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BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Tempat Penelitian

Nama Desa Penyagun merupakan nama yang diambil dari suatu kisah atau

kejadiaan masyarakat pada masa dahulu. Nama desa penyagun sendiri diambil

dari kata penyamun (penjahat). Menurut cerita masyarakat, dulunya desa

penyagun merupakan tempat persembunyian penyamun ( penjahat), namun para

penyamun tersebut meninggalkan tempat tersebut, barulah setelah itu datang lah

rombongan dari dari malaka yang di pimpin oleh cikno pada tahun 1820 dan

menjadikan tempat tersebut perkampungan, dan memberi nama desa tersebut

menjadi penyagun.

4.2 Keadaan Geografis Desa Penyagun

Desa Penyagun adalah salah satu desa yang ada di kecamatan rangsang

kabupaten kepulauan meranti dengan luas wilayah desa penyagun 35 KM2, dan

jarak antara desa dengan ibu kota kabupaten adalah 113 Km, sedangkan jarak

desa dengan kecamatan 26 Km.

Desa Penyagun memiliki dua musim seperti halnya dengan daerah lain di

indonesia yaitu musim kemarau dan musim  penghujan. Daerahnya berpotensi

sebagai daerah yang memiliki banyak bidang usaha diantaranya : perkebunan

(yaitu kelapa, Rumbia, dan karet), perikanan (yaitu dari laut), dan peternakan

(yaitu ayam, kambing, sapi dan itik).

Secara administratif desa penyagun berbatasan dengan desa lain, yaitu :

a. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Gemala Sari
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b. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Repan

c. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gayung Kiri

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Air Hitam

Pada saat ini desa Penyagun dipimpin oleh Saharudin sebagai kepala desa

dan dibantu oleh staff atau aparat pemerintah diantaranya :

a. Kepala urusan pemerintahan Bapak Bahrul ulum

b. Kepala urusan umum Ibu Idaria

c. Kepala urusan pembangunan Ibu Nurimah

d. Bendahara Desa Ibu Jumiana

e. Sekretariat Desa Bapak Zulhelma

4.3 Keadaan Penduduk

Masyarakat desa penyagun adalah masyarakat yang heterogen dimana

dihuni oleh banyak suku yakni melayu dan jawa akan tetapi pada umumnya

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

sifat keterbukaan dan menerima baik suku pendatang tidak ada perbedaan antara

masyarakat asli dengan masyarakat pendatang dalam kehidupan sehari-hari

sehingga berdampingan dan berjalan dengan baik. Berdasarkan data statistik

pada kantor desa Penyagun dengan jumlah penduduk 1365 jiwa.

Karena keadaan geografis mayoritas etnis/ suku di Desa Penyagun telah

beragam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini ;
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Tabel 4.1
Klasifikasi Penduduk Desa Tengganau Berdasarkan Etnis/Suku

No Etnis/Suku Frekuensi Persentase (%)

1 Melayu 915 67,03

2 Jawa 100 7,32

3 Bugis 350 25,65

Jumlah 1365 100 %

Sumber : Kantor Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa masyarakat asli melayu masih

merupakan jumlah suku yang paling banyak, sehingga budaya melayu di Desa

penyagun masih sangat lah kental.

4.4 Agama Penduduk

Agama merupakan bentuk ketaatan dan kepercayaan kita kepada sang

pencipta yaitu ALLAH SWT, begitu juga masyarakat Desa Penyagun

Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yang mayoritas beragama

Islam dan dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Klasifikasi Penduduk Desa Penyagun Berdasarkan Agama Yang Dianut

No Agama Frekuensi Persentase (%)

1 Islam 1365 100 %

2 Protestan - 0 %

3 Khatolik - 0 %

4 Lainnya - 0

Jumlah 1365 100 %

Sumber : Kantor Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa

Penyagun adalah Islam.
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4.5 Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa

Penyagun dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Mengenai pendidikan

diketahui mayoritas masyarakat hanya pada tamatan SD dan SLTP. Namun

secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Desa Penyagun secara umum

sudah cukup membaik. Sudah mulai banyak menamatkan SLTA dan beberapa

diantaranya diploma dan sarjana yang hendaknya diberdayakan untuk

memajukan desa. Tingkat pendidikan juga berhubungan dengan fasilitas sekolah

yang ada, berikut data mengenai jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa

Penyagun dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini;

