
BAB II

GAMBARAN UMUM KELURAHAN SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN

BARAT KABUPATEN NATUNA

A. Profil  Sedanau

1. Sejarah Terbentuknya Kelurahan Sedanau

Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna yang

terletak di Pulau Sedanau merupakan salah satu Kelurahan tertua yang ada di

Kabupaten Natuna dan merupakan satu-satunya perangkat pemerintahan setingkat

Kelurahan yang ada di Pulau Sedanau, selain Pusat Pemerintahan Kecamatan

Bunguran Barat yang juga terletak di Pulau ini.

Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah

penduduk, saat ini masyarakat sedanau berkisar 6.332 jiwa. Luasnya wilayah

Kelurahan Sedanau yakni luas daratan kurang lebih 7.397.4 Ha, dengan ini

Kelurahan Sedanau mempunyai Visi dan Misi yaitu:

a. Untuk mewujudkan peningkatan fungsi pelayanan pemerintah kepada

masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat pada

khususnya dan Kabupaten Natuna pada umumnya.

b. Untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan Pembangunan di Kelurahan

Sedanau Kecamatan Bunguran Barat pada khususnya dan Kabupaten Natuna

pada umumnya.

c. Untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kelurahan Sedanau

Kecamatan Bunguran Barat pada khususnya dan Kabupaten Natuna pada

umumnya.
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d. Untuk mewujudkan dan mendukung setiap kebijakan Pemerintah Kelurahan

Sedanau Kecamatan Bunguran Barat pada khususnya dan Kabupaten Natuna

pada umumnya.

e. Untuk meningkatkan potensi swadaya masyarakat dalam Pembangunan di

Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

Sejak dulu Kelurahan Sedanau merupakan salah satu sentral Ekonomi

yang sangat potensial di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Adapun

potensi sumber daya alam yang ada di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran

Barat Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Potensi pertaniaan meliputi : Cengkeh, Kelapa, Karet, sagu, dan lain-lain

b. Potensi perikanan meliputi : Pemeliharaan Ikan Hidup,  dan lain-lain

c. Potensi peternakan meliputi: Sapi, Kambing, Ayam, Itik,  dan lain-lain

d. Potensi pariwisata meliputi : Pantai dan Wisata Bahari1

Kelurahan Sedanau terdiri dari 35 Rukun Tetangga (RT) yang terbagi

dalam 10 Rukun Tetangga (RW) serta Kepala Lingkungan (KALING).

Wilayahnya meliputi:

a. Pulau Sedanau

b. Pulau Segeram

c. Pulau Semalah

d. Pulau Kembang

e. Pulau Jalik

1 Dokumentasi kantor lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat hari Kamis Tanggal 07 Agustus
2014



f. Pulau Tukong

g. Pulau Kedunong

Cuaca di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten

Natuna pada umumnya beriklim tropis dan terbagi menjadi dua musim, yaitu

musim hujan dan musim panas. Secara terperinci keadaan jumlah penduduk

Kelurahan Sedanau ditinjau dari segi jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Table II.1
Jumlah Penduduk  Kelurahan Sedanau Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Klamin Jumlah Presentase
1. Laki-laki 3.243 orang 51,21%
2. Perempuan 3.089 orang 48,79%

Jumlah 6.332orang 100 %
Sumber data : Kantor Lurah Sedanau Tahun 2013-2014

2. Demografi

a. Letak Geografis

Kelurahan Sedanau terletak antara 108 01’23.BT dan 3 47.40’LU

dengan luas wilayah 7.397.4 Ha, yang terdiri dari 4 kepala lingkungan

(KALING) dengan Rukun Warga (RW) DAN 35 Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan Sedanau memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

1. Batas Wilayah

a. Sebelah Utara : Kecamatan Bunguran Utara

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pulau Tiga

c. Sebelah Barat : Laut Cina Selatan/Kelurahan Selaut

d. Sebelah Timur : Kelurahan Batubi Jaya/Kelurahan SedanauTimur

2. Luas Wilayah

a) Luas Wilayah : 7.397.4.4 Ha2



1) Tanah Sawah : -Km2

2) Tanah Pekarangan : ±65 Ha2

3) Tanah Tenggelam : ±15 Ha2

Secara visualitas, wilayah administratif dapat dilihat dalam

peta wilayah Kelurahan Sedanau sebagimana terlampir.

