
BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Kepenghuluan Kota Parit

Desa Kepenghuluan Kota Pari merupakan salah satu desa yang terletak

di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, adapun batas-batas

wilayahnya sebagai berikut:

Sebalah Utara perbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara

Sebalah selatan perbatsan dengan Kecamatan Bagan Sinembah

Sebelah Barat perbatasan dengan Bagan Batu

Sebelah Timur perbatasan dengan Sigambal Dua

Jarak Desa Kepenghuluan Kota Parit dengan kecamatan sekitar 34 km,

sedangkan Ke Kabupaten Rokan Rilir 107 km wilayah Desa Kota Parit terdiri

dari daratan rendah dengan sturuktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah

merah kuning dan hitam atau tanah basah. Desa Kepenghuluan Kota Parit ini

hanya terdapat perkebunan seperti kelapa sawit dan karet milik warga.

Pada tahun 2003 Desa Kepenghuluan Kota Parit merupakan pemekaran

dari Kecamatan Simpang Kanan yang menjadi 4 (empat) kepenghuluan:

Kepenghuluan Bagan Nibung

Kepenghuluan Bukit Damar

Kepenghuluan Simpang Kanan

Kepenghuluan Kota Parit.1

1Badan Pusat Statistik kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Simpang kanan Dalam
Angka 2012.
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Sedangakan Kepenghuluan Kota Parit terbagi atas tiga (tiga) dusun

yaitu:

Dusun Bahagai

Dusun Ampean

Dusun Bukit Badak

Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarat juga

pemerintahan dalam menjalankan hubungan administrasi, serta

mempermudah jangkauan pembangunan dari pemerintah kecamatan. Dengan

demikian potensi yang ada didesa ini secara tidak langsung lebih terangkat

dengan jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan

pemerintah yang lama.

B. Keadaan demografis

1. Jumlah penduduk desa kepenghuluan kota parit

Penduduk Desa Kota Parit berdasarkan laporan ahir tahun 2010-

2012 dari desa adalah berjumlah 4.909 jiwa dengan jumlah laki-laki

sebanyak 2.517 jiwa dan  jumlah perempuan sebanyak 2.392 jiwa

sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 1.033. keseluruhan berwarga

negara Indonesia.2

2. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu kebiasan yang telah berlaku ditengah-

tengah masyarakat banyak dan biasanya dalam perkembangannya

2ibid
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dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya, masyarakat desa kepenghuluan kota

parit mayoritan suku batak dan jawa.

3. Agama

Negara Indinesia merupakan negara yang mempunya keragaman agama,

suku, dan bahasa yang sangat besar, keberagaman agama didesa

kepenghuluan Kota Parit sampai ahir-ahir ini belum ada aliran-aliran

kepercayaan dan agama-agama yang meresahkan kehidupan masyarakat,

dan masayrakat sangat sensitif dan tanggap serta melaporkan jika ada hal-

hal yang dianggap mencurigai, agama yang dianut oleh masyarakat desa

kepenghuluan kota parit seperti islam dan kristen, namun demikian agama

islam lebih domonan. Masyarakat kepenghuluan desa kota parit sudah

dapat dikatakan tingkat kesadaran dan toleransi antar umat beragama yang

cukup tinggi, sehingga dapat menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa

khususnya di wilayah Kota Parit.

Tabel .II.I

Tempat Ibadah Di Desa Kota Parit

TEMPAT IBADAH JUMLAH

MASJID 7

MUSOLAH 3

GEREJA 1
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4. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu faktok penting dalam memajukan suatu

daerah, oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta

sumberdaya belajar mengajar membutuhkan perhatian yang sangat besar,

Kepenghuluan desa Kota Parit yang berusia sangat muda  saat ini sangat

membutuhkan segenap seluruh daerah atasannya untuk berperan serta

dalam proses pendidikan walaupun sarana prasarana masih kurang

memadai namun minat untuk belajar masih rendah mayoritas pendidikan

akhir masyarakat adalah SMA meskipun sebagian kecil masyarakat

bergelar staraa satu (S1), proses pembangunan yang sedang berjalan dapat

terlaksana dengan baik apabila sumberdaya manusia yang diperlukan

dapat terpenuhi.

