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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Kondisi Geografis 

Secara geografis Desa Koto Ranah terletak antara 100°45`- 100°52` Bujur 

Timur dan 0°25`- 0°32`  Lintang Utara. Desa Koto Ranah termasuk salah satu 

desa di Kecamatan Kabun yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu 

dengan batas-batas wilayah sbb : 

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kabun dengan kecamatan Kabun. 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pongkai Istikomah dengan 

kecamatan XIII Koto Kampar. 

c. Sebelelah Selatan berbatasan dengan desa Batu Bersurat dengan 

kecamatan XIII Koto Kampar. 

d. Sebelah Utara berbatasan dengan  Desa Aliantan dengan kecamatan 

kabun. 

 Luas wilayah Desa Koto Ranah sekitar ± 8 Km2 atau. Jarak dari Ibu kota 

propinsi ± 120 Km ditempuh dalam waktu 3-4 jam, dari Ibu Kota Kabupaten ± 97 

Km ditempuh dalam waktu 2-3 jam dan berkedudukan di Desa Koto Ranah. 

Secara Administratif wilayah Desa Koto Ranah terbagi dalam 3 wilayah Dusun, 5 

Rukun Warga dan 11 Rukun tetangga. Sebagian besar desa ini merupakan daerah 

dataran Tinggi hingga menengah, dibagian barat yang berbatasan dengan desa 

Pongkai Istikomah terdapat bebukitan dengan ketinggian sekitar 400 meter diatas 

permukaan laut. Desa ini beriklim tropis temperature rata-rata pada siang hari 31 – 
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32° C dan pada malam hari 20 – 22°, kelembeapan 90 – 100 % dan rata-rata curah 

hujan berkisar 780 – 2461 mm/tahun. 

Secara geomorfologi desa Koto Ranah merupakan dataran bergelombang 

dan wilayah bagian barat agak berbukitan. di Desa Koto Ranah terdapat beberapa 

sungai yaitu sungai Lo, sungai pinggir, sungai unggas, sungai pitaling, sungai 

tolang dan beberapa sungai kecil yang bermuara kepadanya. Sungai-sungai yang 

terdapat di Desa Koto Ranah ini sebagaian berfungsi sebagai sumber air yang 

dipergunakan setiap harinya untuk kebutuhan masarakat Desa Koto Ranah. 

4.2 Demografi 

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang 

tercatat secara administrasi jumlah total 1.911 jiwa. Dengan rincian penduduk 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 967 jiwa, sedangkan berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 944 jiwa. 

Data penduduk saat ini diambil dari blangko yang diisi oleh Ketua RT di 

lingkungan masing-masing. Didapatkan data seperti yang ada di Tabel  berikut 

ini. 

Tabel 4.1:  Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 

Desa Koto Ranah Tahun 2017 

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

1 Laki-laki 796 45,99 % 

2 Perempuan 863 52,01 % 

 Jumlah 1.659 100 % 

Sumber : Monitoring Penduduk Desa Koto Ranah Tahun 2017 
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Tabel 4.2:  Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Di Desa Koto Ranah Tahun 2017 

No Macam Pekerjaan Jumlah Prosentase (%) 

1 Petani 683 41,16 % 

2 Buruh Tani/SPSI - 0 % 

3 PNS/Polri/TNI 27 1,62 % 

4 Karyawan Swasta 17 1,02 % 

5 Karyawan BUMN - 0 % 

6 Tenaga Honorer 19 1,14 % 

7 Peternakan - 0 % 

8 Pedagang 23 1,38 % 

9 Wirausaha - 0 % 

10 Pensiunan - 0 % 

11 Tukang Bangunan 27 1,62 % 

12 Lain-lain tidak tetap 111 6,69 % 

  Sumber : Monitoring Penduduk Desa Koto Ranah Tahun 2017 

 Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Koto Ranah 

jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 38.7% dari jumlah 

tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian dan perkebunan 30.62% 

dari total jumlah penduduk. 
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Tabel 4.3:  Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

            Di Desa Koto Ranah Tahun 2017 

No Agama Jumlah Prosentase (%) 

1 Islam 1.659 100. % 

2 Katholik 0 0. % 

3 Protestan 0 0.% 

4 Hindu 0 0.% 

5 Budha 0 0.% 

 Jumlah 1.362 100 % 

Sumber : Monitoring Penduduk Desa Koto Ranah Tahun 2017 

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Koto 

Ranah yang beragama Islam mendominasi dengan jumlah 100 % dari total jumlah 

penduduk Desa Koto Ranah. 

