
BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1.1Sejarah dan Keadaan Geografis 

4.1 Sejarah Desa Koto Tuo      

Pulau parca adalah sebuah bukit yang diberi nama ketangka, bahwa konon pada 

kerajaan Parca diwilayah Bukit Ketangka inilah adanya kehidupan manusia. 

Kondisi yang tidak bagus dan tidak nyaman maka turunlah kebawah diwilayah 

Hilir Sungai Muara Takus dan Koto (Sekarang Koto Tuo).Sebelum dinyatakan 

Koto Tuo menjadi desa maka Koto Tuo disebut Kenegerian yang dikepalai oleh 

Tuok Palo (Datuk Kepala).Desa Koto Tuo adalah Desa Adat dimana 

pemerintahan memiliki Wali Negeri sebagai Pucuk Pimpinan.Dalam sejarah 

kalimat Koto Tuo adalah kata-kata yang diambil dari Kata (Kalimat) yang 

Tua.Dimana malaikat yang berbentuk manusia dating kedaerah hulu sungai 

Kampar dengan membawa sebuah kalimat yang ditulis pada lembaran buku, 

kalimat itu adalah kalimat Syahadat. 

 Sebelum Desa Koto Tuo menjadi Desa maka ketika dijabat oleh Datuk 

Kepala yaitu Datuk Sahid pada tahun 1930 dan Datuk Usman pada tahun 1938. 

Pada tahun 1949 kepala Desa dijabat oleh H. Zainuddin yang administrasinya 

adalah Desa Koto Tuo, Pongkai Istiqomah, Koto Tuo Barat, Pongkai dan Mayang 

Pongkai.Pada tahun 1955/1957 dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa 

adalah Datuk Hasan selama dua tahun dan kemudian beliau meninggalkan 

kampung merantau kenegeri Tanjung Balai dan meninggal disana. 
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 Pada tahun 1999 Ali Muhammad menjadi Kepala Desa sampai tahun 2001 

dan terus berkembang dengan Kepala Desa : 

Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa 

Nama Tahun 

Zainuddin 

Hasan 

H. Mustofa DT. Manso 

Yahya DT. Malintang 

A.Manan DT. Majo Kayo 

Ali Muhammad 

Awaludin 

Syeifuddin S.Hi 

Syahruddin  

1949-1955 

1955-1955 

1957-1972 

1972-1983 

1983-1999 

1999-2001 

2001-2007 

2007-2013 

2013-2015 

 

4.2Keadaan Geografis Desa Koto Tuo 

a. Batas Wilayah Desa 

Sebelah Utara  : Desa Pongkai Istiqomah dan Kecamatan Kabun 

Sebelah Selatan : Desa Tanjung dan Sumatra Barat 

Sebelah Barat  : Desa Koto Tuo Barat 

Sebelah Timur  :  Desa Binamang dan Batu Bersurat 

b. Luas Wilayah Desa 

1. Pemukiman   : 70 ha 

2. Pertanian Sawah  : 25 ha 
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3. Ladang/ Tegalan  :      15.000 ha 

4. Hutan    :      10.000 ha 

5. Rawa-rawa  :           200 ha 

6. Perkantoran   : 1,5 ha 

7. Sekolah    :               9 ha 

8. Jalan    :              56 ha 

9. Lapangan sepak bola :              1,5 ha 

10. Perairan Danau  :           4.000 ha 

c. Orbitasi 

a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat  :     6 KM 

b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan :15 Menit 

c. Jarak ke ibu kota kabupaten   :    50 KM 

d. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten :      1 jam 

 

4.3Jumlah Penduduk 

 Dari data yang didapat dari monografi Desa Koto Tuo Kecamatan XIII 

Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tahun 2015, penduduk Desa Koto Tuo 

berjumlah yaitu yang laki-laki berjumlah 1721 orang, perempuan berjumlah 1509 

orang, terdiri dari 864 Kepala Keluarga. Dari data tersebut bahwa penduduk laki-

laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang 

berdomisili di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 

adalah sebanyak 1721 orang yang berbagai macam umur, sedangkan penduduk 

45 
 



yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 1509 orang yang terdiri dari 

berbagai macam tingkat umur. 

