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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Keadaan Geografis dan Demografi Kecamatan Kampar Kiri 

a. Keadaan Geografis 

Kecamatan Kampar Kiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Kampar induk yang telah dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu Kecamatan 

Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamtan Kampar Kiri Tengah dan 

Gunung Sahilan. Dengan Luas wilayah ± 915.33 km². Atau 8.1  dari wilayah 

Kabupaten Kampar. Secara keseluruhan wilayah Kampar Kiri tidak ada yang 

berbatasan dengan laut. Semua desa di Kecamatan Kampar Kiri dilintasi oleh 

sungai, diantaranya sungai subayang, sungai kuantan dan sungai setingkai.57 

Adapun batas-batas Wilayah Kampar Kiri dapat dilihat dari tabel sebagai 

berikut: 

Tabel IV.1 

Tabel Batas Wilayah Kecamtan Kampar Kiri 

No Letak Wilayah Dibatasi Oleh 

1. Utara Kecamatan XIII Koto Kampar  

2. Selatan Kabupaten Kuantan Singingi 

3. Barat Kabupaten Kampar Kiri Hulu 

4. Timur Kecamatan Gunung Sahilan 

Sumber data: dari dokumen Kantor Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2017 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Kecamatan Kampar Kiri, 

Dapat diketahui desa yang memiliki wilayah paling luas adalah desa Muara Selaya 

dengan luas sekitar 164,5 km² atau 13,92   dari luas wilayah Kampar kiri. 

Kecamatan Kampar Kiri memiliki wilayah perbukitan dan perairan yang meliputi 

sungai dan rawa. 

 

 

 

 

                                                           
57 Sumber data: Kantor Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2018 
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Jumlah penduduk Kecamatan Kampar Kiri selama tahun 2013-2018 

menunjukkan peningkatan jumlah dan populasinya. Adapun pertumbuh penduduk 

tiap tahunnya dalam suatu wilayah merupakan salah satu faktor pendukung yang 

penting dalam kegiatan pembangunan. Penduduk merupakan salah satu unsur 

penting dalam kegiatan dalam pengembangan ekonomi suatu negara terutama 

dalam kegiatan peningkatan produksi karena penduduk menyediakan tenaga ahli, 

pemimpin dan tenaga kerja yang diperlukan dalam menciptakan kegiatan ekonomi 

serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh 

terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk di suatu daerah maka tingkat dan 

jumlah lembaga pendidikan semakin menigkat. 

b. Keadaan demografis 

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam wilayah. Oleh karena 

itu dalam proses pembangunan suatu bangsa. Berdasarkan data statistik 2017 

Kecamatan kampar Kiri Keseluruhan Penduduk berjumlah 31.190 jiwa. Untuk 

menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel IV.2 

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kecamatan kampar Kiri 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 15.861 Jiwa 51,5  

2 Perempuan 15.329 Jiwa 48,5  

Jumlah 31.190 Jiwa 100  

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kampar Kiri Dalam Angka 2017 

   

Berdasarkan klasifikasi penduduk Kecamtan kampar Kiri menurut Jenis 

Kelamin laki-laki 15.861 jiwa dan perempuan 15.329 jiwa. Dari tabel di atas dapat 

diketahui bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. 

 

B. Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Pendidikan merupakan sektor penting dalam memajukan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Pendidikan akan terlaksana apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana 

terhadap pendidikan itu sendiri. Sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Kampar 
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Kiri harus ditingkatkan untuk menunjang dunia pendidikan bagi generasi muda di 

Kecamatan Kampar Kiri. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kampar 

Kiri adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.3 

Sarana dan Prasarana Pendidikan 

 

No 

 

Tingkat Pendidikan 

Jumlah 

Negeri Swasta 

1 Taman Kanak-kanak (TK) 1 38 

2 SD 25 - 

3 TPQ - 15 

4 MI - 2 

5 SMP 4 1 

6 MTS 2 3 

7 SMA 2 - 

8 MA 1 3 

9 Pesantren - 3 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kecamatan Kampar Kiri Dalam angka 2017 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 di Kecamtan 

Kampar Kiri terdapat 1 TK Negeri, 38 TK Swasta , 25 SD Negeri, 15 TPQ Swasta, 

2 MI Swasta, 4 SMP Negeri, 3 1 SMP Swasta, 2 MTS Negeri, 3 MTS Swasta, 2 

SMA Negeri, 1 MA Negeri, 3 MA Swasta dan 3 Pesantren Swasta. 