4.3 Visi dan Misi 

Visi 

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang dianut, benar-benar telah 

dijadikan tuntutaan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan dan peribadi sehingga 

adanya kekuatan batin yang mendalam dijiwa setiap individu 

2. Menumbuh kembangkan kebudayaan yang sudah ada, sehingga mampu 

bertahan dan bersifat akomodatif terdapat kemajuan peningkatan derajat, 

harkaat, martabat manusia dan kontribusi 
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3. Kondisi kehidupan sosial masyarakat dipandang dari sisi pendidikan, 

kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan 

ketertiban sudah semakin kondusif untuk memacu pembangunan 

4. Stabilitas ekonomi yang dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas, 

mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, membina usaha kecil 

masyarakat 

5. Iklim demokratisai yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka 

keamanan dan ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan masyarakat 

berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintahan. 

Misi 

1. Menjadikan kinerja pemerintahan desa, meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai 

moral religius dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang 

maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal di dasari 

ketakwaan yang luhur 

2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, dengan budaya mampu 

bertahan terhadap kemajuan dan ikut berkontribusi dan memberi raa aman 

3. Mewujudkan sosial masyarakat. Mewujudkan Masyarakat Majemuk 

4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat. Kondisi pendapatan yang 

mendasar, di dukung usaha sesuai profesi dan kemampuan 

5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggaraan 

kehidupan masyarakat dan menyelenggaraan pemerintah yang demokratis. 

Menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah 
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yang dinamis sesuai dengaan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila 

dan konstitusi negara dalam  NKRI, meningkatkan kesadaran 

nasionalisme. 

Uraian Tugas dan Fungsi 

1. BPD 

Anggota BPD mempunyai hak 

a. Mengajukan rancangan peraturan desa 

b. Mengajukan pertanyaan 

c. Menyampaikan usul dan pendapat 

d. Memilih dan dipilh 

e. Memperoleh tunjangan 

Fungsi BPD 

a. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa 

b. Manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

c. Menayomi adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa 

2. Kepala Desa 

Tugas dan Fungsi Kepala Desa 

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa, yang beada 

langsung dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat. 

Kepala desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kepala desa mempunyai tugas 
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menyelenggarakan urusan pemerintaahan, pembangunan dan kemasyarakatan 

serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa. 

3. Sekertaris Desa 

Tugas dan Fungsi Sekertaris Desa 

Sekertaris desa berkedudukan sebagai staf pembantu kepala desa dan 

memimpin sekertaris desa. Sekertaris mempunyai tugas mengkoordinir dan 

menjalankan adminitrasi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan 

keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa 

dan masyarakat. 

Fungsi Sekertaris Desa 

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan lapran 

b. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan 

c. Pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan 

serta 

d. Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan. 

4. Kaur 

Kaur Pemerintah 

Tugas Kaur Pemerintah 

a. Membantu kepala desa dibidang teknis dan administrative pelaksanaan 

pemerintah desa 

b. Membantu sekertaris desa dibidang administrasi pelaksanaan dan 

ketentraman dan ketertiban rakyat 
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c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik yang menyangkut 

rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan 

pemerintah desa 

d. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun 

Fungsi Kaur Pemerintah 

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa 

b. Pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat 

c. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang dilimpahkan kepala desa 

d. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pemerintah desa 

Tugas dan Fungsi Kaur Pembangunan 

a. Membantu kepala desa dibidang teknis dan administrasi pelaksanaan 

pengelolaan pembangunan masyarakat desa 

b. Membantu membina perekonomian desa 

c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa maupun hal-hal yang 

bertalian kepada pembangunan desa 

d. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa 

Fungsi Kaur Pembangunan 

a. Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa 

b. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan 

investarisasi potensi desa 

c. Pelaksana tugas-tugas yang dilimpahkan kepala desa 
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d. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat desa 

Tugas dan Fungsi Kaur Umum 

Tugas Kaur Umum 

a. Membantu kepala desa dibidang teknis dan administrasi pembinaan 

kehidupan masyarakat desa 

b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum 

c. Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah 

d. Melaksanakan keuangan dan pelaporan 

e. Membina dan melayani administrasi kependudukan 

f. Membina dan melayani perizinan 

Fungsi Kaur Umum 

a. Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kehidupan kemasyarakatan desa 

b. Pelaksanaan investasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang 

berlaku di desa 

c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial 

budaya desa 

5. Kepala Dusun 

Tuga Kepala Dusun 

Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan 

kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang 

pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya. 
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Fungsi Kepala Dusun 

a. Pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, bidang ketentraman, ketertiban, 

bidang pemabangunan dan bidang kemasyarakatan diwilayah kerjanya 

b. Pelaksanaan peraturan desa diwilayah kerjanya 

 


