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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Desa Kuala Terusan Kecamatan Kerinci
1. Geografi
Pangkalan Kerinci adalah sebuah kecamatan dan juga merupakan
ibukota kabupaten pelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi
pengembangan karena terletak di jalan raya lintas sumatera dan terletak
lebih kurang 75 KM dari pusat ibukota provinsi Riau.
Kecamatan kerinci dibentuk berdasarkan perda no 10 tahun 2001,
dengan wilayah terletak 25 M di atas permukaan laut, dengan suhu
maksimum 33 derajat celcius dan minimum 30 derajat celcius. Kecamatan
pangkalan kerinci terbagi atas 3 kelurahan meliputi kelurahan kerinci
barat, keluerahan kerinci kota dan kelurahan kerinci timur.selain itu terdiri
dari 4 desa yaitu desa bukit agung, desa kuala terusan, desa makmur dan
desa rantau baru.
Luas wilayah kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan
kurang lebih 35.056,8 ha. Wilayah dengan luas tersebut di bagi atas
beberapa wilayah seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jenis Wilayah
Luas Wilayah (Ha)
Pekarangan/ bangunan emplasement
2957
Tegal/kebun
239
Ladang
955
Balong/ empang/ kolam
23
Tanah gambut
6422
Hutan konversi
6767
Hutan rawa
401
Hutan produksi
19903
Hutan kota
215
Tanah perkebunan
5135
Lapangan olahraga
5
Jalur hijau
3
Pemakaman
5,3
Lain-lain(tanah tandus, tanah pasir dll) 1020,5
Jumlah
35056,8
Sumber : Data statistik kantor kecamatan pangkalan kerinci
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Kecamatan Pangkalan Kerinci ini berbatasan dengan beberapa
kecamatan yang ada di kabupaten pelalawan yang sebelah utara berbatasan
dengan kecamatan Bandar Sekijang, Kecamatan Kerinci Kanan, dan
Kabupaten Siak, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan
Kuras, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan langgamdan sebelah
timur berbatasan dengan kecamatan Pelalawan.
Desa Kuala Terusan merupakan salah satu desa yang terdapat di
Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
Adapun visi dan misi dari Desa Kuala Terusan adalah :
a.

Visi : mewujudkan masyarakat madani yang cerdas, mandiri, aman,
adil dan sejahtera.

b.

Misi : 1) membina dan mengembangkan nuansa islam dalam
kehidupan masyarakat. 2) membangun masyarakat yang cerdas dan
berwawasan, pembangunan berlandasan IPTEK dan IPTAQ. 3)
membuka dan mengembangkan sector perekonomian masyarakat. 4)
menciptakan situasi yang kondusif dan terkendali secara terpadu. 5)
memadukan

berbagai

sector

penunjang

pembangunan

dalam

mewujudkan masyarakat sejahtera secara merata.
Desa Kuala Terusan ini terletak di tepi aliran sungai kampar,
Keadaan jalan desa Kuala Terusan ini sudah beraspal, berhubung tidak
adanya jembatan masyarakat desa Kuala Terusan harus menggunakan
pompong untuk menyebrang.
2. Demografi
Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah
dalam menunjang perkembangan daerah tertentu karena penduduk secara
langsung mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah, karena semakin
meningkat populasi penduduk suatu daerah akan di ikuti dengan
pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut.
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Berdasarkan data dari kantor desa Kuala Terusan pada tahun 2018,
bahwa penduduk di desa Kuala Terusan 401 KK. 29 Desa Kuala Terusan
Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan dikepalai oleh seorang Kepala
Desa, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa yang dipilih secara
langsung oleh penduduk tanpa melalui perantara dan tekanan siapapun.
Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh para stafnya
yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, kaur keuangan, kaur tata
usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi pelayanan
dan kesejahteraan, kadus serta beberapa RW dan RT. Hal tersebut dapat
dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel IV.1
Daftar Perangkat Desa Kuala Terusan
No
1
2
3
4
5

