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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Kuala Enok

Sebelum tahun 1907 Kuala Enok belum menjadi tempat pemukiman atau

tempat tinggal. Jauh sebelum Kuala Enok hanya merupakan tempat

persinggahan suku Nelayan (laut) yang menurut kebiasaannya mereka hidup

dan beranak pinak disampan kemudian singgah sambil menunggu air pasang

surut.1

Sebagai tradisi bangsa Indonesia sejak ribuan tahun yang silam, ditambah

dengan sifat yang suka merantau mencari suatu tempat yang baru maupun

pekerjaan serta lahan baru dan subur, lama kelamaan akhirnya ditemukanlah

suatu tempat pemukiman yang layak bagi perantau-perantau asal Johor

(Malaka) yang menyusuri pantai Timur Sumatera dan akhirnya menemukan

anak Muara yang masuk ke Sungai Indragiri atau Sapat Dalam.

Berita penemuan lahan pertanian di Sungai Indragiri (Sapat Dalam) tersiar

luas sampai ke Johor (Malaka), maka berdatanglah perantau-perantau Bugis

lainnya untuk membuka perkebunan sebagai lahan Pertanian pada tahun 1907

yang dipelopori oleh : Sake, Supu, Palla, Jumpai dan Kasim.

Disamping perantau yang telah membuka Parit lahan pertanian maka

berdatanganlah perantau yang lain Sao Tao Cina sekitar tahun 1917 seperti Tan

1Profil Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir
Propinsi Riau, 17 Februari 2014.
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Ki Mui, Seng Ki Cio, Seng Cong Peng, Ape Daki, Hai Ki Lang, Heng Lang

atau Apek Arang. Sedangkan Suku bangsa Bugis yang berusaha dibidang

Perikanan yang pertama kali adalah: Buluk, Kallabe, Latif dan Kuraga. Mereka

ini mula-mula membangun kelong atau belat sehingga sumber penghasilan

dalam menunjang berbagai bidang usahanya.

Makin hari makin ramailah tempat ini dijadikan orang sebagai suatu

tempat tinggal. Pada waktu itu daerah ini belum mempunyai nama, hanya

merupakan tempat tinggal beberapa orang (Penduduk) yang lebih dikenal

dengan nama “Bagan Arang”, bekas dan sisa pembakaran yang menyatu

dengan tanah kemudian menjadi warna merah, maka dikenalilah dengan nama

Tanah Merah.

Sedangkan asal usul nama “Kuala Enok” menurut keterangan dari bebrapa

orang menyatakan bahwa jauh sebelumnya daerah atau nama ini sudah ada di

hulu sungai (Sungai Enok) yang telah mempunyai pemerintahan setingkat

kecamatan, nama tersebut “Enok” sedangkan Kuala Enok berada di Muara

Sungai. Lalu dinamakanlah “KualaEnok” sampai sekarang.

Kuala Enok sebagai ibu Kota Kecamatan Tanah Merah. Hal ini tidak

terlepas dari pesatnya perkembangan Desa Kuala Enok pada saat itu yang

tumbuh menjadi daerah industri dengan berdirinya beberapa pabrik yang

mengelola dan mengolah hasil kelapa rakyat dengan berbagai produk

turunannya. Karena mayoritas penduduk merupakan petani perkebunan kelapa
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rakyat sebagai mata pencaharian, sehingga dari hasil kebun kelapa rakyat yang

mempengaruhi perekonomian masyarakat.

B. Kondisi Wilayah

Letak kelurahan Kuala Enok yang berada dipesisir Timur Pulau Sumatera

merupakan Daerah Perairan yang bermuara ke Selat Berhala yang merupakan

akses laut menuju ke Pelabuhan Laut Nusantara dan Mancanegara. Letak yang

cukup starategis merupakan keunggulan daerah yang telah dirancang dan

dipersiapkan akan menajdi gerbang Selatan Propinsi Riau dengan kawasan

andalan pelabuhan Samudera Kuala Enok sebagai pelabuhan eksport bagi hasil

industri pertanian / perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dan juga sebagian

daerah Propinsi Riau dan Propinsi Jambi. Selain itu dipersiapkan dan dirancang

untuk dijadikan Kawasan Idustri Kuala Enok (KIKE) sebagai kawasan Argo

Industri yang akan mengola hasil pertanian dan perkebunan serta

mempersiapkan Program Klaster Pertanian.

Pada saat ini infrastruktur jalan raya menunjang pelabuhan Samudera

Kuala Enok sedang dipacu pembagunannya melalui proyek multi years oleh

Pemerintah Propinsi Riau. Ruas jalan raya Kuala Enok dengan jalan Lintas

Timur Sumatera sebagai akses menuju ke daerah Kabupaten dan Propinsi

tetangga yang sangat membutuhkan pelabuhan laut untuk memasarkan dan

mengeksport hasil pertanian dan kekayaan alamnya.

Sebagai pintu gerbang Selatan Propinsi Riau, Kelurahan Kuala Enok akan

menjadi halaman pesisir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir
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diharapkan salah satu titik pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat

memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat tempatan.

Sedangkan pada saat ini Kelurahan Kuala Enok telah menjadi daerah industri

pengolahan Kelapa yang dibangun oleh perusahaan swasta yaitu : PT. AEC

Bersaudara. Keadaan perusahaan tersebut telah merubah wajah Kelurahan

Kuala Enok menjadi daerah industri.

C. Luas Wilayah

Kelurahan Kuala Enok mempunyai Luas wilayah Administrasi 119,00 KM

yang terbagi dalam 7 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT).

