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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Letak Luas Dan Batas Desa Titian Resak 

Desa Titian Resak merupakan desa yang terletak di Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Titian Resak adalah salah satu dari 

sebelas desa yang ada di Kecamatan Seberida. Desa lain yang terdapat di 

Kecamatan Seberida adalah Desa Paya Rumbai, Desa Kelesa, Desa Beligan, 

Desa Seresam, Desa Petala bumi, Desa Sei babat, Desa Pangkalan Kasai, Desa 

Buluh Rampai, Desa Bukit Meranti, Dan Desa Bandar Padang. Desa Titian 

Resak memiliki luas lahan sebanyak 1.527 Ha dengan batas – batas wilayah 

sebagai berikut:  

a. Sebelah utara Desa Petala Bumi 

b. Sebelah selatan Desa Seresam 

c. Sebelah timur Kel. Pangkalan Kasai 

d. Sebelah barat PT. Inecda Plantation 

 

4.2 Iklim 

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim Desa Titian Resak Kabupaten 

Indragiri Hulu secara umum beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22ºC - 

33ºC, Kelembaban cuaca rata-rata 78-94% dan curah hujan rata-rata 283 

militer pertahun. 

 

4.3 Perhubungan 

Desa Titian Resak memiliki sarana maupun prasarana perhubungan 

yang paling dominan dipergunakan oleh masyarakat dalam aktivitasnya 
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kehidupan sehari-hari adalah perhubungan darat dan sebagai kecil saja yang 

masih menggunakan jasa angkutan umum dan jasa angkutan air seperti sungai. 

 

4.4 Kependudukan 

Menurut angka podes (Potensi Desa) 2014, jumlah penduduk Desa 

Titian resak adalah 6.400 jiwa dengan jumlah laki-laki 3.331 jiwa sedangkan 

perempuan 3.069 jiwa dan jumlah kepala keluarga 1.699 jiwa. Tingkat 

pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih 

tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2014 yang lulus dari jenjang 

tingkatan pendidikan sebagai berikut: 

a. Tamat SD/sederajat : 1. 809 orang 

b. SLTP   :     949 orang 

c. SLTA   : 1. 092 orang 

d. Diploma  :       92 orang 

e. Sarjana  :     151 orang 

Penyebaran penduduk desa Titian Resak tersebar pada wilayah 

masing-masing dusun sebagaimana berikut: 

a. Dusun Purwo Rejo : 1624 orang 

b. Dusun Sumber Asri : 1626 orang 

c. Dusun Purwo Sari :   789 orang 

d. Dusun Purwo Dadi :   990 orang 

e. Dusun Purwo Asri : 1369 orang 

 

4.5 Kantor Titian Resak 

Jabatan Kepala Desa sejak lama ditentukan dengan cara dipilih secara 

langsung oleh masyarakat Desa Titian Resak. Biasanya para calon Kepala 
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Desa yang akan ikut pemilihan Kepala Desa adalah orang yang punya kaitan 

dengan elit lama desa tersebut. Misalnya anak Kepala Desa terdahulu atau 

turunan dan keluarganya. 

Pola kepemimpinan penduduk di wilayah Desa Titian Resak dalam 

pengambila keputusan berada di tangan Kepala Desa. Namun semua 

dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari masyarakat. 

Keterwakilan masyarakat ditingkat desa, diwadahi BPD. Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan  lembaga ditingkat desa. BPD 

berfungsi sebagai badan perwakilan warga masyarakat Desa yang bertugas 

mirip dengan legislative. Kebijakan-kebijakan pemerintahan desa harus 

mendapat persetujuan dari BPD. Dengan demikian terlihat bahwa pola 

kepemimpinan di wilayah Desa Titian Resak mengedapkan pola 

kepemimpinan yang demokratis. 

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, telah ditindak lanjuti 

dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan 

Desa Nomor 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan 

Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 

a. Data Personil Perangkat 

1) Kepala Desa 

2) Sekretaris Desa 

3) Kepala Urusan 

Kaur Umum 

Kaur Pemerintahan 
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Kaur Pembangunan 

Kaur Keuangan 

4) Pembantu Kaur 

Pembantu Kaur Pembangunan 

Pembantu Kaur Pemerintahan 

Pembantu Kaur Kesejahteraan Masyarakat 

5) Kepala Dusun 

Kepala Dusun Purwo Rejo 

Kepala Dusun Sumber Asri 

Kepala Dusun Purwo Sari 

Kepala Dusun Purwo Dadi 

Kepala Dusun Purwo Asri 

b. Dari Struktur yang ada jabatan dalam perangkat desa lengkap/ terisi 

semua. 

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Titian Resak secara kasat mata 

terlihat jelas perbedaan antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat 

miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian di 

sector- sector usaha yang berbeda-beda pula sebagian besar di non formal 

seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan karet dan sawit dan sebagian 

kecil disektor formal seperti PNS, PEMDA, Honorer, Guru, tenaga medis, 

TNI/ Polri dan lain-lain. 

