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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1. Keadaan Geografis 

Nagari Tanjung Balit  merupakan salah satu kenagarian yang terletak 

di Kecamatan Pangkalan Koto baru yang berada di Kabupaten Lima Puluh 

Kota. Nagari Tanjung Balit yang dahulu terletak di tepi sungai batang mahat, 

akibat pembangun PLTA Koto Panjang pada tahun 1992 Nagari Tanjung Balit 

di pindahkan 10 Km ke arah Utara tepatnya di wilayah Rimbo Datar. Pada 

saat sekarang Nagari Tanjung Balit terletak membujur sepanjang jalan Negara 

Padang – Pekanbaru setara dengan Jalan Provinsi Sumatra Barat – Provinsi 

Riau. 

4.1.1 Luas Wilayah  

Luas Nagari Tanjung Balit adalah 12457 km
2
 yang terdiri dari 3 (tiga) 

Jorong yaitu: 

a. Jorong Panang 

b. Jorong Kulangan 

c. Jorong Koto Lamo 

4.1.2 Batas Wilayah Nagari Tanjung Balit 

Secara geografis, batas-batas wilayah Nagari Tanjung Balit sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balung Kecamatan XIII Kampar 

(Riau) 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Pangkalan 
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c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Pauh 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bukit Barisan 

 

4.2 Penduduk 

Masyarakat Nagari Tanjung Balit terdiri dari berbagai etnis yaitu: 

Minang, Melayu, dan Jawa. Masyarakat Nagari Tanjung Balit mayoritasnya 

adalah bersuku Minang.  

Tabel 4.1 

Klasifikasi Jumlah Penduduk Nagari Tanjung Balit 

 

No Jorong Laki-Laki Perempuan Jumlah KK 

1 Jorong Panang 650 jiwa 651 jiwa 302 KK 

2 Jorong Kulangan 320 jiwa 328 jiwa 292 KK 

3 Jorong Koto Lamo 230 jiwa 212 jiwa 123 KK 

Jumlah Keseluruhan Penduduk 2391 jiwa 

Jumlah KK Keseluruhan 717 kk 

Sumber: Kantor Wali Nagari Tanjung Balit, 2018 

 

 

4.3 Perekonomian 

Masyarakat yang bersifat agraris menyebabkan sebagian besar 

masyarakat bergerak dibidang pertanian dan perkebunan dengan akomoditi 

utama gambir dan karet. Disamping itu juga masyarakat berusahan dibidang 

perdagangan, jasa, perternakan, buruh, PNS, dan lain-lainya. Sarana 

pendukung perekonomian adalaha: jalan negara atau jalan lintas provinsi dan 

lembaga keuangan seperti Bank dan Koperasi. 

 

4.4 Pendidikan 

Pendidikan sebagai proritas utama dari pembangunan sumber daya 

manusia, ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang memadai 
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merupakan faktor penunjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Pada saat  ini di Nagari Tanjung Balit terdapat 1 buah SMP Negeri, 3 buah SD 

Negeri, dan 1 buah TK. 

 

4.5 Agama 

Masyarakat nagari tanjung yang balit mayoritas memeluk agama islam, 

maka ketersedianya sarana ibadah berikut para ulama, guru tpa /tpsa, garin dan 

mubaligh sangat berpengaruh pada akhlak dan moral masyarakatnya. 

 

4.6 Adat Istiadat 

Masyarakat Nagari Tanjung Balit yang mayoritasnya bersuku minang, 

mempunyai beberapa persukuan dan pucuak adat nya masing-masing yang 

diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang yang dulunya. Pasukuan 

yang ada di Nagari Tanjung Balit yang terdiri dari: suku Pitopang, Piliang, 

Malayu, Domo dt. Sindo, Domo dt. Bosau, Domo dt. Muko. Kesemua 

persukuan tersebut tersebar di kenagarian Tanjung Balit. 