D. Keadaan Alam

Keadaan tanahnya merupakan areal tanah berawa-rawa pada daerah

endapan (Delta) dari daerah aliran Sungai Enok. Disepanjang pinggir sungai

dan pesisir pantai ditumbuhi pegetase Mangrof antara lain : Pohon Bakau, Api-

api, Nyirih, Teruntum, Nipah dan lain sebagainya. Hamparan pesisir pantai

merupakan daerah tangkapan hasil laut bagi para Nelayan.

E. Batas-batas Kelurahan

Batas wilayah Administrasi Kelurahan Kuala Enok adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah

Merah

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Kuala Patah Parang Kecamatan

Sungai Batang.
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3. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Selat Nama Kecamatan Tanah

Merah.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah

Merah.

F. Keadaan Penduduk

Desa Kuala Enok mempunyai jumlah penduduk terdiri dari 1.334 KK

(Kepala Keluarga) yang terdiri dari 15 RT dan 7 RW. Penduduk Desa Kuala

Enok dilihat dari jenis kelaminya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki-laki 2.398

2. Perempuan 2.519

Jumlah 4.917

Sumber : Dokumen Kantor Desa Kuala Enok, 2014

Dari tabel II.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-

laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin

perempuan, yaitu laki-laki 2.398 orang sedangkan jumlah perempuan 2.519

orang.
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G. Sosial Budaya

Dengan letak yang berada di pesisir pantai, Kelurahan Kuala Enok

merupakan daerah terbuka sebagai kawasan lintasan arus lalu lalang angkutan

barang dan manusia. Keadaan ini menjadikan Kelurahan Kuala Enok didiami

oleh berbagai suku Bangsa (Heterogen) yang hidup secara berdampingan. Suku

Bangsa Melayu Riau merupakan penduduk asal yang lebh awal mendiami

Kelurahan Kuala Enok ini, disamping itu Suku Bangsa Bugis, Jawa, Minang

Kabau, Banjar, Tiong Hoa datang bermukim selain suku Bangsa lainnya.

Dengan penduduk yang heterogen telah terjadi pertemuan budaya yang

saling berinteraksi dan menyesuaikan dengan alam setempat. Keanekaragaman

tersebut terlihat pula pada macam-macam mata pencaharian penduduk

kelurahan Kuala Enok antara lain yaitu : Nelayan, Petani, Pedagang, Pelaut

Buruh, Karyawan Swasta dan lain sebagainya. Kesemuanya ini telah mejadi

salah satu faktor pendukung utama dalam membangun Kelurahan Kuala Enok

dimasa lalu maupun dimasa yang akan datang.

Dan untuk acara perkawinan adat istiadat sangat didahulukan oleh

masyarakat Desa Kuala Enok, mulai dari proses peminangan, penetapan mahar

sampai kepada resepsi pernikahan.

H. Adat Istiadat

Di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

memiliki adat dan tradisi yang berbeda. Namun hal ini tidak menjadi

perpecahan bagi masyarakat Desa Kuala Enok, sehingga mereka tidak
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membadakan antara satu suku dengan yang lainnya. Mereka hidup rukun dan

damai. Namun, pelaksanaan pernikahan dilaksanakan sesuai adat istiadat

masing-masing.

Di Desa Kuala Enok untuk upacara perkawinan di mulai dengan proses

perminangan, penetapan mahar sampai kepada resepsi pernikahan

menggunakan adat masing-masing

1. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia

baik dalam kehidupan perorangan, keluarga maupun dalam kehidupan

masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Karena maju mundurnya suatu

bangsa dan negara dapat ditentukan oleh majunya pendidikan di bangsa

maupun negara.

Masyarakat Desa Kuala Enok pada umumnya pandai tulis baca. Namun

demikian masyarakat Desa Kuala Enok secara formal ada yang hanya tamat

Sekolah Dasar (SD), dan ada juga yang sampai Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan tersebut telah dibangun sarana

dan prasarana di Desa Kuala Enok yaitu TK, SD, SLTP, dan SLTA/MAN.

Adapun unttuk Perguruan Tinggi mereka lebih dominan memilih UNISI di

Tembilahan, UNRI, UIN dan UIR di Pekanbaru.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembagunan berkembang baik di

Desa Kuala Enok. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai

pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang



25

ada mulai dari TK sampai SLTA. Untuk lebih jelasnya bisa lihat pada tabel

2 dibawah ini :

Tabel 2

Fasilitas Pendidikan di Desa Kuala Enok

No Sarana Jumlah

1. PAUD/TK 3

2. SD/MI 4

3. SLTP/MTs 2

4. SLTA/MAN 1

Jumlah 10

Sumber : Dokumen Desa Kuala Enok, 2014

Dari  tabel 2 dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang

ada di Desa Kuala Enok cukup memadai dan sederhana dengan jumlah 4

unit sarana pendidikan. Jumlah sarana pendidikan yang paling banyak

adalah sarana pendidikan SD/MI dengan jumlah 4 unit.

b. Agama

Memeluk Agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Adapun

agama yang ada di Desa Kuala Enok adalah Islam, khatolik dan Budha.

Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat

ibadah. Dimana juga merupakan salah satu saluran yang penting dari tempat

ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk
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mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka

mesosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Dari 3 agama yang dianut masyarakat Desa Kuala Enok ternyata tidak

semua memiliki rumah ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel 3 di

bawah ini :

Tabel 3

Rumah Ibadah di Desa Kuala Enok

No Jenis Rumah Ibadah Jumlah

1. Masjid 2

2. Mushollah 7

3. Wihara 1

Jumlah 10

Sumber : Dokumen Desa Kuala Enok, 2014

Dari tabel dapat dilihat bahwa ada 2 rumah ibadah dan 7 Mushollah yang

memiliki tempat peribatan umat Muslim. Dan mempunyai 1 unit Wihara

untuk peribadatan agama Budha.


