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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Desa Lubuk Ambacang 

Desa Lubuk Ambacang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Hulu Kuantan. Desa Lubuk Ambacang merupakan desa nomor tiga paling hulu di 

Kecamatan Hulu Kuantan yang treletak di Kabupten Kuantan Singingi. Pada 

zaman dahulu selain bekerja sebagai petani, orang mencari ikan di sungai kuantan. 

Dari orang mencari ikan inilah asal mula nama Desa Lubuk Ambacang terbentuk, 

orang mencari ikan dengan cara menjala.  

Ada suatu ketika seorang nelayan mencari ikan di tepi sungai kuantan, tiba 

- tiba jala yang dimilikinya tersangkut di dalam air, ternyata bukan tersangkut tapi 

ada buah macang yang terbawa oleh jaring jala tersebut. Dan ketika di angkat ke 

atas, ternyata buah itu sangat besar, bisa dikatakan besar dari tinju manusia. Buah 

macang adalah buah yang hampir sama seperti buah manga, tapi letak 

perbedaanya dari rasa dan tekstur kulit luar dalamnya. Kalau buah mangga isi 

dalamnya mulus, sedangkan buah macang ini isi dalamnya banyak serabut - 

serabut. Apabila di makan maka akan tersangkut di gigi. Anehnya saat buah ada di 

dalam air dan tersangkut di jala tidak ada batang pohon macang yang ada di tepi 

sungai tersebut. Buah macangnya pun masih segar, seperti baru lepas dari 

tangkainya. Dari kejadian inilah diambil nama Lubuk Ambacang karena nelayan 

tersebut menjala di lubuk dan dapat buah macang. 
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Pada tahun 2012 Desa Lubuk Ambacang pemekaran menjadi dua yaitu 

Desa Lubuk Ambacang dan Desa Sumpurago. Desa Lubuk ambacang ini sekarang 

terdapat dua Dusun yaitu Dusun Anggrek dan Dusun Dahlia. 

 

4.2 Sejarah Air Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban 

Air Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban terletak di Desa Lubuk Ambacang, 

Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Air 

Terjun ini di beri nama Batangkoban karena jatuhnya air melalui tebing yang 

bertingkat tujuh dan mengalir ke aliran sungai kuantan. Ketinggian Air Terjun ini 

bervariasi untuk setiap tingkatnya. Pesona alam yang ditawarkan pada sekitar 

objek wisata berupa air terjun ini, akan terasa sangat menyejukkan, dikarenakan 

banyaknya pepohonan hijau yang tumbuh disekitarnya.  

Objek wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban juga menjadi salah 

satu objek wisata alam di Kabupaten Kuantan Singingi, yang banyak dikunjungi 

oleh wisatawan guna melakukan berbagai kegiatan berpetualang di alam bebas. 

Selain suasana alam yang sejuk dan menyegarkan, keunikan serta daya tarik lain 

dari objek wisata ini, adalah bentuk air terjun dengan ciri berupa tujuh tingkatan 

yang memiliki ketinggian berbeda - beda. Kondisi tersebut, juga menjadi alasan 

mengapa air yang mengalir dengan deras dari puncak-puncak tebing tersebut, 

dinamakan dengan Air Terjun Tujuh Tingkat. 

Untuk dapat menikmati serta menyaksikan pesona dari masing - masing 

tingkatan pada objek wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban, harus 

berjalan menyusuri lintasan dibawah rindangnya pepohonan disekitar objek 

wisata. Objek wisata ini dapat dipastikan akan memberikan sensasi, serta keseruan 
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berpetualang dialam terbuka. Untuk dapat mencapai lokasi air terjun tingkat 

pertama, hingga tingkat ketujuh, tersaji berbagai rintangan alam dengan beberapa 

tantangan tersendiri, dan pastinya akan memberikan sebuah pengalaman yang 

begitu luar biasa. 

Keindahan air terjun dapat dinikmati dari air terjun paling dasar hingga 

paling atas. Keadaan hutannya yang masih rindang dan alami, menghalangi 

sengatan sang surya menerpa kulit. Untuk tingkat pertama, air terjun ini cukup 

memikat, dengan tinggi sekitar delapan meter. Di mana aliran air terjun menuju 

bebatuan yang cukup besar dan langsung menuju Sungai Batang Kuantan. Air 

terjun kedua, dengan ketinggian sekitar tiga meter, memiliki arus yang cukup 

deras. Membentuk aliran semacam kolam di bagian bawahnya. Dengan bebatuan 

yang cukup terjal pada alirannya, tetapi cukup aman untuk sekedar melihat dari 

dekat dan mendokumentasikannya. 

