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BAB II 

PROFIL DESA LUBUK TERAP 

 

A. Sejarah Perkembangan Desa Lubuk Terap 

Nama desa lubuk terap berasal dari nama sebuah anak sungai yang 

terletak di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras. Pada tahun 

1957 sebuah perusahaan minyak yang bernama P.T.S.I yang bertempat di lirik 

– buatan.di masa itu masih hutan belantara, dikarenakan jalan belum ada. 

Orang tua dahulu yang sebelumnya bertempat tinggal di kampung empang 

dua, kepenghuluan lubuk keranji kewedanaan Pelalawan, bermusyawarah 

untuk membuka lahan hutan di kiri dan kanan jalan P.T.S.I untuk dijadikan 

ladang padi dan perkebunan karet.dan lahan yang dipinggir jalan dikaplingkan 

untuk tapak rumah gratis.orang tua dahulu yang mempunyai lahan sekaligus 

orang –orang yang pertama mendirikan kampung ini, yang dikenal dengan 

nama nama sebagai berikut : 

1. Dtk.Gudang 

2. Dtk.A.Rahman 

3. Dtk.Kasim 

4. Dtk.Madun 

5. Dtk.Rutan Dan 

6. Dtk.Pandai
17

 

Berdirinya kampung ini pada tahun 1957.berdampingan dengan 

perusahaan PTSI Stasiun 3 Lubuk Terap.maka nama kampung ini dinamakan 

Lubuk Terap. Setelah kampung ini mulai ramai pada tahun 1971.kampung ini 
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masuk ke dalam wilayah desa lubuk keranji dikarenakan untuk mempermudah 

pendataan pemilu tahun 1971. oleh pemerintah kecamatan ini di gabungkan ke 

desa Merbau kecamatan Bunut kabupaten Kampar. Dengan berjalanyan waktu 

kampung ini berkembang dengan pesat, pada tahun 2001 dimekarkan oleh 

pemerintah menjadi desa Lubuk Terap hingga sampai saat ini. 

Nama Lubuk Terap telah ada sudah lama namun kepastian mulai 

kapan nama Lubuk Terap ini ada belum ada bukti yang menunjukan. Sebelum 

menjadi Desa Lubuk Terap yang disyahkan pada tanggal 19 Mei 2001, nama 

daerah ini Dusun Lubuk Terap Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten 

Kampar, kemudian Pada tanggal 19 Mei 2001 dimekarkan menjadi Desa 

Lubuk Terap Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, dan pada tanggal 03 

Oktober 2005 menjadi Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan 

sampai pada saat ini. 

 

B. Kondisi Demografi Desa Lubuk Terap 

Desa Lubuk terap terletak didalam wilayah Kecamatan Bandar 

Petalangan Kabupaten Pelalawan yang berbatasan dengan
18

 : 

1. Utara berbatasan dengan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan 

Kuras dan desa Angkasa. 

2. Timur Berbatasan dengan PT.Serikat Putra dan Kelurahan Rawang Empat. 

3. Selatan Berbatasan dengan Desa Kuala Semundam. 

4. Barat berbatasan dengan kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan 

Kuras. 
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Luas wilayah Desa Lubuk Terap adalah Kurang lebih 661 Ha, terbagi 

menjadi wilayah yang menjadi pemukiman seluas 213 Ha dan wilayah  

perkebunan dan pertanian seluas 398 Ha.  

 Iklim Desa, sebagaimana Desa-desa lain diwilayah Indonesia 

mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, yang hal tersebut mempunyai 

pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan perkebunan yang ada di 

Desa Lubuk Terap. 

Lalu lintas perhubungan diwilayah ini adalah melalui jalur darat, 

dengan sebagian besar jalan aspal dan sebagian kecil jalan tanah. Jalan ini 

menghubungkan kebeberapa tempat didesa-desa lain Kecamatan Bandar 

petalangan bahkan yang mengubungkan antara Pelalawan dan Indragiri Hulu. 

