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BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Desa Perhentian Luas

Pada zaman dahulu desa Perhentian Luas atau Desa Taloe yang sering

disebut oleh masyarakat setempat. Dinamakan Desa Perhentian Luas karena

desa ini adalah tempat pemberhentian setiap orang yang ingin melakukan

perjalanan baik itu perjalan pergi berbelanja, berdagang, berobat maupun

kegiatan masyarakat yang lainnya. Desa Perhentian Luas adalah tempat

pemberhentian orang yang mau berdagang maupun bertani menuju desa

pedalaman. yang lainnya seperti Desa Logas, Lubuk Kebun, Situgal, Sungai

Rambai, Teratak Rendah, Rambahan dan Sikijang. Dahulu desa pedalaman

tidak bisa ditempuh dengan transportasi sepeda motor atau transpotasi lainnya

karena keadaan jalan yang tidak bagus. Jalan menuju desa tersebut hanya jalan

setapak yang berlumpur maka harus ditempuh dengan berjalan kaki dan

memakan waktu lama untuk menempuhnya.1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16

Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Logas

Tanah Darat maka Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat

Kabupaten Kuantan Singingi menjadi ibukota Kecamatan.2

Adapun batas-batas wilayah Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas

Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1 Suli, (Kepala Desa Perhentian Luas Periode I), Wawancara, 05 Januari 2015

2 Sawal, (Kepala Desa Perhentian Luas), Wawancara, 03 Januari 2015
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1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sako

2. Sebelah selatan berbatas dengan Desa Dusun Remaja

3. Sebelah barat berbatas dengan Desa Teratak Rendah Dan Logas

4. Sebelah timur berbatas dengan Desa Baserah.3

Desa Perhentian Luas terdiri dari 4 (empat) dusun terdiri Ulak, Pasar,

Tangian dan Tamatang. Topografi Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas

Tanah Darat merupakan daerah daratan yang bergelombang dengan sedikit

bebukitan yang sebagian besarnya merupakan areal perkebunan terutama

perkebunan sawit dan karet. Jenis tanah yang ada di Desa Perhentian Luas

Kecamatan Logas Tanah Darat adalah berwarna kuning dengan tingkat

keasaman antara 4,5 sampai dengan 5,5.

Desa Perhentian Luas pada umumnya beriklim tropis dengan suhu

udara maksimum berkisar antara 32,6 derajat celcius – 36,5 derajat celcius dan

suhu udara minimum berkisar anatara 19,2 derajat celcius sampai dengan 22,0

derajat celcius. Curah hujan antara 229,00 - 1.133.00 mm per tahun dengan

keadaan musim berkisar: musim hujan jatuh pada bulan September-Februari

dan musim kemarau jatuh pada bulan Maret-Agustus.4

Akan tetapi akhir-akhir ini pergantian dan siklus musim sebagaimana

tersebut di atas semakin tidak menentu seiring dengan semakin rusaknya

ekosistem secara global.5

3 Suherman, Profil Desa Perhentian Luas, (Teluk Kuantan : Jaya Pura, 2013 ), hal. 4

4 Ibid,. hal. 6

5 Ibid., hal. 8
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Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat dihuni berbagai

suku, diantaranya adalah Suku Melayu, Suku Mandahiling, Suku Peliang

(terbagi pula menjadi 2 yaitu Peliang Lowe dan Peliang Soni). Desa Perhentian

Luas ini juga ada sebagian kecil Suku pendatang seperti: Jawa, Minang, Batak

dan Suku kecil lainnya. Penduduk Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas

Tanah Darat berjumlah 2247 jiwa. Dari 2247 jiwa tersebut 1122 jiwa kaum

laki-laki dan 1125 jiwa kaum perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang

keadaan penduduk Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat dapat

dilihat pada tabel berikut:

TABEL I. 1
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa

1. Laki-Laki 1122

2. Perempuan 1125

Jumlah 2247

Sumber data: Kantor Kepala Desa Perhentian Luas tahun 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan

perempuan hanya selisih 3 (tiga) orang saja. Laki-laki yang berjumlah 1122

sedangkan perempuan berjumlah 1125 jiwa.

