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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1.Letak Geografis Desa Sungai Tonang. 

Dilihat dari topografi ketinggian wilayah desa Sungai Tonang berada 

pada 3 m ketinggian dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 20 

mm/tahun serta suhu antara 27-300 C dengan kelembaban udara rata-rata 65% 

per tahun. Desa Sungai Tonang terletak di pinggir alur sungai kampar 

sepanjang 2,5 Km dan daerah dataran tinggi sedikit perbukitan di kawasan 

utara desa, kondisi tanah terdiri dari berpasir, tanah hitam berhunus sedang di 

kawasan pemukiman penduduk, tanah liat serta bergambut di kawasan lahan 

perkebunan masyarakat. Dengan tingkat PH tanah yang cocok untuk daerah 

perkebunan dan pertanian, namun ditinjau dari keadaan cuaca jika 

dibandingkan dengan komunitas usaha pertanian tanaman padi dan palawija, 

maka desa Sungai Tonang masih membutuhkan irigasi untuk pertanian. 

Desa Sungai Tonang secara administratif termasuk wilayah kecamatan 

Kampar Utara dengan luas wilayah 8 Km X 2,5 Km. ± 2000 ha. Terdiri dari 

1750 Ha lahan perkebunan, 197 Ha persawahan, 3 Ha fasilitas Umum, 2 Ha 

perkuburan umum, kepadatan penduduk sudah mencapai 597 KK, dengan 

jumlah penduduk 2701 lebih jiwa dengan luas pemukiman penduduk 50 Ha. 

Secara geografis, batas-batas wilayah desa Sungai Tonang adalah 

sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bukit Sembilan 

b. Sebelah Timur berbatas dengan desa Muarajalai 
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c. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Kampar 

d. Sebelah Barat berbatas dengan desa Pulau Lawas 

Desa sungai tonang memiliki daerah yang luas yang telah dijadikan 

sasaran lahan perkebunan rakyat dan perusahaan, sehingga 85 persen 

penduduk desa Sungai tonang menggantungkan hidup mereka pada sektor 

pertanian dan perkebunan. Dengan tipologi daerah dataran rendah, sebagaian 

rawa-rawa. Dan sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. 

Penduduk merupakan unsur yang terpenting dalam pembangunan, baik 

sebagai objek pembangunan maupun subjek pembangunan itu sendiri. Sebagai 

mana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah kabupaten Kampar bahwa 

pembangunan sumber daya manuasia menjadi prioritas utama untuk 

dikembangkan dalam berkontribusi untuk pembangunan fisik, infrastruktur, 

dan sumber daya manusia.  

 

4.2.Agama dan Sosial Ekonomi. 

1. Agama 

Dalam menjalani kehidupan, agama merupakan kebutuhan yang 

sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan 

mengetahui arah hidupnya dan akan terombang ambing dalam menjalani 

kehidupan, jadi dengan adanya agama maka setiap manusia mengetahui 

arah hidupnya. Untuk mengetahui agama yang diaanut oleh masyarakat 

desa Sungai Tonang kecamatan Kampar Utara dapat dilihat dari tabel 

berikut ini: 
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No Agama Jumlah Persentase (%) 

1 Islam 2.701 100 % 

2 Khotolik - - 

3 Protestan - - 

4 Hindu - - 

5 Budha - - 

6 Konghucu - - 

Sumber: Dokumen Desa Sungai Tonang, Tahun 2016 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut 

agama adalah islam sebanyak 2.701atau 100 %, Katholik Tidak ada  atau0 

%. Protestan sebanyakTidak ada  atau0 %. Hindu sebanyakTidak ada  

atau0 %. Budha sebanyakTidak ada  atau0 %. Konghucu sebanyakTidak 

ada  atau0 %. 