Tabel 4.3
Klasifikasi Sarana Pendidikan di Desa Tengganau

No Sarana Pendidikan Jumlah

1 PAUD -

2 Taman Kanak-Kanak (TK) -

3 Sekolah Dasar (SD) 2 Buah

4 Madrasah dan SLTP 1 Buah

5 SLTA 1 Buah

Total 10 Buah

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada  di

desa Penyagun sudah cukup memadai untuk sebuah desa yang jauh dari

perkotaan. Itu dapat dilihat dengan adanya 2 buah Sekolah Dasar Negeri (SDN),

dan 1 buah SLTP dan 1 buah SLTA. Dapat diambil pemahaman bahwa tingkat

pendididikan masyarakatnya sudah mulai ke arah yang lebih baik.
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4.6 Kesehatan

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Desa Penyagun Kecamatan

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti belum mengalami kemajuan, Karna

hanya memiliki 3 buah Pos Yandu, kurang maksimalnya tingkat sarana

kesehatan yang tersedia di desa Penyagun ini dapat terlihat dari tabel 4.4 berikut

ini ;

Tabael 4.4
Klasifikasi Sarana Kesehatan Desa Penyagun

No Sarana Kesehatan Jumlah

1 Pos Yandu Sukma Hati 1 Bauh

2 Pos Yandu Mutiara Bunda 1 Buah

3 Pos Yandu Ananda 1 Buah

Total 3 Buah

Sumber : Kantor Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Tahun 2013

Untuk sarana kesehatan desa Penyagun ini masih jauh dari yang di

harapkan, karna di desa hanya terdapat 3 Buah Posyandu sebagai sarana

kesehatan Desa Penyagun.

4.7 Mata Pencarian

Desa Penyagun merupakan daerah yang memiliki potensi bidang usaha

cukup banyak. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Penyagun dapat dilihat

pada tabel 4.5 dibawah ini :
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Tabel 4.5 : Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk di Desa Penyagun

No Mata Pencaharian Frekuensi Persentase (%)

1 Petani 180 52,17

2 Nelayan 45 13,05

3 Peternak 60 17,39

4 Guru 35 10,14

5 PNS 7 2,03

6 TNI / POLRI -

7 Pedagang 18 5,22

8

9

Buruh Karyawan

Pencari Hasil Hutan

-

-

Jumlah 345 100 %

Sumber : Kantor Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian dari penduduk Desa

Penyagun adalah bermata pencaharian petani yakni sebanyak 180 orang atau

52,17 %, nelayan sebanyak45 orang atau 13,05%, peternak sebanyak 60 orang

atau 17,39 %, guru sebanyak 35 orang 10,14 %, PNS sebanyak 7orang atau

2,03% dan pedagang sebanyak 18 orang atau 5,22%.

4.8 Pemerintahan Desa

Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa,

pemerintahan desa harus didukung oleh tata usaha yang benar. Tata usaha adalah

kegiatan mencatat semua proses penyelenggarakan pemerintahan desa yang

disebut dengan administrasi pemerintahan desa, jadi administrasi pemerintahan

desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatat data dan informasi mengenai

penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Administrasi

pemerintahan desa merupakan hal pokok yang sangat penting didalam
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pemerintahan desa, pemerintahan desa akan lancar manakala didukung oleh

sistem tata usaha yang rapi, baik, tertib dan benar.

Pemerintah desa merupakan simbol formal kesatuan masyarakat.

Pemerintah diselenggarakan  dibawah pimpinan kepala desa beserta aparat

pembantunya (perangkat desa). Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

mengawasi jalannya pemerintahan desa. BPD sebagai pemerintahan tertinggi

desa yang betugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa sedangkan

yang paling rendah adalah RT. Adapun kepala desa berada dibawah badan

permusyawaratan desa (BPD) sebagai patner kerja yang dibantu oleh sekretaris

desa. Kemudian dibawah kepala desa terdapat 3 (Tiga) kaur yang akan

membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa serta kepala

dusun. Untuk desa tengganau terdapat tiga dusun yaitu :

a. Dusun I terdiri dari 1 RW dan 3 RT

b. Dusun II terdiri dari 2 RW dan 3 RT

c. Dusun III terdiri dari 1 RW dan 3 RT

Sedangkan untuk melihat struktur organisasi desa penyagun Kecamatan

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dapat di lihat pada tabel 4.6 dibawah

ini;
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Gambar 4.6: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Penyagun
Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Sumber : Kantor Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2013
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