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BAB IV  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 

kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 

memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan 

data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan 

terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah 

penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan 

penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh 

dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian. 

 

4.1 Sejarah Singkat Desa Talang Jerinjing 

Pada tahun 1996 terbentuklah Kecamatan Rengat Barat yang semula 

merupakan kantor perwakilan Kecamatan Rengat dengan beribukota di Desa 

Pematang Reba yang pada akhirnya berubah setaus menjadi Kelurahan 

Pematang Reba setelah Terbentuknya Kecamatan Rengat Barat.  Kecamatan 

Rengat Barat merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten 

Indragiri Hulu yang beribukotakan Pematang Reba. Di dalam kawasan Rengat 

Barat terdiri atas 17 desa dan salah satu nya merupakan desa Talang Jerinjing,  

Dimana desa Talang Jerinjing merupakan hasil pemekaran dari desa Pekan 

Heran yang dimana mata pencaharian desa Talang Jerinjing adalah dari hasil 

kelapa dan sawit. 

 

 

45 

 



 

 

46 

4.2 Keadaan Geografis 

Desa Talang Jerinjing Secara umum  keadaan  topografinya  adalah 

 berupa dataran meskipun ada beberapa  daerah yang berbukit-bukit dan ada 

juga yang berupa rawa. Sementara ketinggian dari permukaan air laut untuk di 

daerah  Talang Jerinjing  adalah sekitar  27 meter. Desa Talang Jerinjing 

 memiliki penduduk dari berbagai etnis antara lain : etnis Melayu, Jawa, 

Minang, dan Batak. Dilihat dari luas wilayahnya desa Talang Jerinjing 

mencapai 105 Ha,  

4.3 Keadaan Demografi 

 Secara  umum  keadaan  topografi Kecamatan Rengat Barat  adalah 

 berupa dataran meskipun ada beberapa daerah yang berbukit-bukit dan ada 

juga yang berupa rawa. Sementara ketinggian dari permukaan air laut untuk di 

Desa Talang Jerinjing  adalah sekitar  27 meter. Jumlah penduduk merupakan 

unsur terpenting bagi sebuah Kecamatan yang meliputi jumlah, pertambahan, 

kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Jumlah 

penduduk di desa talang jerinjing sampai dengan akhir tahun 2016 berjumlah 

4133 jiwa dengan 1215 KK dengan luas wilayah mencapai 105 HA.  

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di desa 

Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat berdasarkan tahun 2016 untuk usia    

0-14 tahun berjumlah 735 laki-laki dan 730 perempuan, untuk usia 15-59 

tahun berjumlah 761 laki-laki dan 759 perempuan, untuk usia 60 tahun keatas 

berjumlah 242 laki-laki dan 225 perempuan. 
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Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Talang Jerinjing 

beraneka ragam, dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar 

bekerja sebagai petani, Tetapi ada pula yang berpropesi sebagai pedagang, 

pegawai dan wiraswasta. Hal ini dikarenakan Desa Talang Jerinjing letaknya 

di daerah dataran rendah yang cukup luas. Maka pencaharian penduduk secara 

umum dapat dilihat Penduduk Talang Jerinjing sebagian besar 

menggantungkan kehidupannya dalam bidang pertanian, dan sebagian besar 

masyarakatnya berpropesi sebagai petani karet dan sawit. Maka mata 

pencaharian penduduk secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

 

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Talang Jerinjing 
 

Mata Pencarian Jumlah  Jumlah % 

Petani Kebun 401 27,94 

Peternak 198 13,79 

Wiraswasta 278 19,37 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 267 18,60 

Karyawan 291 20,27 

Jumlah 1435 100 

Sumber : Kecamatan Talang Jerinjing Dalam Angka, 2016 

Penduduk Desa Talang Jerinjing merupakan penduduk yang 

multikultural yaitu penduduk yang memiliki keanekaragaman Sosial Budaya 

dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa antara lain suku Melayu, Jawa, 

Minang, Batak, dan Talang Mamak. Sebagian besar penduduk Kecamatan 

Rengat barat terdiri dari suku Melayu, Jawa dan Minang dan lain-lain, yang 

secara umum dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.  
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Tabel 4.4 Jumlah Suku Masyarakat Desa Talang Jerinjing 

