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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Dan Keadaan Geografis 

4.1.1 Sejarah Desa Tanjung Harapan 

Sebelum Indonesia merdeka sudah berdiri sebuah kampung yang 

namanya lengung, masyarakat lengung hanya mengenal hukum adat dan 

hanya menuruti perintah orang-orang leluhur sebagai panutan dalam 

menjalankan adat sehari-hari, masyarakat lengung pada waktu itu juga hanya 

hidup dari hasil panen kebun, baik ladang padi maupun sayur-sayuran dari 

hasil yang ditanam di ladang mereka.sedangkan untuk memenuhi kebutuhan 

seperti pakaian mereka sangat susah untuk mendapatkanya, kecuali ada 

saudagar kaya yang datang kekampung membawa dagangan nya, dan 

ditukarkan dengan hasil perkebunan mereka .masyarakat lengung pada waktu 

itu begitu sangat taat dengan apa yang di tinggalkan leluhur mereka, mereka 

tidak mencuri, mereka tidak membuat kejahatan, mereka tidak berbuat keji 

sehingga penduduk nya aman damai dan tentram, seiring dengan perjalanan 

waktu, masyarakat lengung semakin berkembang, ada yang pergi ke daerah-

daerah lain untuk merantau mengadu nasib di negri orang dengan berbekal 

ilmu yang di tuntut semasa di kampung, sehingga tidak juga sedikit keturunan-

keturunan dari masyarakat lengung yang telah sukses dan menjadi warga 

setempat di tempat merantau mereka. Di perkampungan lengung para remaja 

hanya mengenal waktu magrib dengan membawa satu obor yang terbuat dari 

bambu dan kadang kalau sulit mendapatkan minyak tanah mereka hanya 
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menggunakan daun kelapa yang telah mati dan di ikat serta dijadikan seperti 

sebuah gulungan lalu mereka bakar untuk cahya penerang kerumah guru ngaji 

mereka, dan kalau ada diantara mereka yang ingin mempersunting anak gadis 

dari salah satu warga kampung setidaknya mereka sudah mempunyai 

perbekalan, salah satunya bisa meruncing  kayu pagar untuk pagar kebun dan 

bisa membuat satu petak ladang serta bisa meraut rotan untuk dijadikan alat 

pelengkap kehidupan sehari-hari mereka, orang lengung tidak mengenal 

seperti halnya yang terjadi pada hari ini, sebelum lamaran di tanya dimana 

bekerja, berapa penghasilan satu bulan, serta berapa lama acara pesta 

pernikahan, sudah jauh berbeda dulu dan sekarang,.  

Masyarakat lengung juga mempunyai tradisi yaitu setiap tahunnya, 

pagi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri mereka menjemput 

“Kotik”(Khotib) dari tempat kediaman dan di arak keliling kampung dengan 

menggunakan “Gondang Oguang’’ (alat musik tradisional ). Bersorak sorailah 

mereka merayakan hari kemenangan tersebut tanpa memandang bulu siapapun 

di antara mereka,  sejarah telah mengukir betapa dikenal masyarakat lengung 

oleh kampung –kampung tetangga di sekitar lengung.  

Para pemangku adat kampung lengung juga menindak tegas ke sanak 

saudara atau kemenakan yang berani melanggar peraturan adat, seperti nikah 

sepesukuan, serta melanggar adat di rumah adat kampung, sehingga memang 

benar-benar terjalin Adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah.  

  Pada tahun 80an berpindahlah masyarakat lengung dan membuat desa 

baru atau permukiman baru dikarnakan desa lengung pada waktu itu diserang 
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oleh penguasa rimba dalam bahasa kampung(musim longang),  maka 

sebagaian masyarakat berpindah kedesa-desa tetangga seperti desa sungai 

rambai, desa sungai raja,desa lipat kain dan membuat desa baru yang 

dinamakan desa tanjung mas yang letaknya tidak jauh dari desa tanjung 

harapan. 