Nama
Abi hurairoh, SH.i
Sarkawi
Maswandi mirja, SE
Vista ayu dita, S.Kom
Umaiyah

Pendidikan
S1
SMA
S1
S1
SMK

6
7
8

Rosita
Nasyuroh
Jumnasrizul

SMA
SMA
SMA

9
Erman
SD
Sumber : Data dari kantor desa kuala terusan 2018

Jabatan
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Bendahara Desa
Kaur Keuangan
Kaur tata usaha dan
umum
Kaur perencanaan
Kasi pemerintahan
Kasi pelayanan dan
kesejahteraan
Kadus

Tabel IV.2
Desa Kuala Terusan
No

Desa

Luas
Wilayah
(Km )

Jumlah
RW

Jumlah
RT

Jumlah
KK

Jlh
Penduduk
menurut
jenis
kelamin

1

Kuala
Terusan

20.100 ha

2

4

115

LK (201) 401
PR (200)

Sumber : Data dari kantor desa kuala terusan 2018
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Arsip kantor desa Kuala Terusan 2018.

Jumlah
(Jiwa )
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Berdasarkan tabel di atas, luas wilayah Desa Kuala Terusan adalah
20.100 ha, dengan jumlah 2 rukun warga (RW) dan 4 rukun tetangga
(RT)terdapat 115 KK, sedangkan berdasarkan jenis kelamin terdapat 201
orang laki-laki dan 200 orang perempuan jumlah penduduk laki-laki dan
penduduk perempuan hanya berselisih satu angka, dan seluruh total jiwa
yang ada di Desa Kuala Terusan adalah 401 jiwa.
Tabel IV.3
Daftar Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
No
Pekerjaan
Jumlah ( jiwa )
1
PNS dan Honorer
17
2
Karyawan swasta
9
3
Wiraswasta
45
4
Pelajar
108
5
Petani /pekebun
6
6
Nelayan
70
7
Belum bekerja
66
8
Mengurus Rumah Tangga
80
Jumlah
401
Sumber : Data dari kantor desa kuala terusan tahun 2018
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk yang cukup
banyak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jumlahnya yang belum
bekerja 66 jiwa. Jadi rata-rata masyarakat disana adalah sebagai nelayan.
Jumlah penduduk disana semuanya beragama Islam, tidak ada yang
beragama selain Islam. Nama masjid disana yaitu masjid Darussalam.
Tabel IV.4
Jumlah Penduduk Menurut Umur
No
1
2
3
4
5
6
7

Kategori Umur
Jumlah Penduduk
0 s/d 10 th
95
10 s/d 20 th
87
20 s/d 30 th
72
30 s/d 40 th
71
40 s/d 50 th
41
50 s/d 60 th
25
60 s/d 70 th
10
Jumlah
401
Sumber : Data dari kantor desa kuala terusan tahun 2018
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Berdasarkan tabel diatas, di Desa Kuala Terusan terbilang banyak
anak-anak yaitu umur 0 sampai 10 tahun berjumlah 95 jiwa. Sedangkan
remaja berjumlah 87 jiwa dan remaja dewasa berjumlah 72 jiwa.
Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang kualitas sumber
daya manusia pada suatu daerah maka semakin baik kualitas sumber daya
manusia yang dapat menunjang pertumbuhan pembangunan daerah itu.
Kualitas pendidikan ini akan membaik apabila pemerintah setempat
menyediakan fasilitas pendidikan yang baik pula sesuai kebutuhan
masyarakat. Berikut pembagian penduduk menurut jenjang pendidikan di
Desa Kuala Terusan.
Tabel IV.5
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
No
Pendidikan
Jumlah
1
S1
3
2
D3
1
3
SMA/MA
182
4
SLTP/MTS
58
5
SD
103
6
Tidak sekolah
54
Sumber : Data dari kantor desa kuala terusan tahun 2018
Adapun jumlah penduduk menurut pendidikan yang paling banyak
adalah SMA/ sederajat yaitu 182 jiwa. Dan paling sedikit adalah pada
tingkat pendidikan Diploma 3 yaitu 1 jiwa, sedangkan Strata 1 berjumlah
yaitu 3 jiwa.
3. Keadaan Ekonomi
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Junaidi selaku ketua RT 03
Desa kuala masyarakat Kuala Terusan sebenarnya sadar akan pentingnya
peningkatan