b. Keadaan Topografi Kelurahan

Kelurahan sedanau merupakan Kelurahan yang berada di daerah

dataran rendah, dengan ketinggian antara 200-300 m dpl (diatas permukaan

laut).Sebagian besar wilayah Kelurahan Sedanau adalah lautan.Disebelah

Timur berbatasan dengan Kelurahan Batubi Jaya atau Kelurahan Sedanau

Timur.Di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Utara, dan

disebelah Barat dibatasi oleh Laut Cina Selatan atau Kelurahan Selaut, dan di

sebelah Selatan dengan Kecamatan Pulau Tiga.

c. Iklim

Sesuai dengan letak wilayah yang memiliki beberapa buah sungai

tersebut sebagai prasarana transportasi dari dan menuju kewilayah sekitar

tetangga Kelurahan dan Kecamatan Bunguran Barat.Iklim Kelurahan

Sedanau, sebagaimana Kelurahan-kelurahan lain di wilayah Indonesia

mempunyai iklim panas dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh

langsung terhadap pola pertaniaan dan perikanaan yang ada di Kelurahan

Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Natuna.

d. Wilayah Administrasi Kelurahan



Kelurahan sedanau terdiri dari 4 Kepala Lingkungan (KALING) dengan

Rukun Warga (RW) dan 35 Rukun Tetangga (RT).

B. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kelurahan

Sedanau adalah sebagai petani sebanyak 397 jiwa, kemudian Buruh Tani sebanyak 50

jiwa, Nelayan sebanyak 597 jiwa, peternak sebanyak 37 jiwa, pengusaha kecil dan

menengah sebanyak 46 jiwa, Pegawai Negri Sipil sebanayak 211 jiwa dan Montir

sebanyak 10 jiwa dan lain-lain sekitar 4.984 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai

keadaan mata pencaharian penduduk kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk Kelurahan Sedanau Menurut Jenis Mata Pencaharian 2012

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Presentase
1. Petani 397 orang 6,28%
2. Buruh Tani 50 orang 0,79%
3. PNS 211 orang 3,35%
4. Peternak 37 orang 0,58%
5. Nelayan 597 orang 9,42%
6. Montir 10 orang 0,15%
7. pengusaha Kecil Dan Menengah 46 orang 0,72%
8. Lain-lain 4.984 orang 78,71%

Jumlah 6.332 orang 100%
Sumber: Kantor Kelurahan Sedanau Tahun 2013-2014

Dari data diatas menggambarkan bahwa mata pencaharian utama dikelurahan

Sedanau adalah Nelayan yakni 9,42%. Petani di kelurahan Kelurahan Sedanau dapat

di kategorikan pertanian pada lahan tanaman pangan dan perkebunan, pertanian pada

lahan tanaman pangan sebagai pemenuhan kehidupan sehari-hari



penduduk.Sedangkan perkebunan kelapa dan cengkeh sebagai sumber kehidupan

penduduk yang bermata pencaharian petani.

Mata pencaharian penduduk yang terbesar kedua adalah Petani yakni 6,28%,

yang bersumber kepada pemilik lahan masing-masing. Kemudian mata pencaharian

penduduk di kelurahan Sedanau yang lainnya yakni Pegawai Negri Sipil yakni 3,35%

yang sebagian adalah tenaga pendidikan (guru) dan pegawai kantor camat serta kantor

kelurah dan Mata pencaharian yang selanjutnya yakni pengusaha kecil dan menengah

yakni 0,72%, yang memiliki toko dan pengusaha kelontong, mata pencaharian yang

selanjutnya yakni bermata pencaharian peternak 0,58%, yang bersumber pada

peternakan dengan produksi yang utama adalah sapi, yang di jual hidup-hidup. yang

terakhir sebagai montir yakni 0,15% yang memiliki bengkel dan bekerja di bengkel.

C. Agama dan  Masyarakat

Jika dilihat berdasarkan agama, islam merupakan agama yang dianut oleh

seluruh penduduk kelurahan Sedanau, namun ada beberapa agama lain di kelurahan

Sedanau seperti agama Kristen, katholik, hindu, Budha, dan konghucu maka sarana

tempat ibadah yang tersedia adalah sarana ibadah untuk umat islam, Kristen, katholik,

hindu, Budha, dan konghucu.Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kelurahan Sedanau 2012

No. Agama Jumlah Persentase
1 Islam 5901 orang 93,24%
2 Kristen 54 orang 0,85%
3 Katholik 32 orang 0,57%
4 Hindu 1 orang 0,01%
5 Budha 329 orang 5,23%
6 Khonghucu 6 orang 0,10%