 

C. Pekerjaan Masyarakat 

Tingkat kesejahteraan masyarakat tergantung dari jenis pekerjaan yang ditekuni. 

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri beraneka ragam. Sektor 

pencaharian masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri yaitu sektor pertanian, PNS, 

karyawan swasta, pedagang, wiraswasta dan honor. 

Untuk mengetahui jumlah persentase dari pekerjaan masyarakat di Kecamatan 

Kampar Kiri, maka dapat kita lihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel IV.4 

Pekerjaan Masyarakat 

No Jenis Mata Pencarian Jumlah Persentase 

1 Pegawai Negeri 1.180 6,7  

2 Perajin Industri Rumah Tangga 80 0,6  

3 Pedagang 2.810 19,4  

4 Wiraswasta 783 5,4  

5 Petani 9.438 66,4  

6 Honorer 436 1,5  

Jumlah 14727 100  

Sumber Data:  Badan Pusat Statistik Kecamatan Kampar kiri Dalam Angka 2017 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di Kecamtan Kampar kiri 

umumnya berprofesi sebagai petani, yaitu sebanyak 9.438 orang atau sekitar 66,4  dari 

jumlah masyarakat yang bekerja di Kecamatan Kampar Kiri. Sedangkan jumlah 

masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yaitu sebanyak 2.810 orang atau sekitar 

19,4  dari jumlah masyarakat yang bekerja di Kecamatan Kampar Kiri. Pegawai Negeri 

di Kecamatan Kampar Kiri yaitu sekitar 1.180 orang atau sekitar 6,7  dari jumlah 

masyarakat yang bekerja di Kecamatan Kampar Kiri. Masyarakat yang berprofesi 

sebagai Wiraswasta di Kecamtan Kampar Kiri berjumlah  783 orang atau sekitar 5,4  

dari jumlah masyarakat yang bekerja di Kecamatan kampar Kiri. Pegawai Hoorer di 

kecamatan Kampar Kiri yaitu sekitar 436 orang atau sekitar 1,5  dari jumlah masyarakat 

yang bekerja di Kecamatan Kampar Kiri. 

 

D. Keagamaan 

Tabel IV.5 

Pemeluk Agama 

No Agama Pemeluk Agama Persentase 

1 Islam/Muslim 30.646 Jiwa 99,06  

2 Kristen 355 Jiwa 0,7  

3 Katolik 189 Jiwa 0,24  

4 Hindu -  - 

Jumlah 31.190 Jiwa 100  

Sumber Data: Badan Statistik Kecamatan Kampar Kiri dalam Angka 2017 
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Kecamatan Kampar Kiri dalam masalah agama, masyarakat di kecamatan Kampar 

Kiri tidaklah keseluruhannya beragama Islam karena ada juga masyarakat yang 

beragama Kristen dan Katolik. Masyarakat asli Kecamatan Kampar Kiri Selurahnya 

beragama Islam, dan yang beragama Kristen dan Katolik adalah pendatang atau orang 

dari daerah lain yang menetap di Kecamtan Kampar Kiri. Sudah jelas bahwa masyarakat 

di Kecamatan Kampar Kiri mayoritas beragama Islam yang berjumlah 31.190 jiwa atau 

setara dengan 99,06  dari jumlah keseluruhan masyarakat Kampar Kiri. Sedangkan 

masyarakat yang beragama Kristen berjumlah 355 jiwa atau 0,70   dan masyarakat yang 

beragama Katolik berjumlah 189 jiwa atau 0,24 . 