 Di wilayah Desa Koto Tuo Kecamtan XIII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar terdapat beberapa suku yaitu sebagai berikut : 

a. Suku Domo 

b. Suku Pitopang 

c. Suku Piliang 

d. Suku Melayu 

e. Suku Chaniago 

 

4.4Pendidikan 

 Pendidikan di Desa Koto Tuo Kecamtan XIII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar pada umumnya sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya 

penduduk yang buta huruf, walupun masih ada yang dijumpai penduduk yang 

tidak tamat SD. Kebanyakan yang tidak dapat menyelesaikan sekolah dasar (SD) 

berasal dari penduduk yang berusia sekitar 50 tahun keatas. Disebabkan pada 

zamannya mereka sulit untuk sekolah, mereka tidak mempunyai biaya untuk 

melanjutkan pelajaran, dan fasilitas sekolah juga masih sangat kurang. 
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Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Koto Tuo 

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 

No Pendidikan Jumlah 

1 SD/ MI 754 

2 SLTP/ MTs 750 

3 SLTA/ MA 438 

4 S1/ Diploma 161 

5 Putus Sekolah 175 

6 Buta Huruf 15 

. 

Tabel 4.3 jumlah sekolah Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar 

Kabupaten Kampar 

No Nama Sekolah Jumlah 

1 Gedung TK/ PAUD 2 

2 SD/ MI 2 

3 SLTP/ MTs 1 

4 SLTA/ MA/ SMK 1 
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4.5 Keagamaan 

1. Data Keagamaan Desa Koto Tuo Tahun 2014 

Jumlah pemeluk : 

a. Islam    : 3.169 Orang 

b. Katolik   :      35 Orang 

c. Kristen   :      26 Orang 

d. Hindu    :        - Orang 

e. Budha    :        - Orang 

Tabel 4.4 Tentang Keagamaan Di Desa Koto Tuo Tahun 2014 

No Agama Jumlah 

1 Islam 3169 

2 Katolik 35 

3 Kristen 26 

4 Hindu - 

5 Budha - 

 

 Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 

penduduk yang beragama islam berjumlah 3169 orang, yang beragama katolik 

berjumlah 35 orang, yamg beragama kristen 26 orang, yang begama hindu tidak 

ada, yang beragama budha tidak ada.  

2. Data Tempat Ibadah 

Jumlah Tempat Ibadah : 

• Masjid/ Mushollah : 8 buah 
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• Gereja    : - buah 

Tempat ibadah di desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar 

Kabupaten Kampar Masjid/ Mushallah berjumlah 8 buah,sedangkan gereja 

tidak ada. 

Tabel 4.5 Tempat Ibadah Desa Koto Tuo 

No Tempat Ibadah Jumlah 

1 Mesjid/ Mushallah 8 

2 Gereja - 

 

1.6 Keadaan Ekonomi 

1. Pertanian  

Jenis Tanaman : 

a. Padi sawah  :  25 ha 

b. Padi lading  : ………. .ha 

c. Jagung   :……….ha 

d. Palawija   : ……….ha 

e. Tembakau   : ……….ha 

f. Tebu    : ……….ha 

g. Coklat    : ……….ha 

h. Sawit    :     5600 ha 

i. Karet    :     5000 ha 

j. Kelapa   :       150 ha 

2. Peternakan 
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Jenis Ternak : 

a. Kambing   :    80 ekor 

b. Sapi    :    25 ekor 

c. Kerbau   :     6 ekor 

d. Ayam    : 720 ekor 

e. Itik    :    65 ekor 

f. Burung   : 200 ekor 

3. Perikanan  

-. Kolam ikan  :      20 ha 

4. Struktur Mata Pencaharian 

Jenis pekerjaan : 

a. Petani    : 1600 orang 

b. Pedagang  :     45 orang 

c. PNS   :        7 orang 

d. Tukang  :         29 orang 

e. Guru PNS  :         69 orang 

f. Bidan/ Perawat :          12 orang 

g. TNI/ Polri  :            3 orang 

h. Pensiunan  :            8 orang 

i. Sopir   :            9 orang 

j. Buruh   :           58 orang 

k. Jasa persewaan :             - orang 

l. Swasta   :           67 orang 
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m. Guru Honor  :            50 orang 

Potensi dan Masalah 

a) Sumber daya Alam 

Potensi yang dimiliki desa Koto Tuo adalah sumber daya alam yang 

dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, laut, 

hutan, yang pada saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. 

b) Sumber daya Manusia 

Potensi yang dimiliki desa Koto Tuo adalah tenaga, kader kesehatan, kader 

pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai. 

c) Sumber daya Sosial 

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki desa Koto Tuo adalah banyaknya 

lembaga-lembaga yang ada dimasyrakat seperti LPM, Gapoktan, 

kelompok pengajian, arisan, kelompok simpan pinjam, posyandu, karang 

taruna, risma dan lain-lain. 

d) Sumber daya Ekonomi 

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki desa Koto Tuo adalah adanya 

lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti 

peternakan, perikanan. 

