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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Desa Berancah

Desa Berancah terletak di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang

sebelumnya merupakan pecahaan dari Desa Selat Baru, Desa Berancah terdiri dari 5

(lima) dusun yaitu dusun penawa darat, dusun Makmur, dusun penawa jambu, dusun

tua Beracah, dusun sebrang.

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa  Selat Baru

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ulu Pulau

c. Sebelah selatan bebatasan dengan Desa Simpang Sairap

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Resam Lapis

Desa Berancah ini berada dibawah pengelompokan pemerintahan daerah

Kabupaten Bengkalis. Mempunyai luas wilayah desa lebih kurang 3.568 Ha, yang

berisi lahan pemukiman, perkebunan (karet dan sawit), perikanan, pertanian,

peternakan, pendidikan, perdagangan dan perkantoran.

4.2 Jumlah Penduduk Desa Berancah

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang

terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara

terus menerus / kontinu. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang



57

menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk desa merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya

sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan

Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Di dalam kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia memiliki sistem

kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga

masyarakat pedesaan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pekerjaan-pekerjaan

yang di luar pertanian merupakan pekerjaan sambilan yang biasa mengisi waktu

luang. Masyarakat pedesaan di Indonesia bersifat homogen, seperti dalam hal mata

pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya.

Selain itu, kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia identik dengan

dengan istilah gotong-royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai

kepentingan-kepentingan mereka. Kerja bakti itu ada dua macam, yaitu kerja sama

untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbul dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri,

dan kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari inisiatif warga

itu sendiri. Kemudian di dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia juga

terdapat beberapa gejala-gejala sosial yang sering di istilahkan dengan konflik

(pertengkaran), kontraversi (pertentangan), kompetisi (persiapan), kegiatan pada

masyarakat pedesaan, dan sistem nilai budaya petani di Indonesia. Penduduk Desa

Berancah pada tahun 2016 berjumlah 2662 jiwa dengan jumlah KK (Kepala

Keluarga) 785 KK ( Kepala Keuarga).
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Tabel  4.1 : Jumlah Penduduk dan KK Menurut Jenis Kelamin di Desa

Berancah

NO DUSUN RT RW JUMLAH PENDUDUK KK
LK PR LK+PR

1. MAKMUR 001

002

003

004

001

003

002

004

151

45

68

65

141

42

68

59

292

87

136

124

130

68

53

55

2. TUA BERANCAH 001

002

003

004

002

001

002

003

72

58

72

95

66

54

80

78

138

112

152

173

38

28

35

39

3. PENAWA DARAT 001

002

003

001

003

003

56

73

59

66

59

52

122

132

111

35

37

33

4. PENAWA JAMBU 001

002

003

001

003

003

48

65

53

25

45

48

73

110

107

43

31

32

5. SEBRANG 001

002

003

001

003

001

54

47

46

60

41

53

114

88

99

45

35

42

JUMLAH 1.430 1.232 2662 785
Sumber : Kantor Kepala Desa Berancah 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbesar

terdapat di dusun makmur RT 001 RW 001 sebesar 292 jiwa dengan jumlah laki-laki

151 jiwa dan perempuan 141 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat

didusun penawa jambu RT 001 RW001 sebesar 73 jiwa dengan jumlah laki-laki 48

jiwa dan perempuan 25 jiwa.
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4.3 Agama

Indonesia adalah negara hukum yang mewajibkan warga negaranya memilih

satu dari 5 (lima) agama resmi di Indonesia. Namun kerukunan antar umat beragama

di Indonesia dinilai masih banyak menyisakan masalah. Maka dari itulah pentingnya

kerukunan umat beragama, agar semua masyarakat yang mengalami dan tidak

mengalami efek negative dari ketidak rukunan agama bahwa kerukunan agama itu

sangatlah penting. Islam agama rahmat bagi seluruh alam, kata islam berarti damai,

selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat dan patuh. Pengertian tersebut menunjukkan

bahwa agama islam adalah agama yang mengandung ajaran untuk menciptakan

kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan hidup umat manusia pada khususnya dan

seluruh alam pada umumnya.

Agama islam adalah agama yang Allah turunkan sejak manusia pertama,

Nabi pertama, yaitu Nabi Adam AS. Agama itu kemudian Allah turunkan secara

berkesinambungan kepada para Nabi dan Rasul-rasul berikutnya.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam

agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai

kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing- masing dan berpotensi konflik.

Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural

masyarakat Indonesia tidak saja kerena keanekaragaman suku, budaya,bahasa, ras

tapi juga dalam hal agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah

agama islam, Katolik, protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Chu. Dari agama-agama
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tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masing-masing masyarakat

Indonesia. Dengan perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa

menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar

agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling

menghormati, dan saling tolong menolong.