Tugas Pokok dan Fungsi  Kepala Desa 

Tugas dan Wewenang 
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Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan 

tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang : 

a. Memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD; 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa; 

c. Menetapkan  peraturan  desa  yang  telah  mendapat persetujuan bersama 

BPD; 

d. Menyusun  dan  mengajukan  rancangan  peraturan  desa mengenai 

APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 

e. Membina kehidupan masyarakat desa; 

f. Pembina perekonomian desa; 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

h. Mewakili  desanya  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 

i. Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang- 

undangan. 

Kewajiban 

a. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila, melaksanakan  Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun  1945  serta  mempertahankan  dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
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c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; 

e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari 

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 

f. Menjalin  hubungan  kerja  dengan  seluruh  mitra  kerja  pemerintahan 

desa; 

g. Menaati  dan  menegakkan  seluruh  peraturan  perundang-undangan; 

h. Menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  desa  yang baik; 

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; 

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; 

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; 

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; 

m. Membina,  mengayomi  dan  melestarikan  nilai-nilai  sosial budaya dan 

adat istiadat; 

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan 

o. Mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam  dan melestarikan 

lingkungan hidup; 

Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan 

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, 

memberikan  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  kepada 

BPD,  serta  menginformasikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan desa 

kepada masyarakat. 

Larangan 

a. Menjadi pengurus partai politik; 

b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga 

kemasyarakatan di desa bersangkutan; 
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c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD 

d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan 

pemilihan kepala daerah; 

e. Merugikan  kepentingan  umum, meresahkan  sekelompok 

masyarakat,  dan  mendiskriminasikan  warga    atau  golongan masyarakat 

lain; 

f. Melakukan  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme,  menerima  uang, barang 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau 

tindakan yang akan dilakukannya; 

g. Menyalahgunakan wewenang; dan 

h. Melanggar sumpah/janji jabatan. 

Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa 

A. Unsur Sekretariat  

Unsur Sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada 

dibawah Kepala Desa. Unsur sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan 

dan Pelayanan Teknis administrasi . 

Sekretaris Desa, mempunyai tugas : 

a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur 

teknis dan wilayah. 

b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi 

pemerintah desa dan kemasyarakatan . 

c. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, 

surat menyurat dan kearsipan . 
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d. Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program 

untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat . 

e. Menyusun laporan pemerintah desa . 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa . 

g. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh 2 (dua) 

orang staf yaitu : 

1. Staf Umum . 

Staf Umum, mempunyai tugas : 

a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan 

kepada masyarakat Maupun rumah tangga desa .. 

b. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, 

inventaris barang bergerak / tidak bergerak, surat menyurat dan 

kearsipan . 

c. Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum 

kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa . 

d. Melaksnakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa . 

2. Staf Keuangan . 

Staf Keuangan, mempunyai tugas : 

a. Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan . 

b. Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan 

mengeluarkan kas disertai dengan bukti – bukti / kwitansi yang 

disetujui oleh Kepala Desa . 

c. Melaporkan keadaan kas desa kepada Kuwu melalui Sekretaris 

Desa . 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa. 
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B. Unsur Teknis  

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Desa . Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan 

(KAUR) 

unsur teknis terdiri dari :  

1. Urusan Ekonomi dan Pembangunan. 

2. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial. 

3. Urusan Pemerintahan. 

Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya 

mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan 

bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum, irigasi 

dan jalan. 

b. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi 

pembangunan . 

c. Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomi pembangunan dan 

melaporkan kepada Kepala Desa. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. 

Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan 

tugasnya mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan 

kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, 

kebudayaan dan pendidikan . 

b. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang 

kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan . 
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c. Meyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta 

menyampaikannya kepada Kepala Desa. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. 

Urusan Pemerintahan dan umum dalam melaksanakan tugasnya 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan 

kersipan; 

b. Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan 

inventaris desa; 

c. Penyusunan program dan urusan rumah tangga desa; 

d. Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja desa; 

e. Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala 

Desa; 

f. Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan 

desa; 

g. Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pemerintahan umum; 

h. Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan 

wilayah dan masyarakat; 

i. Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

pemerintahan; 

j. Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang 

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; 

k. Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan 

dan catatan sipil serta administrasi pertanahan. 
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C. Unsur Wilayah  

Unsur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Unsur 

Wilayah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :  

a. Penyelenggara Pemerintahan tingkat dusun . 

b. Membina kehidupan masyarakat dusun . 

c. Membina perekonomian dusun . 

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun . 

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat dusun. 

f. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Desa. 

 

4.6 Visi dan Misi Kantor Desa Titian Resak  

Visi  

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi Desa 

Titian Resak dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-

pihak yang berkepentingan di Desa Titian Resak seperti Pemerintah Desa, 

BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa pada 

umumnya.  

Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa 

sebagai satu satuan kerja pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Titian 

Resak adalah: “Menigkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang 

Bermartabat, Berbudi dan Agama dengan Mengembangkan Potensi 

Sumber Daya.” 
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Misi 

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat 

sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi 

Desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam nilai agar dapat 

dijalankan dan dikerjakan. Adapun misi Desa Titian Resak adalah: 

a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian disektor perkebunan 

masyarakat. 

b. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat. 

c. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan umum. 

d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. 

e. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat. 

f. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan 

manajemen usaha masyarakat. 

g. Peningkatan kapasitas Aparat Desa dan BPD. 

h. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat Desa dan BPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


