
50 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

Kepulauan Meranti 

Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan 

Meranti adalah hasil pemekaran dari: 

a. Dusun Tanjung Bakau 

b. Dusun Parit Sidomulyo 

c. Dusun Parit Sarwi 

Yang terdiri dari 10 RW/7 RT. Desa Tanjung Bakau Kecamatan 

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti berpenduduk  1.869 jiwa dan 100% 

beragama Islam dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 739 jiwa. Desa 

Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti 

berpenduduk mayoritas bertani pada sawah dan perkebunan kelapa. 

2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang 

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebanyak 1.869 jiwa. 

Tabel 4.1. Jumlah penduduk 

No  Jenis kelamin Jumlah  

1 Laki-laki 971 

2 Perempuan  898 

 Jumlah  1.869 

Sumber: Desa Tanjung Bakau, 2017. 
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Sedangkan tabel keadaan penduduk menurut kelompok umur dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2. Jumlah penduduk menurut umur 

No  Keterangan Jumlah  

1 0-6 tahun 388 

2 6-12 tahun  482 

3 12-15 tahun 217 

4 15-18 tahun 333 

5 18-60 tahun 403 

6 60 tahun ke atas 46 

 Jumlah  1.869 

Sumber: Desa Tanjung Bakau, 2017. 

Perbandingan kelompok umur yang paling sedikit adalah dari kelompok 

umur 60 tahun sedangkan kelompok umur yang paling banyak adalah 6-12 

tahun. 

3. Mata pencaharian 

Mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang 

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah bercocok tanam atau bertani dan 

berkebun dengan jumlah 300 orang, pegawai pemerintahan 25 orang, pegawai 

swasta 40 orang, wiraswasta dan pedagang 85 orang, tukang 40 orang, dan 

negalayan 20 orang. 

4. Agama 

Penduduk Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten 

Kepulauan Meranti yang merupakan pemeluk Islam dianut oleh nenek 

moyang sebelumnya. Oleh karena itu agama yang dianut oleh masyarakat 

Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti 

adalah agama Islam.  Berbicara mengenai agama tidak terlepas dari sarana 
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peribadatan di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten 

Kepulauan Meranti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.3. Sarana ibadah 

No  Keterangan  Jumlah  

1 Masjid  3 

2 Musalla   5 

3 Madrasah diniah awaliyah   2 

4 Taman pendidikan al Qur’an 1 

 Jumlah  11 

Sumber: Desa Tanjung Bakau, 2017. 

 

5. Pendidikan 

Di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan 

Meranti terdapat fasilitas pendidikan yang cukup memadai, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4. Sarana pendidikan 

No  Keterangan Jumlah  

1 SD 1 

2 SMP 1 

3 MTS 1 

 Jumlah  3 

Sumber: Desa Tanjung Bakau, 2017. 

6. Pemerintahan desa 

Pemerintahan Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten 

Kepulauan Meranti terbagi dalam tiga dusun dan dipimpin oleh kepala desa. 

Kepala desa dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). 

Saat ini kepala Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten 

Kepulauan Meranti dijabat oleh Fathurrohman. 
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7. Badan permusyawaratan desa (BPD) 

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan 

demorasi dalam penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah 

wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan 

wilayah. Anggota BPD terdiri dari pemuka adat, pemuka agama, organisasi 

sosial politik, golongan profesi, pemuka masyarakat. BPD berfungsi 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dna 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Adapun masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat 

diangkat dan diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 

Pimpinan BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala desa atau 

perangkat desa yang lain. 

8. Sekretaris desa 

Membantu kepala desa dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang perencanaan 

dan program kerja desa, keuangan, administrasi, umum serta kependudukan, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretaris desa memiliki tugas antara 

lain: 

a. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa 

b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua 

unsur/kegiatan sekretaris desa 

c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan 

umum desa 
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d. Merumuskan program kegiatan kepala desa 

e. Melaksanakan unsur surat-menyurat dan kearsipan dan laporan 

f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil 

rapat 

g. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa 

h. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa 

i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan 

administrasi pemerintahan 

j. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, 

administrasi kemasyarakatan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa 

9. Kepala urusan pemerintah 

Tugas kepala urusan pemerintah meliputi: 

a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa 

b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakata dalam 

hal kartu tanda penduduk (KTP) 

c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah 

d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa 

e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan 

kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil 

f. Melaksnakaan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan 

keputusan desa 
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g. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku 

10. Kepala urusan umum 

Tugas kepala urusan umum adalah: 

a. Melaksanakan, menerima, dan mengendalikan surat-surat desa 

mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan 

b. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat 

kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor 

c. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket 

d. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan 

bangunan milik desa 

e. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum 

f. Mencatat kekayaan inventarisasi desa 

g. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu 

dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa 

11. Kepala urusan pembangunan 

Tugas kepala urusan pembangunan meliputi: 

a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa 

b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam 

pembangunan di desa 

c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya 

untuk dikembangkan 
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d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan 

daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek 

12. Kepala urusan keuangan 

Tugas kepala urusan keuangan meliputi: 

a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan 

perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan  

b. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola desa 

c. Melakukan administrasi keuangan desa 

d. Merencanakan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa 

Struktur organisasi Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Desa Tanjung Bakau, 2017. 
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