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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Rimbo Panjang

1. Geografis

Desa Rimbo Panjang adalah sebuah Desa di Kecamatan Tambang

yang sekarang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru yang

membentang jalan raya Pekabaru-Bangkinang lebih kurang 10 KM persegi.

Pada awalnya Desa Rimbo Panjang adalah daerah hutan dan rimba yang

ditempati oleh masyarakat yang berasal dari Sumatra Barat sejak tahun 1951

yang ditempati oleh beberapa kepala keluarga. Dulunya desa ini adalah

sebuah korong atau dusun dalam Desa Tambang yang dikepalai oleh bapak

Djanah.

Seiring berjalannya waktu, Desa Rimbo Panjang mulai banyak di

tempati oleh warga dari Sumatra Barat, maka pada tahun 1971 diusulkan

menjadi Desa Muda sampai tahun 1974 yang di pimpin oleh Bapak Abdul

Malik Yusuf. Kemudian pada tahun 1979 diusulkan menjadi Desa Defenitif

sampai dengan sekarang. Selama kurun waktu tersebut sudah dipimpin oleh 4

kepala desa yaitu bapak Abdul Malik Yusuf, Dasrul AR, Masril, Zalka Putra

sampai dengan sekarang.

Desa Rimbo Panjang adalah sebuah desa yang kehidupan

masyarakatnya adalah pertanian,perkebunan, dan buruh harian. Hasil

pertanian yang paling terkenal dan menjadi buah segar unggulan Kampar
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yaitu nenas. Di samping itu ada juga karet dan sawit. Tetapi sekarang sudah

mulai bergeser menjadi daerah pemukiman dan daerah industri sesuai dengan

visi dan misi. Adapun Visi Desa Rimbo Panjang sebagai berikut:

“ Menjadikan desa rimbo panjang satelitnya kota Pekanbaru yang

berbasiskan pertanian, pendidikan dan industri yang berlandaskan iman dan

taqwa kepada Allah SWT Pada Tahun 2015”.

Sedangkan Misi Desa Rimbo Panjang adalah:

1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat.

2. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan.

3. Pembangunan sarana pendidikan.

4. Pembangunan  sarana ibadah dan sekolah MDA.

5. Perbaikan pengairan.

6. Pembinaan untuk generasi muda.

7. Mempermudah izin usaha.

8. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat.

9. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja

dan manajemen usaha masyarakat.

10. Peningkatan kapasitas aparat Desa BPD

11. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat Desa.

12. Keadaan demografis Desa Rimbo Panjang terletak di dalam wilayah

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan

dengan:



17

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karya Indah

2. Sebelah Timur Berbatasan dengan Pekanbaru

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Parit Baru

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kualu Nenas

Luas wilayah desa Rimbo Panjang adalah 9000 Ha2, yang sebagian

besar merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Iklim Desa Rimbo Panjang

mempunyai musim kemarau dan penghujan yang juga mempengaruhi pola

pertanian yang ada di Desa Rimbo Panjang.

Penduduk Desa Rimbo Panjang berasal dari berbagai daeraah yang

berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya berasal dari Provinsi Sumatra

Barat.
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2. Demografis

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam wilayah.

Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal

dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan

penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan

berdasarkan data statistik 2012 di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang

secara keseluruhan penduduk berjumlah 4.851 jiwa untuk lebih jelasnya

jumlah penduduk Desa Rimbo Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I

Jumlah penduduk Desa Rimbo Panjang

No Jumlah Jumlah Penduduk

Menurut Jenis Kelamin

Jumlah

(Jiwa)

Dusun KK Laki-Laki Perempuan

4.8511 3 1.141 2.552 2.329

Sumber data: Kantor Desa Rimbo Panjang 2012

Berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk Desa Rimbo Panjang

Kecamatan Tambang terdiri dari 3 dusun, 1.141 KK, dan jumlah penduduk

laki-laki 2.522 jiwa, sedangkan perempuan 2.329 jiwa. Jadi, jumlah

keseluruhan penduduk Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang adalah

4.851 Jiwa.

Penduduk dan perkembangannya pada suatu daerah dari waktu

kewaktu dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu kelahiran atau terjadinya

suatu proses penurunan tingkat kematian yang tidak diikuti oleh perbedaan



20

diantara tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Faktor lain adalah migrasi

yaitu: perpindahan dari suatu Negara ke Negara lain atau daerah. Demikian

juga halnya dengan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang

Perkembangan penduduknya juga tidak lepas dari faktor kelahiran dan

migrasi.

Tabel II

Perkembangan Jumlah Penduduk di Desa

Rimbo Panjang Tahun 2011-2013

TAHUN JUMLAH PENDUDUK
(JIWA)

PERTAMBAHAN PENDUDUK
(JIWA)

2011

2012

2013

2.598

4.851

4.890

0

2.253

39

Sumber data: Kantor Desa Rimbo Panjang 2013

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa penduduk di Desa Rimbo

Panjang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk

yang cukup besar terjadi pada tahun 2012 dimana pertumbuhan penduduknya

2.253 dengan jumlah penduduk 4.851 Jiwa.

B. Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan anak

bangsa, oleh sebab itu berhasil atau tidaknya pembangunan di kota ini layak

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sumber daya manusia merupakan salah

satu potensi yang sangat esensial dalam pelaksanaan pembangunan. Selain

itu, terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dapat diperoleh melalui
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tingkat pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Rimbo

Panjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III

Keadaan Penduduk Desa Rimbo Panjang

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa)

1 Tidak/belum sekolah 624

2 SD 1240

3 SLTP 1043

4 SLTA 779

5 Strata I 45

6 Strata II 2

Sumber data: Kantor Desa Rimbo Panjang

Dari tabel di atas dapat diketahui penduduk yang terbanyak adalah

penduduk yang duduk di SD sebanyak 1240 orang. Sedangkan penduduknya

yang tingkat pendidikannya paling tinggi adalah strata II sebanyak 2 orang.