Kemudian kalau dilihat pula keadaan jumlah penduduk berdasarkan

kelompok umur adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.
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TABEL I. II
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

No Kelompok Umur Jumlah

1 Umur 0-4 Tahun 236

2 Umur 6-12 Tahun 224

3 Umur 13-16 Tahun 248

4 Umur 17-19 Tahun 259

5 Umur 20-25 Tahun 302

6 Umur 26-39 Tahun 375

7 Umur 40-55 Tahun 421

8 Umur 56 Tahun keatas 182

Jumlah 2247

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Perhentian Luas tahun 2013

Dari tabel di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Perhentian Luas

Kecamatan Logas Tanah Darat yang berumur 4 tahun berjumlah 236 jiwa,

yang berumur 6 samapi 12 tahun berjumlah 224 jiwa, yang berumur 13 sampai

16 tahun berjumlah 248 jiwa, yang berumur 17 sampai 19 tahun berjumlah 259

jiwa, yang berumur 20 sampai 25 tahun berjumlah 302 jiwa, yang berumur 26

sampai 39 tahun berjumlah 375 jiwa, yang berumur 40 sampai 55 tahun

berjumlah 421 jiwa, yang berumur diatas 56 tahun berjumlah 182. Dari jumlah

keseluruhan yang paling banyak adalah yang berumur antara 40-55 tahun.6

B. Agama dan Pendidikan

Masyarakat Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat

Kabupaten Kuantan Singingi keseluruhannya menganut agama Islam, tanpa

6 Ibid., hal. 14
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ada masyarakat yang menganut Agama di luar Agama Islam. Agama Islam

merupakan suatu sistem nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman hidup

mereka. Mereka menjadikan Agama Islam sebagai nilai yang paling tinggi.

Jika dilihat dari segi sarana ibadah menjadi pusat pembinaan

kehidupan beragama umat Islam di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas

Tanah Darat dapat dikatakan cukup memadai.

TABEL II. 3
JUMLAH SARANA IBADAH

No Nama Dusun Masjid Mushalla Gereja

1 Dusun I Ulak 1 2 -

2 Dusun II Pasar 1 2 -

3 Dusun III Tangian 1 4 -

4 Dusun IV Tamatang 1 2 -

Jumlah 4 10 -

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Perhentian Luas tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Perhentian Luas

Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat 4 (empat) buah Masjid dan 10

(sepuluh) buah mushalla. Dari ke empat masjid tersebut masing-masing

terletak di Dusun I Ulak, Dusun II Pasar, Dusun III Tangian dan Dusun IV

tamatang. Sedangkan untuk Mushalla yang berjumlah 10 (sepuluh) buah yang

terdapat di Desa Perhentian Luas masing-masing Mushalla terdapat di Dusun

I Ulak berjumlah 2(dua) buah Mushalla, Dusun II Pasar berjumlah 2(dua)

buah Mushalla, Dunsun III Tangian berjumlah 4(empat) buah Mushalla.

Sedangkan untuk gereja tidak ada sama sekali. Adapun jumlah keseluruhan
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sarana ibadah yang ada di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah

Darat berjumlah 14 buah.

Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat berjarak lebih

kurang 32 kilometer dari ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi. Namun

perkembangan dalam bidang pendidikan tergolong pesat, walaupun tidak

sepesat yang ada di Kota, hal ini terihat pada tabel beriku.

TABEL II. 4
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

No Sarana Pendidikan Jumlah

1 PAUD/Playgrup 1

2 TK 2

3 SD 2

4 MDA 2

5 SMP/MTS 2

6 SMK 1

Jumlah 10

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Perhentian Luas tahun 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan sudah

terpenuhi untuk setiap tingkatan. Misalnya di Desa Perhentian Luas

Kecamatan Logas Tanah Darat sudah terdapat 10 (sepuluh) sarana pendidikan

yaitu tingkat PAUD, TK, SD, MDA, SMP/MTS, dan SMK.