Pada awal tahun 80an berdirilah sebuah kampung di tepi sungai 

setingkai, namanya kampung Lubuk Payung yang di kepalai oleh seorang 

kepala dusun, asal mula dinamakan Lubuk Payung dikarenakan lokasi 

perkampungan yang terletak di tepi sungai Setingkai mempunyai ‘lubuk ’ 

(salah satu bagian sungai yang mempunyai tingkat kedalam antara 15 meter 

sampai dengan 30 meter atau lebih, dan didalamnya ada penunggu berupa 

mahluk di dalam air, dan di percaya masyarakat di dalam lubuk tersebut 

mempunyai tingkat berbahaya yang tinggi) di dalam lubuk tersebut ada satu 

payung emas yang dilingkari oleh ular besar dan lapisan penunggunya berupa 

buaya putih, payung emas tersebut adalah payung anak Raja Gunung Sahilan 

yang terjatuh kedalam air sewaktu berlayar dengan pengawalnya menyisiri 

Hulu sungai Setingkai, dan didalam perjalanan pulang payung tersebut terkena 

hembusan angin yang kuat menyebabkan hilangnya payung anak Raja tersebut 

sehingga dinamakan dengan Lubuk Payung.   

Dusun Lubuk Payung adalah bagian dari desa lipat kain, dan pada 

tahun 90an berpindahlah desa lubuk payung kepada desa teluk paman karna 

lipat kain mekar jadi kecamatan, dan karena lubuk payung yang tidak jauh dari 

teluk paman maka digabunglah dusun lubuk payung. Tepatnya pada tahun 
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2004 mekarlah dusun lubuk payung menjadi desa Tanjung Harapan yang 

sampai sekarang masyarakatya semakin berkembang baik di segi pendidikan 

maupun di segi bangunan, masyarakat desa tanjung harapan sebagaian besar 

adalah petani karet dan sawit, dan hanya satu atau dua  orang yang sebagai 

guru, dan wiraswasta. 

Desa Tanjung Harapan sampai sekarang masih memegang sistem 

persukuan yang di ajarkan dulu di lengung, adat istiadat proses pernikahan 

bahkan sampai ke acara melaksanakan sholat idul fitri, meskipun proses 

karakter mereka tidak sama lagi dengan yang dulu namun masih mencintai 

daerah asala mereka dan tidak malu untuk mengakui di depan layak ramai, 

hasil jerih payah nenek moyang telah di nikmati masyarakat desa Tanjung 

Harapan, mulai dari menikmati buah-buahan berupa Durian, manggis, duku, 

beserta cempedak. Di segi kekayaan nenek moyang masyarakat Tanjung 

Harapan telah memiliki lahan pertanahan atau Hutan Ulayat yang ribuan 

Hektar.  

Bahkan kekayaan yang diwarisi juga berupa kekayaan alam dan 

sungai, di dalam hutan ulayat mempunyai kandungan kayu yang mempunyai 

kualitas bagus, di bidang sungai masyarakat desa Tanjung Harapan setiap 

tahun nya menikmati hasil panen Ikan larangan yang juga berbagai jenis ikan 

serta daging ikan yang begitu lezat. 

Itulah masyarakat Desa Tanjung Harapan yang menikmati kehidupan 

sehari-hari dengan hasil kekayaan alam yang melimpah, dari hasil sungai, 

maupun hutan. (sumber: Kantor Desa Tanjung Harapan) 
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4.2 Keadaan Geografis Desa Tanjung Harapan 

Jarak desa tanjung harapan dengan pusat pemerintahan tingkat 

kecamatan lebih kurang 10 KM, dengan pusat kota pemerintahan ibu kota 

kabupaten lebih kurang  90 KM sedangkan jarak dengan ibu kota provinsi 80 

KM. 

Adapun batas-batas wilayah desa Tanjung Harapan adalah: 

1. Sebelah barat bebatasan dengan desa Tanjung Mas 

2. Sebelah utara berbatasan dengan kawasan PT PSPI 

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lipat Kain 

4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Paman. 

