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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1   Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1  Sejarah Desa Batusanggan  

 Kenegerian batusanggan Batusanggan merupakan induk 

kekhalifahn Batusanggan, yang terdiri dari 6 kenegerian termasuk batusanggan, 

Kenegerian lainya yaitu Miring, Gaja Bertalut, Terusan, Pangkalan Serai dan 

Aur Kuning.Seluruh Kenegerian berada di sepanjang aliran sungai subayang 

dan kenegerian Batusanggan berada di bagian Paling Hilir. 

 Kenegerian Batu Sanggan diambil dari kata Sanggan artinya adalah 

sebuah periuk Besar, nama ini telah digunakan sejak zaman dulu, ceritanya 

dulu sebuah periuk yang di tenggelamkan oleh masyarakat di dasar muara 

sungai, sehingga sungai ini diberi nama sungai sanggan, dan pada masa itu 

masyarakat Batusanggan sedang tinggal atau bermukim di sekitar muara sungai 

Batusanggan. 

 Salah satu cerita sejarah kampong di kenegerian batu sanggan 

tentang kedatangan tamu yang tak di undang yaitu Gak Jao artinya orang bagak 

dari jawa.Dari cerita masyarakat bahwa Gak Jao adalah Patih Gajah Mada dari 

kerajaan Majapahit yang dating ingin membawa Putri Lindung Bulan. Gak Jao 

dicirikan dengan manusia yang bertubuh tinggi besar, kedatangan Gak Jao 

membuat resah  masyarakat bersembunnyi meninggalkan kampong. Gak jau 

kesulitan dalam mencari penduduk dan arena kesalnya Gak Jao mencincang 
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batu besar sebanyak tiga kali dengan menggunakan pedang yang telah diasa di 

muara sungai kecil dan oleh sebab itu di beri nama sungai kiliran, dan batu 

yang di cincang tadi di beri nama batu Bola atau Batu Belah, dan saat ini yang 

sebut  batubolah masih ada tepat di depan muara sungai Batu Belah. 

Pada tahun 78 terjadi bencana banjir besar di sungai subayang yang 

menyebabkan beberapa rumah penduduk hanyut terbawa air sungai di 

Sembilan kenegerian yang berada di Kampar Kiri Hulu. Tidak ada korban jiwa 

namun kerugian beberapa materil di tanggung masyarakat, dan masyarakat  

berinisiatif memindahkan pemukiman ketempat yang lebih tinggi. Bencana 

banjir beberapa tahun kebelakangan menyebabkan terjadinya kelangkaan 

bahan pangan untuk beberapa minggu, karenah sungai yang meluap sehingga 

tidak  mungkin lagi untuk menggunakan jalur air untuk mendistribusikan bahan 

pangan. Pada tahun 75 terjadi perpindahan penduduk yang cukup besar dari 

kampong, hal ini di sebabkan karenah harimau selalu masuk kedalam kampong 

pada waktu sore, walaupun tidak ada korban jiwa, penduduk merasa khawatir 

dengan kejadian ini dan beberapa penduduk memutuskan untuk pindah, pada 

saat sekarang perpindahan pendudk masih tetap terjadi, hal ini di sebabkan 

dengan di tetapkannya wilaya merekah sebagai kawasan lindung Suaka 

Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, (SM BRBB) dan bagi merekah 

sudah mampu dalam hal ekonomi akan berupaya untuk pindah ketempat yang 

lebih baik. 
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4.1,2 Sosial dan Ekonomi Masyarakat Batusanggan 

Kenegerian batusanggan yang saat ini di sebut dengan Desa 

Batusanggan, pad tahun 2004 terjadi pemekaran menjadi dua desa yaitu Desa 

Batusanggan dan Muara Bio. Desa Batusanggan dan Muara Bio secara 

administrasi berada di dalam kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten 

Kampar, Propinsi Riau.Batusanggan terbagi atas 4 Dusun. Jumlah penduduk 

Desa Batusanggan Berjumlah 434 Jiwa, dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK 

berjumlah 132 (KK) dengan jumlah laki laki berjumlah 237 jiwa dan 

perempuan bnerjuml;ah 1987.sedangkan Desa Muara Bio ini terbagi atas 4 

dusun. Jumlah keopala keluarga 41 (KK).Sumber mata pencarian utama 

masyarakat adalah Hasil kebun karet.Msyarakat adat kenegerian Batusanggan 

tetap bertahan dalam tekanan tekanan yang terjadi, baik karena terisolirnya 

kampong dari hubungan luar, lambatnya pembangunan, dan tuduhan perusak 

lingkungan yang di berikan kepada msyarakat karenah berada kawasan 

lindung. Perpindahan penduduk untuk mencari kehidupan yang layak dan lebih 

baik di tempat lain selalu terjadi, beberapa hal yang mnyebabkan perpindahan 

penduduk diantaranya, kemampuan ekonomi yang baik, seperti hasil penjualan 

Gaharu. Namun banyak juga yang kembali ke kampong, karenah tidak terbiasa 

dengan kondisi kehidupan di luar. 
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4.1.3 Sarana Pendidikan dan Kesehatan 