Desa Koto Tuo permasalahan secara umum dijabarkan sebagai berikut: 

a. Bidang Sarana Prasarana Fisik 

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan 

pemeliharaan pembangunan. 
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2. Lokasi pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan 

kecemburuan sosial 

3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih 

berdasar keinginan 

4. .Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa 

b. Bidang Ekonomi 

1. Belum adanya pembangunan terhadap potensi ekonomi desa 

2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal 

3. Terbatasnya dana untuk modal 

4. Belum adanya pendidikan ketrampilan masyarakat 

c. Bidang Sosial Budaya 

1. Pembangunan non fisik/ moral yang masih terabaikan 

2. Belum optimalnya budaya lokal desa 

d. Bidang Pemerintahan 

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan 

pemerintahan 

2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas 

pokok dan fungsi 

3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik 

4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum  

  dapat berjalan optimal 

5. Buku administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal 

e. Bidang Partisipasi Masyarakat 
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1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang 

2. Kegiatan gotong royong yang masih kurang 

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan  

  sosial 

 

4.7 Organisasi dan Tata Laksana 

 Struktur organisasi desa Koto Tuo berdasarkan peraturan menteri dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 adalah : 

5. Kepala Desa 

6. Sekretaris Desa 

a. Kepala Urusan Tata Usaha 

b. sKepala Urusan Keuangan 

c. Kepala Urusan Perencanaan 

- Kepala Seksi Pemerintahan 

- Kepala Seksi Kesejahteraan 

- Kepala Seksi Pelayanan 

- Kepala Dusun 

 

4.8 Tugas Pokok dan Fungsi 

 Tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015. 
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1. Kepala Desa 

a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa 

yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat 

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. Menyelennggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan 

ketentraman dan keterlibatan, melakukan upaya 

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan 

penataan dan pengelolaan wilayah 

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, 

kesehatan 

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial 

budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan 

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 

motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, 

olahraga dan karang taruna 
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e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat 

dan lembaga lainnya 

 

2. Badan Permusyawaratan Desa 

Badan permusyawaratan Desa tugasnya adalah menyelenngarakan 

musyawarah desa (Mudes) dengan peserta terdiri kepala desa, dan 

tokoh masyarakat, sedangkan funsinya adalah : 

a. Menyalurkan Asfirasi 

b. Merencanakan APBDes 

c. Mengawasi Pemerintahan Desa 

3. Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. 

a. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(2), Sekretarias desa mempunyai fungsi : 

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan 

administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana 

perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 

pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan 

dinas, dan pelayanaan umum 
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3. Melakasanakan urusan keuangan seperti pengurusan 

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan 

kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga 

pemerintahan desa lainnya 

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun 

rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 

menginventalisir data-data dalam rangka pembangunan, 

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 

penyusunan laporan 

4. Kepala Urusan 

Kepala urusan berkendudukan sebagai unsur staf secretariat 

1. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan 

2. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi : 

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan 

administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat 

desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, 

inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum 

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan 

urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, 

56 
 



administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verfikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan 

kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah 

desa lainnya 

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi penyusunan 

program dan kebijakan pemerintahan desa dalam rangka 

pembangunan desa, penyusunan program dan rencana kegiatan 

pembangunan, penyusunan data dan bahan laporan pelaksanaan 

pembangunan 

5. Kepala Seksi 

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis 

1. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas 

operasional 

2. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi : 

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 

manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan 

regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 

ketentraman dan ketelibatan, pelaksanaan upaya perlindungan 

masyrakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, 

serta pendataan dan pengelolaan profil desa 

b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 

pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan 

bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta 

57 
 



motivasi masyarakt di bidang budaya, ekonomi, 

politik,lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, 

olahraga, dan karang taruna 

6. Kepala Dusun 

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur 

satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam 

pelaksanaan tugasnya diwilayahnya. 

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)kepala 

kewilayahan / kepala dusun memiliki fungsi : 

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan 

dan pengelolaan wilayah 

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya 

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 

lingkungaanya 

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga 

lingkungannya 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi di Desa Koto Tuo Kampar 

Kecamatan XIII Koto Kampar 
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