 

4.3 Jumlah Penduduk 

Dari data yang didapat dari monografi Desa Tanjung Harapan 

kecamatan kampar kiri kabupaten kampar  pada tahun 2016, penduduk desa 

Tanjung Harapan berjumlah 760 jiwa, yang terdiri dari 170 kepala keluarga. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1  Jumlah penduduk Desa Tanjung Harapan kecamatan kampar 

kiri Kabupaten Kampar. 

 

Kepala Keluarga Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

170 
Laki-laki Perempuan 

760 
350 410 

Sumber:Kantor Kepala Desa Tanjung Harapan tahun 2016. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit 

dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang berdomisili di Desa 

Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah 
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sebanyak 350 jiwa yang berbagai macam umur,  sedangkan penduduk yang 

berjenis kelamin perempuan adalah sebayak 410 yang terdiri dari berbagai 

macam tingkat umur. Maka hal ini kalau kita lihat pada tabel diatas jumlah 

penduduk perempuan lebih banyak pada penduduk laki-laki. 

Selanjutnya pada tabel 4.2 dapat dilihat pula jumlah penduduk 

berdasarkan kelompok umur, yang dibagi menjadi tujuh kelompok yaitu: 

untuk penduduk yang berumur 0-5 tahun berjumlah 55 sedangkan 6-13 tahun 

berjumlah 150 kemudian 14-`18 tahun sebanyak  80,19-25 tahun berjumlah 

133, 26-45 tahun berjumlah 230, 46-57 tahun berjumlah 90 dan 57 tahun 

keatas berjumlah 22  untuk lebih jelasnya mengenani hal ini, dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut kelompok umur di Desa Tanjung 

harapan kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. 

 

No Umur Jumlah Persentase (%) 

1 0-5 80 10,52% 

2 6-13 150 19,73% 

3 14-18 55 7,23% 

4 19-25 133 17,5% 

5 26-45 230 30,26% 

6 46-57 90 11,84% 

7 57 keatas 22 2,89% 

Jumlah 760 100% 

Sumber:Kantor Kepala Desa Tanjung Harapan tahun 2016. 
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Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa penduduk pada 

kelompok umur 6-13 merupakan kelompok yang terbanyak dengan jumlah 

150 jiwa atau sebesar 19,73 % dari jumlah penduduk Desa tanjung harapan 

kecamatan kampar kiri Kabupaten Kampar, sedangkan jumlah penduduk yang 

sedikit jumlahnya kelompok umur 14-18 dan 57 Tahun ke atas. yang  

berjumlah 80 dan 22 jiwa dari jumlah penduduk  Desa Tanjung Harapan 

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.  

Adapaun penduduk Desa Tanjung Harapan mempunyai tiga macam 

suku yaitu suku melayu jawa dan batak. Untuk mengetahui jumlah penduduk 

Desa Tanjung Harapan, Maka dapat dilihat dari Tabel berikut: 

Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut Suku di Desa Tanjung Harapan 

kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar. 

 

No Nama Suku  Jumlah  Persentase % 

1 Melayu 690 90,78% 

2 Jawa 36 4,73% 

3 Batak 34 4,47% 

Jumlah 760 100% 

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Harapan tahun 2016 

Berdasarkan tabel di atas, maka dilihat suku melayu merupakan suku 

yang jumlah penduduknya terbesar dengan jumlah 690 jiwa atau sebesar 

90,78% dari jumlah peduduk Desa Tanjung Harapan. Sedangkan suku yang 

berjumlah penduduknya paling Kecil adalah suku Batak dengan jumlah 
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penduduknya 34 jiwa atau  4,47% dari jumlah penduduk Desa Tanjung 

Harapan kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. 

Suku melayu yang dominan dikarnakan bahwa masyarakat Desa 

Tanjung Harapan memang berasal dari melayu daratan atau juga di bilang 

bagian dari orang ocu.  Namun berbeda suku bukan menjadi pengahalang 

untuk memajukan kampung, dari manapun asalnya jika bisa memberi 

kontribusi yang lebih maka akan tetap menjadi perhitungan. 