Desa Berancah yang berpenduduk 2662 jiwa  yang terdiri dari 785 KK dari

berbagai suku, dalam kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik dan agama

yang dipercayai Desa Selat Baru 2662 jiwa, disamping itu jumlaah agama yang ada di

Desa Berancah, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2: Jumlah Agama Penduduk Masyarakat Desa Berancah

No Agama Jumlah %

1. Islam 1632 88

2. Kristen 640 10

3. Budha 60 2

4. Hindu - 0

5. Konghucu - 0

JUMLAH 2662 100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Berancah 2016

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk beragama islam

sebanyak 2332 orang, dan jumlah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 640
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orang, dan jumlah penduduk budha berjumlah 60 orang, maka dapat dijelaskan

bahwa mayoritas penduduk desa berancah beragama islam.walaupun penduduk yang

beragama islam lebih banyak dibandingkan dengan agama lain penduduk desa

berancah hidup saling bertoleransi antar umat beragama dan mereka hidup damai dan

rukun.

Tabel 4.3: Rumah Ibadah di Desa Berancah

No Jenis Rumah Ibadah Jumlah %

1. Masjid 5 19

2. Musholla 8 80

3. Gereja 1 1

4. Pura - 0

5. Wiehara - 0

Jumlah 14 100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Berancah 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rumah ibadah di desa berancah

sebanyak 14 buah. Diantaranya masjid sebanyak 5 buah, mushalla sebanyak 8 buah,

gereja sebanyak 1 buah, kemudian pura dan wira tidak ada sama sekali di desa

berancah. Penduduk desa berancah hanya mempunyai sarana tempat ibadah untuk

agama islam dan Kristen.
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4.4 Jumlah Sarana Pendidikan Desa Berancah

No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah %

1. TK 1 10

2. PAUD - 0

3. SD 3 90

4. SMP - 0

5. SMA - 0

Jumlah 4 100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Berancah 2016

4.5 Visi dan Misi Desa Berancah

Visi : Mewujudkan Desa Berancah yang sejahtera dalam perekonomian dan

social                                          masyarakat yang didukung oleh sumber

daya alam dan sumber daya manusia tanun 2021.

Misi :

1. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berdaya guna

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
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3. Meningkatkan insfratruktur desa

4. Memenuhi kebutuhan pendidik bagi seluruh unsur masyarakat

dalam rangka memberantas kebodohan

5. Meningkatkan iman dan taqwaserta akhlak yang baik bagi

masyarakatyang berbudaya

6. Meningkatkan kebudayaan daerah

7. Meningkatkan kelembagaan masyarakat

8. Membangun swadaya masyarakat yang mandiri

4.6 Struktu Pemerintahan Desa Berancah

Tugas-tugas pemerintah pada umumnya adalah melayani berbagai

kepentingan penduduk dalam berbagai segi kehidupan mulai dari masalah keamanan,

ketertiban, kesehatan dan kependudukan. Desa Berancah Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 5 Dusun, sebagai lembaga sosial milik pemerintah

harus memberikan sumbangan yang besar dalam mengatur daerahnya sesuai dengan

amanah pembukaan UUD 1945 Bab ke empat yang berbunya” memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia”. Untuk melihat struktur organisasi pemerintah Desa Berancah dapat

dilihat dari skeme berikut:
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Berancah

Sumber : Kantor Kepala Desa Berancah 2016

Untuk menegaskan dan tata pembagian serta hubungan kerja pada unsur-unsur

organisasi pemerintahan desa, kedudukan, tugas dan fungsi unit kerja dalam struktur

organisasi pemerintaahan Desa dapat dijabarkan sebagai berikut :
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a. Kedudukan sebagai alat pemerintah dan unit pelaksanaan pemerintahan desa.

b. Tugasnya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan

pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi

utama penyelenggaraan pemeritah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

masyarakat.

c. Fungsi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga,

melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam

pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan

menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah

lainnya.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

a. Berkedudukan sebagai unsur pelayanan atau staf dibidang tata usaha

Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa.

b. Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi

pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta memberi pelayanan

ketatausahaan Kepala Desa.

c. Fugsinya melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan,

melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta

melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal bila Kepala Desa

berhalangan.
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3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

a. Berkedudukan sebagai pembantu bidang tugas masing-masing.

b. Bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya

masing-masing.

c. Berfungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengelolaan data

dan informasi yang menyangkut bidang tugas masing-masing.

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

a. Berkedudukan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah

kerjanya.

b. Bertugas melaksanakan pemerintah desa dibawah kepemimpinan Kepala

Desa Wilayah kerjanya.

c. Berfungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan,

pembangunan,kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan

keputusan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa.