7 Kepercayaan kepada Tuhan YME - -
8 Aliran kepercayaan lainnya - -

Jumlah 6.332 orang 100%

Sumber: Kantor Lurah Sedanau 2013-2014

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa 5.901 orang penduduk di kelurahan

Sedanau  adalah menganut agama Islam atau dengan jumlah persentase 93,24%,

disusul dengan agama Buddha yang berkisar 329 orang atau dengan jumlah

persentase 5,23% , agama Kristen 54 orang atau dengan jumlah persentase 0,85%,

katholik 32 orang atau dengan jumlah persentase 0,57%, konghucu 6 orang atau

dengan jumlah persentase 0,10%, dan agama hindu 1 orang atau dengan jumlah

persentase 0,01%, sedangkan agama yang lain tidak ada masyarakat yang menganut

agama itu.

Kehidupan antar agama pada masyarakat kelurahan Sedanau berjalan dengan

tentram dan damai walaupun mereka berbeda kepercayaan dan mereka saling

berdampingan.Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya rumah ibadah yang berada

dalam masyarakat Kelurahan Sedanau. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada

tabel berikut :

Tabel II.4
Jumlah Rumah Ibadah Di Kelurahan Sedanau 2012

No. Nama Jumlah
1. Mesjid 5
2. Vihara dharma Bhakti 1
3. Gereja 3

Jumlah 9
Sumber: Kantor Lurah Sedanau 2013-2014

Dari penjelasan tabel di atas dapatlah di ambil kesimpulan bahwa tempat

peribadatan untuk masyarakat yang beragam Islam memiliki 5 buah mesjid yang



masing-masing berdiri di Genting Darat, Air Batu, Penyong, Panas, dan Karang

Kasmir. Masyarakat yang beragama Budha memiliki 1 tempat peribadatan yaitu di

jalan Jendral Sudirman Dan masyarakat beragama Kristen memiliki 3 tempat

peribadatan yaitu di  jalan sudirman 1 yaitu Gereja Pante Kosta Pusat Surabaya

GPPS, di jalan Yos Sudarso 2 tempat peribadatan yaitu Gereja Pante Kosta dijakarta

GPDI dan Gereja Katolik ST. Angela Sedanau STASI.

D. Tingkat Pendidikan di Kelurahan Sedanau

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah banyak dipengaruhi oleh

tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa

berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian

begitu penting peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan

senantiasa banyak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun

masyarakat.Perkembangan pendidikan di bidang pendidikan di Kelurahan Sedanau

mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat terlihat

melalui indikator-indikator kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan, jumlah guru,

murid dan tingkat partisipasi sekolah dari tahun ketahun.

Keberadaan sarana pendidikan sangat di perlukan didalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, di Kelurahan Sedanau terdapat 5 buah SD, Untuk

pendidikan anak usia dini (PAUD) telah ada 2 buah, bangunannya sudah

menggunakan bangunan permanen. Disisi lain keterbatasan guru dan sarana

penunjang lainnya masih merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat

kelurahan Sedanau untuk meningkatkan pendidikan, bagi mereka yang



akanmelanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi mereka harus kekota Ranai

maupun ke kota lainnya untuk melanjutkan keperguruan tinggi.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dicapai, maka yang tidak pernah sekolah

sebanyak 753 orang. Selanjutnya tamat SD sebanyak 1.769 orang, selanjutnya

penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 907 orang, dan tamat Sekolah menengah

pertama (SMP) 1.071 orang, selanjutnya yang tamat SLTA yakni 1.540 orang,

selanjutnya yang tamat Diplomat I/II sebanyak 65 orang, selanjutnya yang tamat D3

sebanyak 65 orang, selanjutnya yang tamat S1 sebanyak 162 orang dan tamat S2

sebanyak 0 orang dan yang tamat S3 sebanyak 0 orang. Untuk lebih jelasnya

mengenai keadaan pendidikan penduduk Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran

Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5
Keadaan Pendidikan Penduduk Kelurahan Kelurahan Sedanau 2013-2014

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase
1. Belum sekolah 753 11,89%
2. Tidak tamat SD/Sederajat 907 14,33%
3. Tamat SD 1769 27,94%
4. SLTP 1071 16,92%
5. SLTA 1540 24,33%
6. Diplomat I/II 65 1,02%
7. Akademi/Diplomat III/S. Muda 65 1,02%
8. Diplomat IV / S.I 162 2,55%
9. S.II 0 0%
10. S.III 0 0%