ekonomi,

dan

cara

masyarakat

meningkatkan

perekonomiannya seperti membuat ikan asin dari hasil tangkapannya serta
istri para nelayan membuka warung di depan rumah dan lain-lain. Bapak
Junaidi mengatakan bahwa penghasilan masyarakat dalam sebulan bisa
mencapai kurang lebih 1 sampai 1,5 juta dalam sebulan. Penghasilan
masyarakat itu bisa dikatakan kurang untuk menopang kehidupan mereka
sehari-hari.
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4. Pembagian Wilayah
Wilayah Desa Kuala Terusan hanya ada satu dusun dan dusun
tersebut dipimpin oleh kepala dusun ( kadus ), Desa Kuala Terusan ini
dikelilingi oleh sungai kampar dan sungai nilo.
5. Adat Istiadat
Adat istiadat merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan dan
kebiasaan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun silam sebagai hal yang
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penduduk suatu daerah yang mana
ketentuan dan kebiasaan ini diturunkan oleh ajaran-ajaran yang terdahulu
yang dilaksanakan oleh nenek moyang yang berasal dari daerah
masyarakatpribumi daerah tertentu. Sama halnya dengan daerah lain, Desa
Kuala Terusan ini juga memiliki adat istiadat yang tidak jauh berbeda
dengan daerah lain.
Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi yang dijalani sesuai
dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah
tangga orang harus mengikuti aturan agama dan adat, yang satu sama
lainnya saling melengkapi adat bersendi syarak, syarak bersendi
kitabullah. Dari segi prinsip material peranan islam sangat dominan,
karena hampir semua sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan
nilai keislaman, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang
berlaku di daerah tersebut.
Ada beberapa suku yang ada di masyarakat Desa Kuala Terusan Ada
yang bersuku jawa, batak dan juga melayu. Akan tetapi, rata-rata
masyarakat Desa Kuala Terusan bersuku Melayu karena memang asal
mulanya orang melayu yang tinggal di Desa Kuala Terusan ini barulah
selepas itu datang orang jawa dan batak.
6. Kondisi Keagamaan
Masyarakat Desa Kuala Terusan pada umumnya beragama Islam,
keagaaman masyarakat sangatlah kuat, hal ini di buktikan dengan
seringnya masyarakat Desa Kuala Terusan membuat acara-acara
keagamaan seperti wirid yasin, memperingati hari-hari besar islam dan
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ceramah-ceramah di masjid. Hal ini tidak lepas dari kesukuan mereka
yakni suku melayu yang mana diketahui bersama bahwa suku melayu
sangat erat dengan agama Islam.
B. Gambaran Umum Masyarakat Nelayan di Desa Kuala Terusan
Desa Kuala Terusan adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya
mempunyai mata pencaharian utama sebagai nelayan sederhana. Nelayan
sederhana ini mencari ikan dengan menggunakan peralatan yang masih sangat
sederhana. Contohnya alat tangkap ikan seperti jaring dan pengilar serta alat
tranportasinya sampan dan pompong.
Selain sebagai nelayan para suami tidak memiliki pekerjaan sampingan
lainnya, sehingga pendapatan sangat berpengaruh pada hasil tangkapan. Dan
para istri nelayan di Kuala Terusan sebagian membuka warung-warung kecil
atau hanya membantu suami membersihkan ikan hasil tangkapan dan
membuat ikan asin kalau hasil tangkapan banyak yang mati dan tidak layak
dijual ke pemborong ikan.
Model rumah masyarakat di Kuala Terusan yaitu model panggung,
rumah model ini sengaja dibuat untuk menghindari banjir. Rata-rata rumah
masyarakatnya bertiangkan kayu, dan ada juga yang bertiang beton untuk
masyarakat yang terbilang kaya. Untuk tempat mandi, mencuci serta buang air
mereka masih menggunakan sungai, dan tidak mempunyai kamar mandi
dirumah bahkan masyarakat di Kuala Terusan ini masih menggunakan air
sungai untuk minum dan memasak.