Karena Jalan raya pelalawan – Indragiri Hulu melintasi Wilayah Desa Lubuk 

Terap. sebagai jalan Lintas yang mengubungkan provinsi Riau dan Indargiri 

Hulu. 

Jarak Tempuh dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan lebih kurang 6 Km, 

dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten  kurang lebih 46 Km, dan dari Desa ke Ibu 

Kota Provinsi kurang lebih 117 Km
19

. 

 

C. Kondisi Geografi Desa Lubuk Terap 

Dalam dalam kependudukan, penduduk yang mendiami Desa Lubuk 

Terap adalah bersifat Homogen dari berbagai Aspek. Homogen dalam bahasa, 

homogen dalam adat- istiadat, homogen dalam beragama, dalam berbahasa 

dan lain-lain. 

Secara umum penduduk yang mendiami Desa Lubuk Terap, 

berdasarkan data yang diperoleh dari data statistik kependudukan diakhir 
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Tahun 2017 terhitung 1456 jiwa dengan perincian 812 jiwa Laki-laki dan 644 

Jiwa Perempuan yang terhimpun dalam 423 Kepala Keluarga. yang terbagi 2 

(Dua) Wilayah Dusun 

Tabel dibawah menunjukkan keadaan Penduduk  Desa Lubuk Terap 

beradasarkan Jenis Kelamin pada tahun 2017. 

TABEL II. 1 

Jumlah Penduduk Desa Lubuk Terap Berdasarkan  

Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki –Laki 812 55,76 % 

2 Perempuan 644 44,23 % 

 Jumlah 1456 100% 

Sumber Data : Kantor Desa Lubuk Terap Tahun 2017 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Lubuk 

terap berdasarkan jenis kelamin laki-laki terlihat lebih besar dari pada jumlah 

penduduk jenis kelamin perempuan. Di tabel I. Diatas terlihat bahwa jenis 

kelamin laki-laki berjumlah 812 jiwa dengan persentase 55,76 % (persen), dan 

jenis kelamin perempuan berjumlah 644 jiwa dengan persentase 44,23 % 

(persen) 

TABEL II. 2 

Jumlah KK Di Desa Lubuk Terap  

No  Jumlah KK Persentase 

1 423  100 % 

 Jumlah 100 % 

Sumber Data : Kantor Desa Lubuk Terap Tahun 2017 

Karena Desa Lubuk Terap merupakan Desa Perkebunan, maka 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani hal ini dapat 

dilihat dari tabel berikut : 
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TABEL II. 3 

Penduduk Desa Lubuk Terap Menurut Mata Pencaharian 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Petani Pekebun 424 57,06 % 

2 Peternak 11 1,48  % 

3 Pns 28 3,76 % 

4 Tni/Polri 4 0,53 % 

5 Lain-Lain 276 37,14 % 

 Jumlah 743 100 

Sumber Data : Kantor Desa Lubuk Terap Tahun 2017 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa Lubuk 

Terap bekerja sebagai petani perkebunan pada lahan-lahan yang ada di Desa 

Lubuk Terap dan diluar wilayah Desa Lubuk Terap (57,06 % ), hal ini dapat 

dimaklumi karena Desa lubuk terap merupakan wilayah yang dahulunya 

adalah hutan belantara yang oleh orang-orang tua terdahulu, bermusyawarah 

untuk membuka lahan hutan di kiri dan kanan jalan P.T.S.I untuk dijadikan 

ladang padi dan perkebunan karet.dan lahan yang dipinggir jalan dikaplingkan 

untuk tapak rumah gratis. 

Disepanjang areal yang melintasi Desa Lubuk Terap sebagian besar 

penduduk membangun tempat tinggal atau pemukiman. Namun, akhir-akhir 

ini perkembangan pemukiman penduduk telah mengarah kepinggiran jalan 

raya, yang menandai bergesernya pola kehidupan sebahagian masyarakat dari 

perkebunan ke pedagangan, ditandai dengan berdirinya beberapa rumah-

rumah makan, baik besar dan kecil. 