Jumlah 6.332 orang 100%

Sumber: Kantor kelurahan Sedanau Tahun 2013-2014

Angka-angka diatas menunjukkan bahwa penduduk kelurahan Sedanau

mengalamin kemajuan di dalam bidang pendidikan. Kesadaran berpendidikan

kelurahan Sedanau telah mulai terlihat dengan banyaknya S1 yang berjumlah 162



orang atau dengan persentase dengan jumlah 2,55%. Sedangkan Diplomat III

berjumlah 65 orang atau dengan jumlah persentase 1,02%. Sedangkan yang Belum

Sekolah  berjumlah 753 orang atau dengan jumlah persentase 11,89%, dan yang tidak

tamat Sekolah Dasar berjumlah 907 orang atau dengan jumlah persentase 14,33% dan

dilanjutkan dengan Sekolah Dasar berjumlah 1.769 orang atau dengan jumlah

persentase 27,94%, diteruskan lagi dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama

dengan jumlah 1.071 orang atau dengan jumlah persentase 16,92%, dan dilajutkan

dengan Sekolah Menengah Atas yakni dengan jumlah 1.540 orang atau dengan jumlah

persentase 24,33%.

E. Adat Istiadat

Kata adat berasal dari bahasa Arab ‘adah, yang berarti perkataan atau

perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Adat seperti dijelaskan mempunyai

pengertian dan maksud yang sama dengan ‘urf. Pada masyarakat Melayu, pengertian

adat sudah menunjukkan perkembangan dari makna asal. Sebab, kata adat tidak lagi

hanya menunjukkan kepada perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang,

akan tetapi mengandung nilai tingkah laku yang seharusnya dipertahankan.2

Adat Istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu negeri yang mengikuti

pasang naik dan pasang surut situasi masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya

menyangkut pengejawatahan unjuk rasa seni budaya masyarakat, seperti acara-acara

keramaian anak negeri, seperti pertunjukan randai, saluang, rabab, tari-tarian dan

aneka kesenian yang dihubungkan dengan upacara perhelatan perkawinan,

pengangkatan penghulu maupun untuk menghormati kedatangan tamu agung. Adat

istiadat semacam ini sangat tergantung pada situasi sosial ekonomi masyarakat.Bila

2 Husni Thamrin, Jurnal: Enkulturisasi Nilai Islam dan Adat Melayu, (Pekanbaru: ISSN), hlm.
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sedang panen baik biasanya megah meriah, begitu pula bila keadaan sebaliknya. Adat

adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma,

kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

Sedangkan Adat istiadat adalah hukum tak tertulis, peraturan yang berlaku di daerah

setempat, biasanya peraturan ini tercipta atas kesepakatan warga setempat dan telah

disetujui bersama dan merupakan warisan nenek moyang yang  telah turun  temurun.3

Di kelurahan Sedanau misalnya, adat atau kebiasaan sangat di pegang teguh

oleh masyarakat. Adapun adat budaya yang masih di pegang oleh kelurahan sedanau

dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Table II.6
Adat Istiadat Kelurahan Sedanau

No. Pengertian adat Aktif Tidak
Pernah

ada
1. Adat istiadat dalam perkawinan  - -
2. Adat istiadat dalam kelahiran anak  - -
3. Adat istiadat dalam upacara

kematian
 - -

4. Adat istiadat dalam pengelolaan laut  - -
5. Adat istiadat dalam menjauhkan bala

penyakit dan bencana alam
- - 

Sumber: Kantor kelurahan Sedanau Tahun 2013-2014

Dari penjelasan tabel di atas dapatlah di ambil kesimpulan bahwa adat yang

sudah lama di pegang oleh masyarakat Sedanau bermacam-macam yang mana adat

istiadat dalam perkawinan masih aktif dan masih di laksanakan sampai sekarang,

begitu juga dengan adat istiadat dalam kelahiran anak yang masih aktif dan masih di

lakukan oleh masyarakat Sedanau, adat istiadat dalam upacara kematian masih tetap

aktif dan di laksanakan juga, dan yang terpenting adalah adat istiadat dalam

pengelolaan laut atau di sebut juga dengan pantang larang akan turun melaut bagi

3 Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Op.,Cit., hlm. 11



para nelayan yang akan melaut. Selanjutnya adat istiadat dalam menjauhkan bala

penyakit dan bencana alam, adat ini memang pernah ada di kelurahan sedanau tapi

adat ini jarang kita lihat lagi pada zaman sekarang.