kenegerian Batu Sanggan memiliki fasilitas sekolah mulai dari tingkat 

sekolah Dasar (SD) sampai tingkat sekolah menengah pertama (SMP) untuk 

melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah menegah umum (SMU) msyarakat 

harus menyekolahkan anak anaknya paling tidak di sekolah terdekat di 

SMUyang berada di ibu kota Kecamatan Kamapar Kiri Hulu yaitu Gema, 

dengan taransportasi yang tidak memungkinkan untuk pulang harian maka 

anak anak sekolah terpaksa untuk menyewah rumah sebagai tempat tinggal 

selama sekolah dan baru pulang pada hari sabtu ke kampong masing masing. 

Rata rata masyarakat disini sekolah hanya sampai tingkat SMU.Fasilitas 

kesehatan yang ada di kenegerian Batusanggan adalah Posyandu. 

4.1.4 Kondisi Desa Batusanggan 

 Desa Citta terdiri dari 4 Dusun, yaitu: 

1.  Dusun 01 

2.  Dusun 02 

3.  Dusun 03 

4.  Dusun 04 

Terdiri  dari  4  (Empat)  Rukun  Warga  (RW)  dan  16  (Enam Belas ) 

Rukun Tetangga (RT) yakni sebagai berikut : 

a.  Dusun01 terdiri dari : 

 RW 01  

 RT 01 

 RT 02 
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b. Dusun02 terdiri dari : 

 RW 01 

 RT 01 

 RT 02 

c. Dusun03 terdiri dari : 

 RW 01 

 RT 01 

 RT 02 

Desa  Batusanggan berada  di  ibukota  Kecamatan  Kampar Kiri 

Hulu,  Kabupaten Kampar Provinsu Riau. 

a. Luas Desa Batusanggan   :  1.165,79  Ha 

 Tanah Sawah   :  168,00  Ha 

 Tanah Pemukiman  :  21,40  Ha  

  Tanah lain-lain   :  976,39  Ha 

b. Batas Wilayah : 

 Sebelah Utara   :  Desa Muara Bio 

 Sebelah Selatan     :  Desa Miring 

 Sebelah Barat   :  Desa Kota Lama 

 Sebelah Timur   :  Desa Aur Kuning 

c. Penduduk Desa Batusanggan  

 Jumlah Penduduk   :  434  Jiwa 

  Jumlah Penduduk Laki-Laki :  237  Jiwa 

 Jumlah Penduduk Perempuan   :  197  Jiwa 
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 Jumlah KK   :  130  Jiwa 

  4.1.5  Sarana Dan Prasarana Desa Batusanggan 

 Sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Desa Batusanggan sampai  

dengan awal tahun 2017, sudah cukup memadai antarai lain: 

a. Kantor Desa 1 unit (3 ruangan) 

b. Ruang serbaguna 1 unit 

c. Masjid 2 unit 

d. Sekolah 

 TK 1 unit 

  SD 1 unit 

  SMP 1 unit 

e. Pustu 1 Unit 
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4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa Batusanggan 

 Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka susunan  

struktur organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : 
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Visi dari Desa Batusanggan Adalah : 

 “Terwujudnya  Pemerintahan  Desa  Batusanggan  Yang  “Bersatu” 

(Berani, Energik,  Ramah,  Santun,  Aman,  Tekun  Dan  Unggul)  Di  Bawah  

Lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa” 

 Dimana visi tersebut merupakan gambaran ideal tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. 

Penyusunan  Visi  dan  Misi  tersebut  dilakukan  secara  partisipatif  

melibatkan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  di  desa  yang  dilaksanakan  

secara musyawarah. 

Misi  adalah  merupakan  pernyataan  yang  menetapkan  tujuan  dan  

sasaran  desa  yang  hendak  dicapai,  pernyataan  misi  membawa  desa  ke  

suatu focus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk  

mewujudkan  visi  desa  tersebut  diatas,  maka  pemerintah  Desa  

Batusanggan menetapkan Misi sebagai berikut : 

 “Tercapainya  Sumber daya manusia  Yang Handal Dan Pelayanan  

Yang  Mantap  Yaitu  :  Mandiri,  Adil,  Netral,  Terpadu,  Amanah  Dan  

Profesional Dengan Tetap Berpegang Teguh Pada Prinsip Kearifan  

 