Tingkat pendidikan masyarakat Lubuk Terap juga dipengaruhi oleh 

faktor fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang ada. Selain menamatkan 

pendidikan yang ada di kecamatan bandar petalangan dan pekanbaru, bahkan 
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ada beberapa orang yang menempuh pendidikan diluar Riau, yang terdapat 

sarana pendidikan diwilayah Desa Lubuk Terap dapat dilihat jumlahnya : 

TABEL II. 4 

Sarana Pendidikan Yang Ada Di Desa Lubuk Terap 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Pesantren 1 

2 Taman Kanak-Kanak - 

3 Mda 1 

4 Sekolah Dasar 1 

5 Smp 1 

 Jumlah 4 

Sumber Data : Kantor Desa Lubuk Terap Tahun 2017 

Penduduk Desa Lubuk Terap merupakan penduduk yang homogen 

dalam hal persukuan dan keagamaan. Mereka termasuk penganut agama yang 

Kuat. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Lubuk Terap mempunyai 

mesjid dan beberapa mushalla yang dijadikan  sebagai tempat ibadah , belajar 

mengaji, perayaan hari besar islam, termasuk pula pertemuan dan musyawarah 

dalam membicarakan perbaikan dan kemajuan Kampung. Jumlah mesjid dan 

musholla di Desa Lubuk Terap dapat dilihat pada tabel berikut : 

TABEL II. 5 

Jumlah Fasilitas Rumah Ibadah 

Desa Lubuk Terap 

 

No Rumah Ibadah Jumlah 

1 Masjid 1 

2 Mushalla 5 

Sumber Data : Kantor Desa Lubuk Terap Tahun 2017 

Tabel diatas menggambarkan bahwa agama mengambil peranan 

penting dalam masyarakat Desa Lubuk Terap, pembangunan sarana ibadah ini 

pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, yang peduli terhadap 

pentingnya sarana keagamaan. 
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Penduduk Desa Lubuk Terap juga dilatar belakangi dengan tingkat 

persukuan yang beragam. Dalam tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk 

Desa Lubuk Terap dalam ragam persukuan. 

TABEL  II. 6 

Persukuan Di Desa Lubuk Terap 

No                Persukuan Jumlah Persentase 

1 Melayu 798 55,92 % 

2 Minang 347 24,31 % 

3 Jawa 207 14,50 % 

4 Batak 63 4,41 % 

5 Sunda 23 1,61 % 

6 Banjar 6 0,42 % 

7 Nias 5 0,35 % 

5 Aceh 8 0,56 % 

 Jumlah 1427 100 % 

Sumber Data : Kantor Desa Lubuk Terap Tahun 2017 

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk setempat adalah 

suku Melayu, yang kemudian disusul oleh 24,31 persen masyarakat suku 

Minang, dam 14,50 persen suku jawa. 

 

D.  Adat Istiadat Desa Lubuk Terap 

Adat bersendikan Syara` yakni Islam, ini adalah adat Melayu Pesisir 

dan adat Melayu Darat, yang dimaknakan dengan Adat bersebati dengan 

syara`, adat berintikan Syara` dan adat ialah syara` semata, syara` bersendikan 

Kitabullah
20

.  Didalam hal ini Kita mengenal 
21

: 
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.Amanriza, Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau,  (Pekanbaru: Unri Press, 

2000) h. 228 
21

. Koentjaraningrat, dkk. Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam perubahan 

(Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu 2007) h .501-511 
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a. Adat sebenar adat 

Yang dimaksud dengan “Adat Sebenar Adat” adalah prinsip adat 

melayu yang tidak dapat diubah-ubah. Prinsip tersebut tersimpul  Dalam 

“adat bersendikan syara`” . ketentuan –ketentuan adat yang bertentangan 

dengan hukum syara` tidak boleh dipakai lagi dan hukum syara`lah yang 

dominan. Dalam ungkapan dinyatakan : 