 

4.7 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Pemerintahan Wali Nagari 

Tanjung Balit 

1. Kepala Desa/Wali Nagari 

Nagari Tanjung Balit adalah wilayah kerja wali nagari Tanjung 

Balit selaku perangkat nagari yang berada dibawah tanggung jawab camat 

Pangkalan Koto Baru melalui sekretaris nagari. Adapun tujuan dan 

kewenangan wali Nagari yaitu menyelenggaraan urusan pemerintah 

Desa/Nagari, pembangunan, kemasyarakatandan ketertiban umum serta 

melakukan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dan Camat. 
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Adapun fungsi Wali Nagari, adalah: 

a. Menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan secara bersama BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) 

b. Mengajukan rancangan peraturan Nagari 

c. Membina pelaksanaan pemberdaaan masyarakat dan kesejahteraan 

hidup masyarakat Nagari 

d. Membina ekonomi Nagari 

e. Membina pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari 

f. Membina pelaksanaan kegiatan ke-tata usahaan. 

g. Membina penyeenggaraan kegiatan penertiban umum dan ketertiban 

masyrakat. 

2. Sekretaris Desa/Nagari 

Sekretasis nagari mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan 

kantor wali nagari, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, 

dan organisasi serta hubungan masyarakat. dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana yang dimaksud diatas, sekretaris nagari mempunyai fungsi, 

sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan 

kelancaran tugas wali nagari 

b. Melaksanakan tugas wali nagari apabila waki nagari diberhentikan 

sementara 

c. Penyipan bantuan penyusunan peraturan nagari 

d. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari 
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e. Pengkoordinasian peneyelenggaraan tugas-tugas urusan wali nagari 

dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat ke wali nagari 

3. Kaur Pemerintahan 

Adapun tugas kaur pemerintahan adalah membantu wali nagari 

dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi 

pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari, 

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam 

menyusun perumusan hukum nagari. Fungsi kaur pemerintahan, sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan 

b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan nagari dan 

keputusan wali nagari 

c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan 

d. Pelaksanaan pencatatan monografi nagari 

e. Persipaan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang 

berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat dan pertahanan sipil 

f. Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan wali nagari seperti contoh: 

pembutan kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan kartu keluarga 

(KK), dan pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat 

keterangan domisili, dan lain-lain 
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4. Kaur Pembangunan 

Tugas  pokok kaur pembangunan adalah membantu wali nagari 

dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi nagari, pengelolaan 

administrasi pembangunan, pegelolaan pelayanan masyarakat serta 

mempersiapkan  bahan usulan kegiatan dan pelaksanaanb tugas 

pembantuan, fungsi kaur pembangunan, sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan bantuan analisa-analisa dan kajian perkembangan 

ekonomi masyarakat 

b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan 

c. Pengelolaan tugas pembantuan, dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan wali nagari 

5. Kaur Administrasi dan Keuangan 

Adapun tugas dari kaur adminstrasi keuangan ini yaitu, membantu 

sekretaris nagari dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan 

nagari, pengelolaan adminstrasi keuangan nagari dan mempersiapakan 

bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (APB) Nagari/Desa. 

6. Kepala Dusun/Wali Jorong 

a. Membantu melaksanakan tugas wali nagari dalam ruang lingkup 

wilayah kerjanya 

b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

gotong-royong masyarakat 

c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada 

masyarakat 
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d. membantu wali nagari dalam pembinan dan mengkoordinasikan 

kegiatan rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) diwilaya 

kerjanya 

e. dan melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh wali nagari 

7. Badan Permusyawaratan (BPD/BAMUS) 

a. membahas rancangan peraturan nagari bersama wali nagari 

b. melaksanakan pengawasan terhap pelaksanaan peraturan nagari dan 

peraturan wali nagari 

c. mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari 

d. membentuk panitia pemilihan wali nagari 

e. menggali, menampung, menghimpun, merumusjan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat  

f. menyusu tata tertib BAMUS  
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Pemerintaha Kantor Nagari Tanjung Balit 

 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KANTOR NAGARI 

TANJUNG BALIT KECAMATAN PANGKALAN KTO BARU 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
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