 

17 Orang 

Sumber Data : Kantor Desa petai Baru 

3. Visi dan Misi Petai Baru 

 Visi  

 Terwujudnya Desa Petai Baru yang tangguh, adil dan merata, agamis, 

berbudaya dan berwawasan lingkungan pada tahun 2021 

 Misi 

 Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan MISI sebagai berikut : 

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil dan jujur, melalui 

pembangunan moral, etika dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam 

pelaksanaan dan menjalankan roda pemerintahan. 

2. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam krangka 

otonomi desa. 

3. Menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai sumber 

pendapatan asli petai baru yang nantinya akan di manfaatkan untuk 

pembangunan dan kemajuan petai baru. 

4. Adanya transparasi keuangan yang baik yang berasal dari APBN, APBD 

maupun PAD. 

5. Mengoptimalkan fungsi kantor kepala desa sebagai sarana pelayanan 

masyarakat, kegiatan administrasi desa, kegiatan PKK dan posyandu serta 
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meningkatkan kerja aparatur desa yang nantinya punya ide dan pemikiran 

yang positif untuk kemajuan dan pembangunan kedepannya. 

6. Akan selalu menjalin kebersamaan dan koordinasi dengan BPD dalam 

melaksanakan pemerintahan desa. 

7. Melibatkan semua elemen seperti tokoh masyarakat, cerdik pandai, totoh 

agama, tokoh adat, kaum wanita dan para pemuda dalam mengambil 

kebijakan untuk pembangunan dan kemajuan desa. 

8. Akan selalu menggali informasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan, 

kabupaten dan pihak lainnya dalam percepatan dan mewujudkan 

pembangunan Petai Baru. 

9. Akan memberantas penyakit masyarakat seperti judi, narkoba, kenakalan 

remaja dan premanisme. 

10. Selalu menjalin hubungan silahturahmi yang baik dalam kerja sama yang 

baik dengan desa tetangga demi kemajuan dan kebaikan bersama. 

11. Meningkatkan pelayanan pendidikan di Petai Baru. 

B. Koperasi Unit Desa Petai Baru 

1. Visi 

 Mewujudkan Koperasi Unit Desa PETAI BARU sebagai lembaga usaha 

yang mandiri, tangguh ,sehat, dan terpercaya yang didasarkan pada azas 

kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam rangka mewujudkan rasa tanggung 

jawab dan kreatifitas untuk mencapai tujuan koperasi serta meningkatkan efisiensi 

pengelola yang bersifat terbuka.
21
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2. Misi 

- Memberikan pelayanan yang prima kepada segenap anggota, calon anggota 

dan masyarakat.  

- Menjalankan kegiatan Usaha Koperasi Unit Desa PETAI BARU dengan 

efektif, efesien dan transparan.  

- Mensosialisasikan pengelolaan usaha  yang berbasis pada koperasi. 

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi 

Unit Desa PETAI BARU.  

- Meningkatkan profesionalisme pelayanan yang mudah ,cepat, aman dan 

terpercaya. 

- Menjadikan Koperasi Unit Desa PETAI BARU kokoh  seta bermanfaat bagi 

kepentingan anggota,calon anggota,serta Masyarakat pada umumnya dan 

mewujudkan kesejahteraan anggota 

3. Tujuan Kud Petai Baru 

- Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

- Mensukseskan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produktifitas 

koperasi yang berkualitas dan berkuantitas secara optimal.  

- Membantu pemerintah dalam sektor perekonomian terutama untuk  usaha 

mikro , kecil dan menengah (UMKM).  

- Membantu pemerintah dalam mengatasi jumlah pengangguran 

dan  kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. 
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- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai soko guru perekonomian 

nasional.
22

 

4.  Struktur Kepengurusan 

1. Ketua    : Ronald Sihombing 

2. Sekertaris    : Wachid Mulyadi 

3. Bendahara    : Suyanto 

4. Bagian Armada   : Sukarta 

5. Karyawan    : Ahmad Zulfi 

6. Badan Pengawas   : Sukiman 

7. Badan Pelindung dan Penasehat : Daryanto 

Jumlah Anggota   : 399 Anggota 
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