Menuju air terjun tingkat tiga, dengan ketingian 3 meter. Pahatan - pahatan 

alam membentuk ukiran alam nan indah di sekeliling tebing yang dilewati anak 

sungai. Sementara air terjun ke empat merupakan spot utama untuk para 

pelancong bisa merasakan segarnya air terjun yang masih alami ini, dengan 

ketinggian lima belas meter. Air terjun di sini cukup dalam, namun terdapat tali 

yang dipasang menyilang dibawah air terjun untuk membantu para wisatawan 

yang berenang. Air Terjun tingkat kelima memiliki ketinggian sekitar 5 meter 

yang harus mendaki bukit yang cukup terjal. 

Air Terjun keenam dan ketujuh memiliki ketinggian sekitar 30 meter yang 

terdapat berbatuan tinggi menjulang dengan ukiran alam bersatu padu yang 
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membuat sebuah dimensi jatuhnya air terjun seakan-akan air terjun terjatuh dari 

langit. Medan yang cukup berat menuju lokasi ini benar-benar akan terbayar lunas 

ketika merasakan deburan air jatuh menerpa wajah. Disini juga bisa berenang 

untuk merasakan sensasi kesegaran air terjun ini. 

Air Terjun tujuh Tingkat ini biasanya ramai dikunjungi saat acara balimau 

yang digelar satu hari sebelum menjelang bulan ramadhan. Pesona yang paling 

indah serta begitu luar biasa dari objek wisata Air Terjun Tujuh Tingkat 

Batangkoban, akan di saksikan setelah dapat mencapai tingkatan yang terakhir, 

yakni tingkat ketujuh. Terlihat sebuah pelangi indah, ketika berdiri dan melihat 

pemandangan air terjun kearah bawah. pelangi ini juga disebut dengan pelangi 

abadi dikarenakan tidak pernah hilang dan dapat disaksikan kapan saja ketika 

berkunjung kesana. Pelangi indah yang terdapat dilokasi Air Terjun Tujuh Tingkat 

Batangkoban, akan selalu ada ketika matahari tengah bersinar dengan terik. 

Pelangi tersebut, tercipta dikarenakan adanya hasil pancaran cahaya matahari 

yang terbawa oleh partikel halus dari percikan air terjun yang tertiup oleh angin. 

Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban, berada sekitar 37 kilometer dari 

pusat kota Kabupaten Kuantan Singingi. Terdapat beberapa akses yang dapat 

ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang 

tersedia dipusat kota. Dari Ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru dapat ditempuh 

dengan waktu 5 sampai 6 jam perjalanan menuju Ibu Kota Kabupaten Kuantan 

Singingi, yakni Teluk Kuantan. Dari Kota Teluk Kuantan perjalanan dilanjutkan 

menuju Lubuk Jambi sekitar 1 jam perjalanan. Sampai di pusat Kota Lubuk 

Jambi, setelah melewati Pasar Lubuk Jambi, tidak seberapa jauh maka akan 
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terlihat plang penunjuk jalan lokasi wisata Batangkoban. Selanjutnya akan 

menyusuri jalan menuju Desa Lubuk Ambacang.  

Sepanjang perjalanan menuju lokasi ini tidak membosankan, karena di kiri 

dan kanan jalan terlihat pemandangan persawahan yang cukup epik serta terlihat 

aliran Sungai Batang Kuantan yang meliuk-liuk membelah lanskap. Setiba di 

Desa Lubuk Ambacang, segera menuju lokasi tempat perahu milik masyarakat 

bersandar, yang berada tidak jauh dari Pasar Desa Lubuk Ambacang. Transportasi 

menuju Air Terjun Batangkoban memang belum bisa melalui darat, dan harus 

menggunakan perahu. Anda bisa menyewa perahu masyarakat setempat. Untuk 

satu kali sewa perahu yang dapat memuat 15 orang dikenakan biaya Rp. 300.000 

ribu rupiah. Sekitar 20 menit menggunakan perahu, maka sampailah dilokasi Air 

Terjun Batang Koban. 

4.3 Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

4.3.1 Kependudukan 

Permasalahan umum kependudukan adalah bagaimana mengendalikan 

pertumbuhan penduduk untuk mencapai manusia yang berkualitas. Program 

kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, 

perpanjangan angka harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta 

pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan. 
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Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan 

Jenis Kelamin Tahun 2015 - 2017 

 

No Tahun Jenis Kelamin Jumlah Sumber 

Perempuan Laki-Laki 

1 2015 157.743 Jiwa 165.881 Jiwa 323.624 SIAK Konsolidasi 

Kemedagri Per31 

Desember 2015 

2 2016 158.537 Jiwa 166.770 Jiwa 325.307 DKB Kemendagri per 

31 Desember 2016 

3 2017 159.276 Jiwa 166.990 Jiwa 326.266 DKB Kemendagri per 

31 Juni 2017 

Sumber :  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

 

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 

323.624 jiwa yang terdiri dari 165.881 jiwa laki-laki dan 157.743 jiwa 

perempuan, Sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 325.307 jiwa yang 

terdiri dari 166.770 jiwa laki-laki dan 158.537 jiwa perempuan, dan pada tahun 

2017 tercatat sebanyak 326.266 jiwa terdiri dari 166.990 jiwa laki-laki dan 

159.276 jiwa perempuan. 

Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penurunan 

tingkat kematian, perpanjang angka harapan hidup, penyebaran penduduk yang 

seimbang, serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan.  

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Lubuk Ambacang Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki - Laki 617 

2 Perempuan 613 

 Jumlah 1230 

Sumber : Kantor Desa Lubuk Ambacang 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan penduduk di Desa Lubuk 

Ambacang jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Laki - laki 617 jiwa dan 

perempuan 613 jiwa, jumlah penduduk desa lubuk ambacang adalah 1230 jiwa. 
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4.3.2 Tenaga Kerja 

Masalah kependudukan saling berkaitan degan masalah ketenagakerjaan. 

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan penyediaan 

tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan 

keselamatan kerja yang cukup akan menciptakan penganguran.  

Tabel 4.3  Kelompok Tenaga Kerja Berdasarkan Umur Di Desa Lubuk 

Ambacang 

 

No Umur Jumlah 

1 20 - 25 Tahun 114 

2 26 - 45 Tahun 304 

3 46 - 60 Tahun 224 

 Jumlah 642 

Sumber : Kantor Kepala Desa Lubuk Ambacang 

  

 Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa  kelompok tenaga kerja 

berdasarkan umur di Desa Lubuk Ambacang umur 20 - 25 Tahun berjumlah 114, 

selanjutnya pada umur 26 - 45 Tahun berjumlah 304 dan pada umur 46 - 60 Tahun 

berjumlah 224. 

4.4  Keadaan Desa Lubuk Ambacang 

4.4.1 Luas dan Batas Wilayah 

Desa Lubuk Ambacang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Hulu 

Kuantan yang mempunyai jumlah penduduk 1230 jiwa dengan luas wilayah HA 

6,4 Km dengan jumlah 2 Dusun. 

Tabel 4.4   Jumlah Dusun Di Desa Lubuk Ambacang 

 

No Nama Dusun  Jumlah 

  Laki -  Laki Perempuan 

1 Dusun Anggrek 314 292 

2 Dusun Dahliah 303 321 

 Jumlah 617 613 

Sumber : Kantor Desa Lubuk Ambacang 
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Berdasarkan tabel diatas dijelaskan jumlah dusun di Desa Lubuk 

Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 2 dusun, 

Dusun Anggrek dan Dusun Dahlia. Masyarakat yang terbanyak terdapat di Dusun 

Dahlia yaitu laki - laki 304 orang dan perempuan 320 orang sedangkan Dusun 

Anggrek laki - laki 314 orang dan perempuan 292 orang. 

Batas wilayah Desa Lubuk Ambacang  

- Sebelah Utara  : Desa Koto Kombu 

- Sebelah selatan  : Batang Kariang (Sumatra Barat) 

- Sebelah Barat  : Banjar Tengah (Sumatra Barat) 

- Sebelah Timur : Sungai Kalilawar 

4.4.2 Orbitasi Jarak Dari Pusat Pemerintahan 

Desa Lubuk Ambacang adalah Desa yang terletak di bagian hulu 

Kabupaten Kuantan Singingi jarak dari Desa Lubuk Ambacang ke Kota adalah : 

- Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan     0      KM 

- Jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten      32    KM 

- Jarak dari pusat Pemerintahan Provinsi          199  KM 

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Negara       1431 KM 

4.4.3 Topografi 

Tofografi Desa Lubuk Ambacang merupakan tanah datar dan bukit - bukit 

dengan ketinggian 300 meter dari permungkaan laut. Jenis tanah yang ada di Desa 

Lubuk Ambacang pada lampisan atau berjenis hitam lembur dan pada lampisan 

bawahnya berwarna kuning. 
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4.4.4 Iklim 

Iklim di Desa Lubuk Ambacang merupakan iklim tropis dengan suuhu 

udara berkisar antara 19,5 ⁰C sampai dengan 34,2 ⁰C. sedangkan musim yag ada 

di Desa Lubuk Ambacang adalah musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan 

terjadi di Bulan September sampai dengan Bulan Maret dan musim kemarau 

terjadi di Bulan April sampai dengan Bulan Agustus. 

4.4.5 Sungai 

Sungai besar yang mengalir di Desa Lubuk Ambacang adalah sungai 

kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di Provinsi Sumatra Barat 

yang bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. 
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4.5 Suktur Organisasi  

Gambar 4.1    Struktur Organisasi Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu 

Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Kepala Desa Lubuk Ambacang 

 

BPD Kepala Desa 

Ardison 

Kasi Pemerintahan 

Ropi Sutra 
SEKDES 

Marhalim 

Kasi Pembangunan 

Yandriadi, S.Pd 

Kaur Umum 

Nirwana 

Kadus Anggrek 

Muslim 

Kadus Dahlia  

Nasweri 

Ketua Pemuda 

Upar 

Ketua Pemuda 
Muslim M 

Bendahara 

Rika Putra B 
 

 