 

Suku Jumlah  Jumlah % 

Melayu 1113 27 

Jawa 902 22 

Minang 722 17 

Batak 559 14 

Talang Mamak 420 10 

Dan Lain-lain 417 10 

Jumlah 4133 100 

Sumber : Desa Talang Jerinjing  Dalam Angka, 2016 

 

4.4 Pembangunan Desa Talang Jerinjing  

Visi Dan Misi Pembangunan Desa Talang Jerinjing 

a. Visi  

Membangun masyarakat yang berbudaya, agamis serta menjadikan 

masyarakat sebagai subjek pembangunan di desa talang jerinjing 

b. Misi  

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

2. Menggunakan prinsip “Accountable, Transparant, Acceptable dan 

Sustainable” dalam pengelolaan pembangunan desa. 

 

Penjabaran Visi dan Misi 

Prinsip-prinsip 

Jumlah penduduk merupakan unsur terpenting bagi sebuah Desa yang 

meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencarian 

penduduk desa setempat. Jumlah penduduk di Desa Talang Jerinjing 
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Kecamatan Rengat Barat sampai dengan akhir tahun 2016 berjumlah 4133 

jiwa dengan 1215 KK  dengan luas wilayah mencapai 105 HA..  

 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi  dan Rincian Tugas 

1. Kepala Desa  

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD 

b. Mengajukan rancangan peraturan Desa 

c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama BPD 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB 

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

e. Membina kehidupan masyarakat Desa 

2. Sekretaris Desa 

 

a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan 

penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

 

3. Kepala Urusan (KAUR UMUM)  

 

a. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan 

administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris 

kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. 

 

4. Kepala Urusan Keuangan 

a. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan 

pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi 

keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. 
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5. Kaur Pemerintahan 

a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan 

administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan 

perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk 

hukum Desa. 

 

6. Kaur Ekonomi Pembangunan 

a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat 

dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan 

pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan 

pelaksanaan tugas pembantuan. 

 

7. Kaur Kesra  

a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan 

serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial 

kemasyarakatan. 

 

8. Kasi Pelayanan 

a. Tugas Pokok : Membantu dan melayani masyrakat dalam urusan 

tertentu 

 

9. Kepala Dusun 
 

a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya 

b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

gotong royong masyarakat 

c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada 

masyarakat 
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d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan 

kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah 

kerjanya 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

 

         STRUKTUR ORGANISASI DESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensi Desa Talang Jerinjing 

a. Pertanian dan Peternakan  

Pertanian   peranan  penting  dalam perekonomian di Desa Talang 

Jerinjing karena mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Sementara 

 pada  sektor peternakan,  yang  paling  banyak  di  budidayakan  oleh 

Kepala Desa 

Edi Priyanto, ST 

Sekertariat Desa 

Suryadi, S.Ag 

Kaur 
Perencanaan 

Ali Zubie 

Kaur Tata 
Usaha&umum 

Dwi 
Rismawati 

Kaur 
Keuangan 
Sri Rahayu 

Kasi 
Pemerintahan 

Masrun 

Kasi 
Pelayanan 

Ratmin 

Kasi 
Kesejahteraan  

Andri 

Kepala Wilayah/ 
Kepala Dusun 
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masyarakat adalah ayam pedaging, diikuti oleh ternak kambing, sapi, dan 

kerbau. 

b. Perdagangan, Penggalian, Dan Usaha Jasa 

Pasar, pertokoan, kios, pertambangan dan sejenisnya merupakan 

unsure penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian dan 

pemenuhan kebutuhan masyarkat. 

c. Trasportasi dan Komunikasi  

Sarana dan prasarana transportasi maupun komunikasi sangat 

mendukung terhadap kelancaran  pembangunan di suatu daerah. Pada 

umumnya daerah dengan letak geografis sulit dijangkau, alat transportasi 

dan komunikasi kurang memadai cenderung tertinggal dari daerah-daerah 

lainnya. 

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena 

dapat mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan, dan dapat 

diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di 

kawasan berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk, 

sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan 

kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk. 

 

 

 

 