 

4.4 Mata Pencarian Penduduk Desa Tanjung Harapan 

Mata pencarian Penduduk Desa Tanjung Harapan pada umumnya 

adalah petani,  hal ini sesuai dengan keadaan geografis daerah Desa Tanjung 

Harapan yang sebagian adalah daerah perbukitan, yang sangat cocok untuk 

perkebunan karet dan sawit. Ada juga masyarakat yang bercocok tanam 

berladang kebun cabe,sayur-sayuran, namun kebanyakan yang memiliki kebun 

tersebut adalah masyarakat yang datang dari luar Desa Tanjung Harapan, yaitu 

adalah mereka yang bersuku batak dan jawa, sehingga sebagian penduduk asli 

tempatan desa Tanjung Harapan kalah saing perekonomian dibandingkan 

masyarakat pendatang. Bahkan bukan menjadi hal yang malu bagi masyarakat 

Pribumi untuk membeli hasil kebun dari orang-orang yang hanya 

memanfatkan sedikit bidang tanah yang mereka miliki. 

4.5  Kepercayaan yang di anut masyarakat Desa Tanjung Harapan. 

Sebagaimana mestinya di daerah lain, masyarakat desa Tanjung 

Harapan juga mempunyai tradisi yang sama, seperti dalam bidang adat 

istiadat maupun bidang keagamaan, masyarakat desa Tanjung Harapan juga 
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menganut paham nenek moyang mereka seperti tradisi Hindu dan Budha, 

yang juga mempunyai memperingati seperti sesajian, namun penduduk Desa 

Tanjung Harapan telah lama juga menganut agama Islam yang penduduknya 

mayoritas beragama Islam, pada tabel di bawah ini bisa di lihat jumlah 

penganut agama Islam dan agama lainnya.   

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk menurut Agama di Desa Tanjung Harapan 

kecamatan kampar Kiri Kabupaten Kampar. 

No Agama Jumlah Persentase% 

1 Islam 745 98,02% 

2 Kristen 15 1,97% 

Jumlah 760 100% 

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Harapan tahun 2016 

Dari Tabel 4.5 diatas terlihat bahwa penduduk yang ada di desa 

Tanjung Harapan kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar hanya 

beragama islam yang telah dianut oleh nenek moyang mereka. Yang sangat 

menjiwai dan merupakan pedoman bagi masyarakat dalam tatanan kehidupan 

sehari-hari. 

Kalau kita berbicara tentang agama ini, tidak akan terlepas dari sarana 

ibadah yang terdapat di Desa tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri 

Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 Jumlah sarana ibadah Penduduk Desa Tanjung Harapan 

kecamtan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. 

 

No Sarana peribadata Jumlah 

1 Mesjid 1 

2 Musola 1 

Jumlah 2 

Sumber: Data lapangan Desa Tanjung Harapan tahun 2016 
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Masyarakat desa tanjung harapan hanya memeluk agama islam, hal ini 

dapat di buktikan dengan sarana peribadatan yang ada di desa tanjung 

harapan, denga jumlah mesjid 1 buah dan mushallah 1 buah .  

 

4.6 Pendidikan  

Pendidikan di desa tanjung harapan kecamatan kampar kiri kabupaten 

kampar pada umumnya sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya 

penduduk yang buta huruf walaupun masih ada di jumpai penduduk yang 

tidak tamat  sd . Kebanyakan yang tidak dapat meneyelesaikan sekolah dasar 

(sd) berasal dari penduduk yang berusia sekitar 50 tahun keatas . Disebabkan 

pada zamannya mereka sulit untuk sekolah , mereka tidak mempunyai biaya 

untuk melanjutkan pelajaran , dan fasilitas sekolah juga masih kurang . untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6  Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Tanjung 

Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. 