2. Sosial Ekonomi 

Guna kebijakan pembangunan di berbagai bidang, terutama yang 

menyangkut bidang kesejahteraan masyarakat diperlukan indikator dan 

informasi mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk itu sendiri. Dengan 

adanya berbagai informasi ini, perencanaan kebijakan pembangunan akan 

lebih terarah. Untuk mata pencaharian atau profesi secara umum di desa 

Sungai Tonang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1 Pedagang 29 

2 Aparatur Sipil Negara 58 

3 Wiraswasta 37 

4 Karyawan Swasta/ BUMN 473 

5 Petani 494 

6 Lain –lain 1594 

Jumlah 2685 

Sumber: Dokumen Desa Sungai Tonang, Tahun 2015 
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4.3 Visi dan Misi Desa Sungai Tonang. 

a. Misi 

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan 

potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam lingkungan 

masyarakat adat yang religius, beriman, berilmu, bertaqwa dan berakhlak 

mulia” 

b. Misi 

1. memperjuangkan sektor pendidikan yang berkualitas di desa Sungai 

Tonang, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah 

atas. 

2. Peningkatan sektor kesehatan melalui peningkatan fasilitas dan sarana 

serta penerapan pola hidup keluarga sehat dalam desa. 

3. Melakukan trobosan dan inovasi bagi peningkatan ekonomi 

masyarakat baik dibidang pertanian, perkebunan, perikanan serta usaha 

peningkatan kesejahteraan keluarga. 

4. Meningkatkan prestasi dan kwalitas olahraga, seni budaya, PKK demi 

kemajuan desa Sungai Tonang. 

5. Membentuk/ meningkatkan pengajian untuk masyarakat dan remaja, 

dan membentuk pribadi yang bertaqwa. 

6. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan 

7. Perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat. 

8. Peningkatan air bersih bagi masyarakat. 

9. Menciptakan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 
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4.4. Struktur Organisasi Desa Sungai Tonang. 

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai aparatur sipil negara atau staf 

honorer telah diatur dalam aturan masing-masing, kalau aparatur sipil negara 

ada undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian 

yang tertuang dalam pasal 5 yang berbunyi, setiap aparatur sipil negara wajib 

mentaati segala perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas 

kedinasan yang dipercaya kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, 

dan tanggung jawab. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa Sungai Tonang, 

memiliki struktur organisasi, dengan tujuan tertata pembagian tugas, 

wewenang serta tanggungjawab di berbagai seksi sampai pimpinan tertinggi 

dalam sebuah organisasi pemerintahan. Selain itu juga untuk mencapai 

produktifitas dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa 

Sungai Tonang maka disusun rencana kinerja sesuai dengan tugas kepala desa 

sebagai perangkat yang melaksanakan administrasi pemerintahan, 

pembangunan, dan kebijakan lainnya. 
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Gambar 4.1  

Struktur Perangkat Desa Sungai Tonang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Gambaran Proyek Pamsimas di Desa Sungai Tonang. 

Desa Sungai Tonang kecamatan Kampar Utara merupakan salah satu 

desa di kabupaten Kampar mendapatkan program Pamsimas karena 

lingkungan sekitar desa terdapat kebun sawit dan pada musim kemarau terjadi 

kekeringan sumur, kesulitan akses air bersih, dan faktor kesenjangan ekonomi. 

Ditambah lagi oleh kualitas air keruh, berwarna, berbau, jauh dari pemukiman. 

Maka desa Sungai Tonang mendapat proyek pamsimas, diantaranya: 

a. Pelatihan di tingkat masyarakat. 

b. Penyediaan sarana air minum di masyarakat. 

c. Pembangunan sinitasi di sekolah. 

d. Prilaku hidup sehat di masyarakat dan lingkungan sekolah.  

Kades 
H.SUHAIMI 

Sekdes 

ARMIADI, 

A.Md 

Kaur Pemb 

 

LION 

SAPUTRA 

Kaur Keua 

 

TIKA 

WATI 

Kaur Umum 

 

WIRDATUL. 

J 

Kaur Pem 

 

EVI 

MURNIATI 

Kadus 

 

SYAFRIANDI 

Kadus 

 

MASRIADI 

Kades 

H.SUHAIMI 

BPD 