Inin menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Rimbo

Panjang Kecamatan Tambang di dominasi pada pendidikan tingkat SD.

2. Agama

Suasana kehidupan beragama yang penuh dengan kerukunan, baik

hubungan intern atau antar umat beragama sangat dibutuhkan masyarakat

seperti aman tertib dan tenteram. Warga masyarakat Desa Rimbo Panjang

Kecamatan Tambang sangat menjaga hubungan setiap warga sehingga tidak

terjadi pertentangan umat beragama. Kesadaran untuk menumbuhkan suasana
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kehidupan yang tertib aman dan tenteram dalam beragama, maka perlu sekali

masyarakat mengembangkan sikap saling menghormati, tenggang rasa dan

bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dari data yang didapat,

diketahui bahwa masyarakat desa Rimbo Panjang lebih banyak menganut

agama Islam dibandingkan agama lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel IV

Keadaan penduduk berdasarkan Agama yang dianut

No Agama Jumlah Jiwa

1 Islam 4.795

2 Kristen Protestan 55

3 Kristen Katolik 30

4 Budha 0

5 Konghochu 10

Sumber data: Kantor Desa Rimbo Panjang 2013

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Rimbo Panjang Kecamatan

Tambang berdasarkan agama penduduknya yang menganut agama Islam

sebanyak 4.795 jiwa, Kristen Protestan 55 Jiwa, Kristen Katolik 30 jiwa,

Budha 0 jiwa, dan Konghochu 10 jiwa, dapat disimpulkan bahwa mayoritas

agama di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang adalah umat Muslim.
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C. Ekonomi dan Sosial Budaya

Penduduk disamping merupakan objek juga sebagai subjek

pembangunan, untuk itu perlu diketahui segala aspek yang menyangkut tentang

penduduk, apabila ingin mengetahui persoalan-persoalan ekonomi yang berkaitan

dengan kependudukan.

Dalam menunjukkan aktivitas produksi dan kegiatan ekonomi,

pendidikan memang peranan yang penting dimana pendidikan tersebut menjadi

unsur yang dapat menyediakan tenaga kerja, skill, manajemen dan tenaga

usahawan yang diperlukan sebagai subjek kegiatan ekonomi sehingga

pembangunan dibidang ekonomi dapat berjalan dengan lancar.

Pola usaha dan kegiatan ekonomi penduduk di Desa Rimbo Panjang

Kecamatan Tambang tidak sama. Karena Desa Rimbo Panjang merupakan Desa

pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V

Penduduk Menurut Status Pekerjaan di Desa Rimbo Panjang

NO Status Pekerjaan Jumlah (Orang)

1 Petani 563 KK

2 Pedagang 106 KK

3 PNS 39 KK

4 Buruh 94 KK

5 DLL 20 KK

Sumber Data: Kantor Desa Rimbo Panjang, 2012
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Dari data di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Rimbo Panjang

mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai Petani

berjumlah 563 KK, Pedagang 106 KK, PNS 39 KK, Buruh 94 KK dan yang lain-

lain 20 KK.

Kondisi sarana dan prasarana umum di Desa Rimbo Panjang Kecamatan

Tambang secara garis besar sebagai berikut:

Tabel VI

Sarana dan Prasarana Desa

NO Sarana dan Prasarana Jumlah

1 Kantor Desa 1

2 Puskesmas 1

3 Masjid 5

4 Musholah 7

5 Pos Polisi 1

6 SD Negeri 3

7 SMP Negeri 1

8 TK 1

9 Jalan Tanah 40

Sumber Data: Kantor Desa Rimbo Panjang
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D. Keadaan Umum Usaha Pot Bunga di Desa Rimbo Panjang Kecamatan

Tambang

Usaha pot bunga di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang

merupakan usaha yang diminati oleh masyarakat. Jika kita amati disepanjang jalan

Rimbo Panjang yang menjual pot bunga. Usaha ini berdiri sejak 5 tahun lalu yang

didirikan oleh bapak Junaidi dan keluarga. Bapak Junaidi berasal dari Sumatra

Barat yang merantau di Desa Rimbo Panjang dengan peralatan seadanya dan

modal yang kecil ia membangun usaha pot bunga. Dengan skill dan kemampuan

yang dimiliki, bapak Junaidi memberikan ilmunya kepada masyarakat yang mau

belajar membuat pot bunga dengannya.

Berkat keterampilan yang bapak Junaidi berikan kepada masyarakat Desa

Rimbo Panjang kini masyarakat Rimbo Panjang yang pernah belajar membuat pot

bunga dengannya mulai membuka usaha pot bunga sendiri. Hingga saat ini

banyak orang yang membuka usaha pot bunga. Dengan berkembang pesatnya

usaha ini, banyak pedagang yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Kini

pot bunga yang ditawarkan tidak haanya dari kerajinan mereka sendiri, ada juga

melalui pesanan yang mereka pesan dari Jawa, Rumbai, Kulim dan Jambi.

Usaha pot bunga merupakan cabang usaha yang sangat prospektif untuk

diusahakan di Desa Rimbo Panjang. Ini dapat dilihat dari banyaknya usaha pot

bunga yang telah berdiri dan akan didirikan ditempat-tempat yang dianggap dapat

menarik konsumen lebih banyak .
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Usaha pot bunga relatif banyak berlokasi disepanjang jalan Desa Rimbo

Panjang yaitu berjumlah 15 unit usaha pot bunga. Hal ini didasari karena disekitar

lokasi usaha banyak terdapat bangunan-bangunan baru.