Untuk mengetahui sarana ibadah yang ada di Kecamayan Kampar Kiri dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Tabel IV.6 

Sarana Ibadah Kecamatan Kampar Kiri 

NO Sarana Ibadah Jumlah 

1 Masjid 30 

2 Surau/Mushallah 13 

3 Gereja - 

4 Pura/Wihara - 

5 Vihara - 

Sumber data: Badan Statistik Kecamatan Kampar Kiri Dalam Angka 2017 

 

E. Kebudayaan dan Adat Istiadat 

Siti Gazalba mengatakan adat adalah suatu peraturan atau norma yang mengatur 

hubungan individu serta menjadi berkesinambungan dalam masyarakat.58 

Adapun kebudayaan dan adat istiadat bagi masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri 

dilambangkan dengan adanya niniek mamak yang merupakan kelompok masyarakat 

yang menjadi simbolis, penegakan dan penerapan adat istiadat negeri Kampar Kiri 

disetiap desa-desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri. Setiap desa memiliki niniek 

mamaknya masig-masing. 

Adat istiadat dalam prosesi pernikahan merupakan salah satu bentuk adat istiadat 

yang sangat diperhatikan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri. 

                                                           
58 Sidi Ghazalba, Masyarakat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hal 156. 
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Dimana dalam Prosesi pesta pernikahan ini banyak kegiatan-kegiatan adat yang 

berlangsung. 

Tidak hanya itu di desa Kuntu ada suatu acara adat yang dilakukan masyarakat 

Kuntu setiap tahunnya. Acara tersebut adalah acara syukuran panen, dalam acara 

syukuran panen ini sarak akan kegiatan keadatan. Acara ini berlangsung selama ± 1 

bulan. Namun puncak dari acara syukuran panen ini berada pada pemotongan hewan 

ternak berupa kerbau, kemudian masyarakat  akan bergotong royong memasaknya dan 

diakhiri dengan acara makan bersama. Adapun adat istiadat yang selalu dijaga oleh 

masyarakatkenegerian Kampar antara lain: 

a. Upacara Perkawinan 

Upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakatkenegerian Kampar terdiri 

dari berbagai kegiatan di antaranya pertamakali dilakukan acara peminangan yang 

dilakukan oleh pihak lelakikepada pihak perempuan dan dihadiri oleh mamak kedua 

belah pihak. Adapun tahap yang kedua adalah hantaran belanja yang dilakukan 

olehpihak lelaki. Tahap ketiga masuk kepada tahap pernikahan yangdidahului dengan 

akad nikah dan cara berhelat (pesta) dengan tahap berinai yang dilakukan oleh kedua 

pengantin, bersiacuong(bersisambau) yang dilakukan oleh ninik mamak kedua belah 

pihakserta dilanjutkan dengan tahap bermaafan pada orang tua dan ninikmamak. 

b. Silaturrahmi 

Bulan ramadhan adalah bulan yang sangat berarti bagi umatIslam, karena 

didalamnya secara khusus diwajibkan berpuasa sebulan penuh, bulan ramadhan 

merupakan kesempatan yang paling tepatuntuk melaksanakan amal lainnya seperti 

berinfaq, bersedekah danlain-lain. Sebab dalam menyambut bulan suci ramadhan itu 

kalauberlebih-lebihan sehingga menampilkan prilaku sakral yangsebenarnya tidak 

punya tuntutan dalam Islam, tetapi hal itu justru tetapdilakukan secara turun temurun. 

Adapun adat istiadat dalam menyambut bulan suci ramadhanadalah silaturrahmi yang 

dialakukan sebelum hari balimau kasaidatang, anak kemenakan mengunjungi ninik 

mamaknya, sedangkanninik mamaknya memberikan masukan kepada anak 

kemanakannyaagar dalam bulan suci ramadhan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk 

beramal ibadah 

c.  Larangan kawin sesuku 

Adapun larangan kawin sesuku merupakan adat yang dikenal masyarakat yang 

menganut paham aliran matriliniar garis keturunanyang diambil dari pihak kaum ibu 

(bundo konduong), sehingga orangyang sesuku tidak boleh nikah dengan saudaranya 



48 
 

sesuku. Begitu pula dalam masyarakat kenegerian Kampar dalam halkawin sesuku 

sangat dilarang untuk dilakukan, jika hal tersebutdilanggar akan menerima sanksi 

akibat perbuatan mereka, yaitu keduapengantin akan diusir untuk selamanya dari 

kampung halaman tempatkelahiran mereka, dan putuslah hubungan mereka karena 

telahmencoreng nama kebesaran suku. 

 