Adat berwaris kepada Nabi 

Adat berkhalifah kepada Adam 

Adat berinduk ke Ulama 

Adat bersurat dalam kertas 

Adat tersirat dalam Sunnah 

Adat dikungkung kitabullah 

Dasar adat melayu mengendaki Sunnah Nabi dan Al-Quran sebagai 

sandarannya. Prinsip itu tidak dapat diubah, tidak dapat dibuang, apalagi 

dihilangkan, itulah yang disebut dengan “Adat Sebenar Adat” 

b. Adat yang diadatkan 

“ Adat yang diadatkan “  adalah adat yang dibuat oleh penguasa 

pada kurun waktu dan adat itu terus berlaku selama tidak diubah oleh 

penguasa berikutnya. Adat ini dapat berubah-rubah sesuai dengan situasi 

dan perkembangan zaman, sehingga dapat disamakan dengan peraturan-

peraturan  dari suatu ketentuan Adat. Seperti kata pepatah “ sekali air bah, 

sekali tepian beralih” dalam ungkapan disebutkan : 

Adat yang diadatkan 

Adat yang turun dari raja 

Adat yang datang dari datuk 
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Adat yang cucur dari penghulu 

Adat yang dibuat kemudian 

Jika adat yang diadatkan diseluruh wilayah provonsi Riau dibahas 

secara mendalam ,akan dijumpai perbedaan dan persamaan antara 

kerajaan-kerajaan tersebut. Akan tetapi, perbedaan dan persamaannya 

hanya dalam masalah “tingkat adat” saja, adat sebenar adat tetap sama. 

Demikian pula dengan ketentuan-ketentuan dalam upacara, seperti dalam 

upacara perkawinan,upacara yang menyangkut daur hidup dan sebagainya. 

c. Adat yang yang teradat  

Adat ini merupakan konsensus bersama yang dirasakan baik, 

sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam 

menghadapi setiap peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat. Konsensus itu dijadikan pegangan bersama, sehingga 

merupakan kebiasaan turun-temurun. Oleh karena itu “ adat yang teradat”  

inipun dapat berubah sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang . 

tingkat adat nilai-nilai baru yang berkembang ini kemudian disebut 

sebagai tradisi. Dalam ungkapan disebutkan : 

Adat yang teradat 

Datang tida bercerita 

Pergi tidak berkabar 

Itulah adat sementara 

Adat yang dapat dialih-alih 

Adat yang dapat ditukar salin. 

Adat yang teradat, atau kebiasaan mentradisi dalam masyarakat, 

untuk daerah bekas Kerajaan Pelalawan , terdapatlah tiga (3) kelompok 
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adat, yaitu : a) Adat Melayu Pesisir, b) Adat Melayu Darat dan, c) Adat 

Andiko 44
22

. 

 Yang ketiga kelompok adat ini perbedaannya terletak pada variasi adat, 

serta paham patrilinial dan paham matrilinial. Kecamatan Langgam, 

kebanyakan beradatkan Andiko 44, sedangkan selebihnya yaitu kecamtan 

Bunut, Kuala Kampar, kecamatan Pangkalan Kuras, beradatkan Adat melayu 

Pesisir dan Adat Melayu Darat, dimana kesemuanya adalah Adat Melayu, 

Adat Syara`. Perbedaannya antara adat Melayu Pesisir dan Adat Melayu Darat 

terletak pada : Motto Adatnya, Tingkatan Adat, pewarisan Harta, pewarisan 

kesukuan, jenis harta, pemangku adat dan pemuka adat serta dewan adat dan 

wilayah adat. Jadi persamaannnya terletak pada hal yang mendasar, sedangkan 

perbedaannya terletak pada variasi adat.  

Masyarakat Desa Lubuk Terap yang baru berdiri pada tahun 2005, 

terletak di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan  berbatasan 

dengan Desa Pangkalan Kuras ini termasuk kedalam wilayah adat Melayu 

Darat yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal
23

. 