Menurut jumlah murid pendidikan tingkat TK-SLTA di Desa

Perhentian Luas secara keseluruhan diuraikan pada tabel di bawah ini :
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TABEL II. 5
JUMLAH ANAK DALAM PENDIDIKAN

NO Nama
Sekolah

Nama Kepala
Sekolah

Jumlah Guru Jumlah
Murid

1 TK Ernawati, A. Ma 6 44

2 SD Masrat, S. Pd 29 349

3 SLTP Netti, S. Pd 40 187

4 SLTA Jamal, S. Pd 31 78

Jumlah 106 658

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Perhentian Luas tahun 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan sudah

terpenuhi untuk setiap tingkatan. Misalnya di Desa Perhentian Luas

Kecamatan Logas Tanah Darat sudah terdapat 44 (empat puluh empat) orang

murid TK, 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) orang murid SD, 187

(seratus delapan puluh tujuh) orang murid SLTP dan 78 (tujuh puluh delapan)

orang murid SLTA.

C. Pemerintahan

Pemerintahan Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat

Kabupaten Kuantan Singingi, tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya.

Dalam struktur perangkat Desa, Pemerintah Desa Perhentian Luas Kecamatan

Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang

Kepala Desa yang ditunjuk melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

langsung dengan sistem Demokrasi dan mengutamakan putra terbaik dari

Desa dan memahami tentang Pemerintahan Desa.
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Pelaksanaan kegiatan administrasi Pemerintahan Desa Perhentian Luas

Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, seorang Kepala

Desa, seorang Sekretaris Desa (Sekdes), beberapa orang Kepala Urusan

(Kaur) dan beberapa orang Kepala Dusun (Kadus). Kepala Desa merupakan

eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dan dilakukan

pengawasan oleh legislatif Desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD).

TABEL II. 6

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Perhentian Luas

k
Kepala Desa

SAWALUDIN

Sekdes

MUKHLIS M. NUR

Kaur Umum

JUFRIADIS

Kaur Pemerintahan

RIUSMANTO

Kaur Pembangunan

JONI HENDRI

Kadus I

SUDIRMAN. J

Kadus II

DARMAWAN

Kadus III

ALHARDI

BPD
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Adapun urain tugas dari perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan

penyelenggaraan pemerintah Desa dan pembangunan Desa. Kepala

Desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggungjawab kepada camat.

2. Sekretaris Desa merupakan wakil dari Kepala Desa yang bertugas

dalam membantu kerja Kepala Desa dalam administrasi Pemerintahan

Desa.

3. Kaur Urusan (Kaur) Umum adalah membantu kepala Desa di bidang

teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat.

4. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan yang bertanggung jawab

langsung kepada Desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan

administrasi bidang pemerintahan.

5. Kepala Urusan (Kaur) pembangunan yang bertanggungjawab langsung

kepada Desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan pembangunan

Desa

6. Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tinggi Desa

yang mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah

Desa dan melakukan kerja sama dengan Kepala Desa dalam urusan

pembangunan Desa.

7. Kepala Dusun (Kadus) merupakan wakil dari Kepala Desa Setiap

dusun yang ada. Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada

tingkat dusun masing-masing.
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D. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat

Mata pencarian utama masyarakat Desa Perhentian Luas Kecamatan

Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah menjadi petani. Jenis

usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Perhentian Luas Kecamatan

Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah jenis usaha tani karet

dan kelapa sawit, karena topografi tanah sangat mendukung usaha tani karet

dan kelapa sawit tersebut. Di samping melakukan usaha tani karet dan kelapa

sawit, ada sebagian masyarakat yang melakukan usaha sampingan yakni

melakukan usaha perdagangan, perternakan, perikanan dan dompeng.

Dompeng adalah mencari emas di sungai.7

Potensi pengembangan ekonomi Desa Perhentian Luas Kecamatan

Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah pengembangan usaha

perkebunan karet dan perkebunan sawit. Selain dari itu Desa Perhentian Luas

Kecamatan Logas tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki

usaha tani sayur-sayuran karena tanahnya sangat subur. Selain dari

pengembangan usaha tani, di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah

Darat Kabupaten Kuantan Singiangi juga cocok dikembangkan sektor

perikanan, karena di Desa ini tempatnya sangat strategis. Sekarang sudah

banayak masyarakat Desa Perhentian Luas yang mempunyai tambak ikan atau

kerambah.