 

No Tingkat pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 Belum sekolah 50 6,57% 

2 Tidak tamat SD 185 24,34% 

3 Tamat SD 215 28,28% 

4 Tamat SMP/MTS 180 23,68% 

5 Tamat SMA/MA 100 13,15% 

6 Sarjana 30 3,94% 

Jumlah 760 100% 

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Harapan Tahun 2016 

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa masih banyak penduduk yang 

belum sekolah, dimana mereka ini merupakan anak-anak yang berusia 0-5 
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tahun yang dimana di Desa tanjung harapan kecamatan kampar kiri kabupaten 

kampar anak-anak mulai masuk sekolah dasar (SD) berusia 6 tahun, bahkan 

ada yang 7 tahun. Selanjutnya sarana pendidikan yang ada di desa tanjung 

harapan untuk tingkat sekolah dasar(SD) ada 1 sekolah dasar yaitu SD negri 

015. Sedangkan untuk tingkat SMP belum ada. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 Jumlah sekolah di Desa Tanjung Harapan kecamatan kampar kiri 

kabupaten Kampar. 

 

No Jenis sekolah Jumlah 

1 Taman kanak-kanak (TK) 1 

2 SD 1 

3 SMP 0 

4 SMA 0 

Jumlah 2 

Sumber: Kantor kepala desa tanjung harapan tahun 2016 

Dari tabel diatas bahwasanya di desa tanjung harapan kecamatan 

kampar kiri kabupaten kampar belum ada sekolah setingkat dengan SLTP atau 

Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan SLTA atau Madrasah Aliyah (MA). 

Sehingga anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke SMP harus ke desa 

lain seperti Desa teluk paman dan lipat  kain adalah desa yang paling dekat 

dengan desa tanjung harapan. 

4.7 Sarana Komunikasi Dan Transportasi 

Sarana komunikasi yang dipakai oleh penduduk yang ada di desa 

tanjung harapan kecamatan kampar kiri kabupaten kampar adalah kebanyakan 

dari pada mereka menggunakan Handphone (HP), yaitu berjmlah 152 buah. 
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Dan pada umumnya masyarakat desa Tanjung harapan sudah mempunyai 

pesawat televisi dan pesawat radio. Hal ini dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.8  Jumlah sarana alat komunikasi di Desa Tanjung Harapan 

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar 

 

No Jenis sarana Komunikasi Jumlah 

1 Handphone (HP) 250 

2 Televisi 180 

3 Pesawat radio 33 

Jumlah 463 

Sumber : Kantor kepala desa tanjung harapan tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, terlihat bahwa sarana komunikasi yang 

ada di desa Tanjun Harapan kecamatan kampar Kiri kabupaten kampar sudah 

cukup memadai, sehingga dengan demikian masyarakat sangat mudah untuk 

tahun dan mendapatkan informasi. Dengan kata lain masyarakat yang ada di 

desa tanjung Harapan tidak lagi ketinggalan informasi/ 

Lokasi dan letak desa tanjung harapan kecamatan kampar kiri 

kabupaten kampar berjarak 10 KM dari Lipat kain tempat terletaknya kantor 

camat. Lipat kain merupakan tempat masyarakat Desa Tanjung Harapan 

berbelanja, pada umumnya masyarakat Desa tanjung Harapan berbelanja 

menggunakan Kendaraan Sendiri, seperti sepeda motor, dan ada juga yang 

menggunakan mobil untuk kepasar. 
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Tabel 4.9  Jumlah Sarana Transportasi di Desa Tanjung Harapan 

kecamatan kampar kiri kabupaten kampar. 

 

No Jenis sarana Transportasi Jumlah 

1 Mobil 15 

2 Sepeda motor 100 

3 Sepeda  63 

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Harapan Tahun 2016 
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Bagan Struktur Organisasi Desa Tanjung Harapan Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Badan Penasehat 

Desa 
Kepala Desa 

H.Nursyamsi Saleh,S.Ip 

Sekretaris Desa 

Jamhur 

KAUR 

KEUANGAN 

DEWI 

SARTIKA 

KAUR 

PEMERINT

AHAN 

AHMAD 

JAI’IS, S.pdi 

KADUS III 

ALI 

SUMANTRI 

KADUS II 

KHAIDIR 

KAUR  

UMUM 

JUMEL 

JUMPA 

KADUS I  

RAMLI 

YANTO 

KADUS IV 

ABADI 

KAUR 

PEMBANGUNAN 

PERO ANDIKA 