1. Adat Melayu Darat 

Pada adat Melayu Darat Mottonya adalah adat bersendi Syara`, 

syara` bersendi Kitabullah. Tingkat adat sama dengan tingkat adat melayu 

pesisir, yaitu adat sebenar adat, adat yang diadatkan dan adat yang teradat.  

Adat dalam pewarisan Harta  yaitu, :1. Pusaka turun Keanak, soko turun 

keanak dan kemenakan. 2. Pembagian harta pusaka menurut syara`, 
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pembagian soko menurut adat. 3. Gelar turun keanak atau kemenakan. 

Sedangkan jenis harta terdiri dari: Harta pusaka, Harta Soko, Harta 

pencaharian Bersama dan Harta diri atau harta bawaan. 

Pemangku Adat adalah batin-batin serta ketiapan 

Pemuka Adat  ialah Nenek Mamak Adat. 

Tunggul Manah sama dengan Adat Melayu pesisir yaitu : 1) Adat Syara` 

2) Adat Minangkabau. 

Adat dalam pewarisan Suku yaitu:  Suku anak menurut Ibu, dan sebab 

itulah dilarang kawin sesuku 

2. Adat Perkawinan 

Perkawinan adalah nikah kawin, disini amatlah dimuliakan dalam 

kehidupan masyarakat Melayu. Hal ini kelihatan dalam Upacara-upacara 

yang dilaksanakan yang dikaitkan dengan adat istiadatnya, yang dibagi 

dalam: Adat sebelum Perkawinan, Pelaksanaan Perkawinan, Upacara 

Sesudah Perkawinan. 

dalam hal ini dikenal pula jenis-jenis perkawinan baik dan 

perkawinan yang tidak baik. Yang termasuk perkawinan baik adalah
24

 : 

a. Kawin biasa, kawin secara normal, dilaksanakan secara adat istiadat 

dan menuruti cara yang lazim. 

b. Kawin gantung, dilakukan jarak waktu yang reatif lama, 

pelaksanaannya menurut hukum dengan pesta dan upacara adat. 
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c. Kawin janda atau kawin duda. Kawin antara bujang dengan janda atau 

antara duda dengan dara, anak gadis. Pelaksanaannya menurut adat-

istiadat hanya tidak lagi melalui proses perkawinan biasa. 

d. Kawin bertukar anak panah. kawin dua orang adik beradik dengan dua 

orang adik beradik lainnya, yaitu yang tua dengan yang muda , yang 

muda dengan yang tua, disebut sama-sama melepas beban. 

e. Kawin tukar tikar, apabila seorang laki-laki kematian seorang istrinya 

ia kawin dengan adik istrinya, biasanya antar keluarga , melanjutkan 

hubungan demi kepentingan anak-anak. 

f. Kawin dalam diselenggek. Hampir sama dengan kawin bertukar anak 

panah, hanya abang kawin dengan kakak, dan adik sesama adik, tua 

sama tua, muda sama muda. Juga sama sama melepas beban. 

g. Kawin membayar nazar, menebus niat, sewaktu kecil lalu sudah 

dilaksanakan dengan keluarga atau sahabat kenalan dekat. 

h. Kawin menebus budi. Menebus hutang budi sesorang, baik pihak laki-

laki maupun sebaliknya. Secara ikhlas.  