Sistem sosial masyarakat desa Perhentian Luas Kecamatan Logas

Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sistem dengan menggunakan sistem

7 Suherman., Opcit., hal. 8
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adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial dalam masyarakat Desa.

Masyarakat Desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara

perlaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai

sekarang. Selain dari upacara perkawinan, masyarakat Desa Perhentian Luas

Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan

doa kuburan sekali dalam setahun dengan melakukan makan bersama di

kuburan dan memanjatkan doa bersama. 8

Di samping hal tersebut di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas

Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ada tradisi yang agak berbeda dari

tradisi desa yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat yang lebih

menonjol adalah Mamanjek Sialang (mengambil madu lebah) yang sekaligus

merupakan sumber kehidupan masyarakat serta Manjaring Ruso (menjerat

rusa di hutan). Akan tetapi bukan berarti Desa Perhentian Luas Kecamatan

Logas Tanah Darat tidak berpatisipasi dengan budaya Pacu Jalur, setiap tahun

digelarnya Pacu Jalur Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat

selalu ikut sebagai peserta, apalagi sejak tahun 2010 Desa Perhentian Luas

Kecamatan Logas Tanah Darat sudah memiliki jalur sendiri dan sampai saat

ini sudah dua buah jalur yang dimiliki yakni Jalur Dubalang Sakti Harimau

Pondam dan Limo Piako Tuah Nagori yang belakangan ini juga telah unjuk

prestasi di berbagai ajang Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.9

8 Sawal (Kepala Desa Perhentian Luas), Wawancara, 21 Mei 2015

9 Suli (Kepala Desa Perhentian Luas Peroide I), Wawancara, 21 Mei 2015
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Budaya mamanjek sialang biasanya dilakukan 3 (tiga) tahun sekali,

budaya mamanjek sialang adalah kebiasaan masyarakat memetik hasil madu

dari pohon besar atau yang dinamakan oleh masayrakat Desa Perhentian Luas

adalah batang sialang. Pertama-pertama yang harus dilakukan oleh

masyarakat adalah bermusyawarah untuk menunjuk siapa yang menjadi ketua

untuk menuntun kegiatan mamanjek sialang, ketua yang ditunjuk biasanya di

sebut dengan pawang sialang untuk mamanjek sialang atau orang yang akan

memberikan petunjuk atau tata cara untuk mamanjek sialang. Untuk

melakukan kegiatan mamanjek sialang harus ada izin dari semua kepala suku

karena batang sialang yang diambil adalah milik suku-suku yang ada di Desa

Perhentian Luas bukan milik pribadi. Setelah persiapan selesai maka

mamanjek sialang dilakukan pada malam hari karena menurut pawang

tersebut madu yang diambil pada malam hari akan berbeda rasa, warna,

kekentalan dan manfaatnya akan lebih manjur dari pada madu yang diambil

pada siang hari. Mamanjek sialang tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja

paling sedikit ada 10 orang karena pawang sialang hanya bekerja untuk

memanjat dan menjatuhkan madu. Sedangkan yang memeras dan menyaring

dilakukan secara bersama-sama. Setelah pengambilan madu selesai dilakukan

maka madu akan ditinggalkan di pohon sialang sebagian kecilnya untuk

penunggu pohon sialang sebagai tanda terima kasih sudah menjaga pohon

sialang yang disebut dengan datuak sialang atau binatang harimau yang

dipercayai masyarakat penunggu sialang. Maka pohon sialang bisa terjaga

dari orang-orang nakal yang mau mencurinya untuk keperluan pribadi. Madu
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yang didapat dari mamanjek sialang akan dibagi-bagi dan selebihnya akan

dijual.10

Manjaring ruso adalah kegiatan menjaring rusa di hutan dengan

menggunakan jaring yang terbuat dari rotan dilakukan sekali dalam satu bulan

oleh sekelompok masyarakat. Pertama-pertama yang harus dilakukan adalah

bermusyawarah untuk menetukan kapan berangkat untuk melihat jejak rusa.

