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Desa Kiarapayung adalah suatu desa yang berdiri pada tahun 1979 berdasarkan pemekaran Desa 

Kawunglarang. Nama Kiarapayung sendiri diambil dari kata Kiara dan Payung, karena pada saat itu 

terdapat sebuah pohon kiara besar yang menyerupai sebuah payung. Kiarapayung yang merupakan 

bagian dari wilayah kawunglarang terdiri dari tiga kampung, yaitu: Kampung Kiarapayung, 

Kampung Cibadama, dan Kampung Ciroyom. 

Adapun nama Kiarapayung sendiri diambil dari kata Kiara dan kata Payung, mengambil simbol dari 

keberadaan sebatang pohon kiara yang berbentuk seperti payung yang tumbuh di blok Manggu, 

tepatnya dusun Kiarapayung dewasa ini. Falsafah yang diambil dari pohon Kiara ialah tinggi, kokoh, 

kuat, berakar, banyak dan rindang mencerminkan perpaduan kekuatan, kerjasama, dan keteduhan. 

Pada tahun 1981, ketiga dusun tersebut dimekarkan kembali menjadi 6 Dusun yaitu Dusun 

Kiarapayung, margamulya, Jatisari, Bojongjaya, Ciroyom, dan Mekarsari. 

Konon kabarnya pada jaman dahulu tersebutlah satu kampung yang bernama kampong 

Bojongranji,keberadaan warga kampung tersebut pada saat itu masih sangat terbelakang,dan awam 

dalam berbagai hal. 

Legenda ini berawal ketika seorang warga kampung tersebut meninggal dunia,warga lainnya 

kebingungan karena belum tahu tata cara mengurus jenazah sebagaimana lazimnya,ditengah 

kebingungan warga tersebut secara kebetulan datanglah seorang tua warga Kawunglarang yang 

dengan serta merta mengurus jenazah sampai selesai,sejak saat itulah kampung Bojongranji menjadi 

bagian dari Kawunglarang.dan kejadian saat itu ditandai dengan berdirinya sebatang pohon kemboja 

dan sumur bandung yang sampai saat ini masih ada,tepatnya di blok Bojongranji.dan menjadi cikal 

bakal Desa Kiarapayung kelak kemudian hari. 
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Beberapa tahun berselang sejarah menorehkan penanya,pada tahun 1979 desa Kawunglarang 

dimekarkan menjadi dua desa,kemudian kampung Bojongranji,Kampung Cibadama dan Kampung 

Ciroyom bergabung dan menamakan diri menjadi Desa Kiarapayung. 

Pada tahun 1981,ketiga Dusun tersebut dimekarkan menjadi 6 Dusun yaitu Dusun 

Kiarapayung,Margamulya,Jatisari.Bojongjaya,Ciroyom dan Mekarsari. 

 
Demografi 

Desa Kiarapayung merupakan salah satu Desa yang terletak di sebelah Selatan Kecamatan Rancah 

dengan jarak dari ibu kota Kabupaten 25Km  dan dari Kecamatan kurang lebih 5Km. Mempunyai 

luas wilayah 781.91 Ha, luas lahan sawah/tanah basah 110.9 Ha dan lahan tanah darat 123.1 Ha. 

Perkiraan ketinggian dari permukaan laut ± 500 M, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara               : Desa Wangunsari 

Sebelah Timur              : Desa Cileungsir 

Sebelah Selatan          : Desa Margaharja Kec. Sukadana 

Sebelah Barat             : Desa Tanjungsari Kec. Rajadesa 
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