Sejalan dengan hal tersebut peran pendidikan didaerah ini dirasa

sangat perlu ditingkatkan baik berupa Fasilitas penunjang maupun sumber

daya guru pengajar sehingga dapat menunjang kelancaran mengajar.

Dalam publikasi ini yang dapat disediakan hanya sebatas jumlah murid

dan jumlah guru, sehingga analisa yang diperoleh belum dapat diperinci.

Sedangkan lembaga pendidikan yang ada di Desa Kota Parit yaitu;
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Tabel .II.II

Lembaga pendidikan yang ada didesa Kota Parit

LEMBAGA PENDIDIKAN JUMLAH

TK/PAUD 3

SD 7

SMP/MTS 4

SMA/MA 4

5. Pekerjaan

Dari sektor pekerjaan masyarakat desa sebagian perempuan adalah

guru swasta dan mayoritasnya ibu rumah tangga sedangkan bagi laki

bekerja sebagai karyawan di pabrik kelapa sawai (PKS) dan lebih

mayoritasnya kerja dikebun sawit dan karet, sedangkan tanaman tingkat

kesuburan di Desa Kota Parit secara umum adalah sedang, dengan

sebagian besar lahan pertanian seperti kelapa sawit dan karet sedangkan

topografi didesa kepenghuluan Kota Parit secara umum adalah datar dan

berbukit-bukit.

6. Keamanan dan Ketertiban

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban adalah untuk menciptakan

suatun perasaan tentram lahir dan bathin didalam upaya masyrakat dengan

usaha-usahan yang dilakukan antara lain:

a. Oleh pemimpin kepenghuluan mengadakan tatap muka dengan masyarakat

untuk mengadakan balai desa.
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b. Adanya aparat keamanan dan ketentraman dan tugas kewenangannya

sehingga masyarakat dilindungi dari ancaman, gangguan dll.

c. Daerah dengan kerawanan timbulnya gangguan keamanan dan

ketertiban seperti dusun bukit badak.

C. Penyelenggaraan pemerintahan

Visi dan Misi Desa Kepenghuluan Kota Parit

Visi :

Terwujudnya masyarakat Kota Parit yang menjungjung tinggi nilai-nilai

ketuhanan, persaudaran dan kesatuan serta berbudaya dalam lingkungan

jasmani dan rohani yang sehat, aman, sejahtera terciptanya pelayanan prima

terbaik disimpang kanan tahun 2016.

Misi:

1. Meningkatkan SDM yang beriman dan bertakwa serta berbudi luhur

santun dalam pelayanan.

2. Meningkatkan etos kerja disiplin pegawai.

3. Meningkatkan inisiatif pegawai.

4. Mengembangkan pengalaman dan pengetahuan aparatur pemerintahan

desa sesuai keahliannya.

5. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab dan dapat

dipertanggung jawabkan.

6. Meningkatkan tertib administrasi.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari kepenghuluan desa dibantu oleh

perangkat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum diwilayah
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desa. Kepenghuluan beserta prangkat lainnya itulah yang disebut sebagai

pemerintah wilayah desa meliputi:

penghulu desa : M. Efendi Ritonga

Sekretaris desa : Ir. Bustami Nasution

Kaur pemerintahan : Ariadi

Kaur Ketertiban             : Saipullah Sihombing

Kaur pembangunan : Ilham Yahya

Kaur keuangan : Darma Yunita

Kaur pemerintahan : Dedek

Kepala dusun I : Patuan Ritonga

Kepala dusun II              : M. Sulaiman Rambe

Kepala dusun III : Mula Tua Ritonga