Bentuk perkawinan yang tidak baik adalah 

a) Kawin Paksa. Karena terpaksa, karena kecelakaan atau termakan budi, 

dengan menebus hutang dipaksa kawin oleh orang tuanya. 

b) Kawin Tangkap. Tertangkap basah, perbuatan maksiat, memalukan 

keluarga dan dikucilan masyarakat,  wajib membayar denda. 

c) Kawin Lari. Terpaksa dilakukan oleh pihak laki-laki sangat 

memalukan kedua belah pihak dan hukum adat. 
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d) Kawin Anak Angkat. Kawin dengan seorang anak angkatnya, kurang 

baik walaupun tidak dilarang oleh syara` menjadi ejekan daam 

masyarakat. 

e) Kawin Madu. Istri Muda isteri kedua karena istri tuanya sakit atau 

mandul. 

f) Kawin Memepak. Seorang laki-laki sering kawin dengan beberapa 

isteri dibeberapa tempat pula, yaitu kawin cerai-kawin cerai. 

g) Kawin Tak sekufu. Kawin karena status sosial, isteri lebih tinggi dari 

suami, jadi anak mewariskan garis ayah. 

h) Kawin Lain Agama. Agama yang berlainan. 

i) Kawin Busuk. Kawin dengan perempuan jahat (pelacur), yang pernah 

berzina. Atau sebaliknya laki-laki yang pernah berzina. 

3. Adat Perceraian 

Dalam hal perceraian ada kebiasaan dalam masyarakat yang mana 

apabila suami ingin menceraikan istrinya maka suami tersebut telah, 

memberi batasan (menjaga jarak) kepada istrinya yang berlangsung selama 

tiga bulan untuk tidak melakukan hubungan badan mengindari hamilnya 

istri yang akan diceraikan
25

.  
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4. Seni dan Budaya 

a) Besolang, yaitu kehidupan tolong menolong didalam masyarakat 

menyangkut dalam mendirikan rumah, membuka ladang atau kebun, 

bantu membantu dalam helat atau acara-acara besar
26

. 

b) Bepiari, sama halnya dengan besolang namun cakupannya lebih kecil 

sebatas pada membantu keluarga terdekat. 

c) Pinjam-Ganti. Salah satu tolong menolong dalam bentu kecil. 

d) Unjuk- Beri. Terlihat lebih mendalam lagi baik diminta maupun tidak 

saling memberi 

e) Upah Seraya, yaitu dalam melakukan kerjasama dengan imbalan, 

namun tidak secara ditetapkan tetapi secara perasaan. 

f) Rimba Kepung Sialang. Adat dimana pohon sialang tumbuh, dilindingi 

karena pohon sialang ini lebah bersarang dan mendatangkan madu.  

Yang dilarang untuk merusakanya apabila dirusak akan didenda 

sebagai berikut : 

1. Hukum saling ganti, yaitu harus menanam pohon sialang baru 

sebanyak 10 pohon setiap batang yang ditebangnya 

2. Hukum bela pelihara, yaitu harus memelihara fdan membersihkan 

pohon sialang dihutan selama setahun. 

3. Hukum timba hampa. Tidak mendapatkan hasil selama setahun 

bagi yang bersalah ini. 
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4. Hukum sekapan batang. Harus mengganti dengan kain putih 

sejumlah berapa tinggi pohon sialang yang ditebangnya dan berapa 

banyak batangnya 

g) Rimba Larangan. Tidak menyangkut pokok sialang. Karena hutan 

simpanan tempat hidup beraneka ragam pohon serta hewan, yang mana 

pohon ini mendatangkan hasil seperti rotan, damar, gaharu serta hewan 

buruan , siapa yang merusaknya dikenakan hukuman seperti : 

1. Hukum ganti anak. Yaitu diwajibkan menanam kembali area yang 

dirusaknya itu dengan tanaman yang lain tetapi bermanfaat bagi 

masyarakat. 

2. Hukum denda rimba. Yaitu wajib melepasan seekor kambing 

kehutan sebagai penebus dosanya, yang mana kelak kambing ini 

akan berkembang biak menjadi kambing hutan.  

Sedangkan kesenian yang ada didalam desa lubuk terap juga sama, 

menggunakan seni melayu , contohnya seperti menabuh Rebana ketika 

Walimatul Ursy. Pencak Silat yang menjadi salah satu ilmu beladiri, 

didesa Lubuk Terap . 

 

 

 

 

 

 

 

 