Apabila telah ditemukan jejak rusa maka ditentukan kapan untuk menahan

jerat rusa atau majaring ruso. Apabila rusa terkena pada jerat maka rusa

tersebut akan dijual dagingnya dan sebagiannya akan dijadikan gulai untuk

kenduri sebagai rasa syukur. Kemudian kepala rusa akan diberikan kepada

orang dikenakan rusa jeratnya sebagai tanda bahwa semakin banyak kepala

rusa yang didapatkan maka seiring waktu dia bisa dijadikan untuk kepala

kelompok sebagai penuntun manjaring ruso. Masyarakat Desa Perhentian

Luas berpendapat bahwa menjadi kepala manjaring ruso adalah pangkat yang

sangat diagungkan dan menjadi kebanggaan setiap orang.11

Upacara perkawinan yang biasanya dilakukan oleh calon mempelai

laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh karena

itu pihak keluarga laki-laki akan datang untuk meminang atau dikenal dengan

istilah maantan tando yang dikenal dalam masayarakat Desa Perhentian Luas.

Keluarga yang datang dari pihak laki-laki adalah orang-orang yang satu suku

dengan ayah mempelai laki-laki yang membawa cicin emas adalah syarat yang

pertama, peralatan satu badan, baik itu pakaian, alat kosmetik, dan lain-lain.

10 Datuak Padano (Kepala Suku Palapan), Wawancara, 15 Mei 2015

11 Datuak Naro (Kepala Suku Nailing), Wawancara, 15 Mei 2015
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Maka pihak perempuan akan menunggu dengan hidangan seperti kue. Setelah

terjadi pertunangan maka niniak mamak akan menetapkan tanggal untuk

menikah. Setelah terjadi pernikahan maka diadakan pesta untuk

memeriahkannya. Seminggu sebelum pesta dilaksanakan maka niniak mamak

akan bermusyawarah atau membagi kerja untuk terlaksananya pesta

pernikahan. Pertama-tama masyarakat yang diundang untuk membantu untuk

membuat makanan yang akan dihidangkan menciptakan kerja gotong royong.

Setiap masyarakat yang datang ke rumah pesta pernikahan akan diberikan

seperti makanan yang akan dibawa pulang tanda terima kasih tuan rumah.

Pada hari pesta pihak perempuan akan datang menjemput pihak laki dengan

menggunakan pakaian adat yang diantar oleh keluarga perempuan atau disebut

bako yang diiringi dengan calempong sebagai tanda bahagia. Di pertengahan

jalan pihak laki-laki dan perempuan akan bertemu dan berjalan menuju rumah

pihak perempuan sebagai simbol bahwa pihak laki-laki akan dibawa ke rumah

perempuan atau tinggal di rumah perempuan. Di depan rumah perempuan,

Nianiak mamak pihak laki-laki dan perempuan akan berbalas pantun yang

isinya nasehat dan juga tanda memberitahukan pihak laki-laki tersebut akan

tinggal dirumah pihak perempuan tersebut. Setelah itu maka boleh pihak laki-

laki tinggal dirumah perempuan. Setelah upacara adat perkawinan selesai

maka diadakan pesta perkawinan tanda syukur dan kebahagian.12

12 Datuak Paduko (Kepala Suku Paliang), Wawancara, 16 Mei 2015
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Peran adat istiadat dalam masyarakat Desa dilakukan untuk

meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun

Desa.

Adat yang digunakan bukanlah sebagai landasan kontrol sosial yang

utama melainkan konsep Agama Islam sebagai pedoman utama mereka,

sehingga dikenal dengan istilah adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan

Kitabullah. Adapun pemuka adat yang ada di Desa Perhentian Luas

Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah empat

orang yang diangkat sebagai penghulu dari suku-suku yang ada dan diangkat

oleh kemenakan mereka dengan sistem pemilihan kepada kemenakan yang

memahami adat secara baik dan benar.

E. Sarana Transpotasi dan Komunikasi

Sarana transportasi yang ada di Desa Perhentian Luas Kecamatan

Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi kebanyakan masyarakat

menggunakan transportasi darat. Keadaan jalan di Desa Perhentian Luas

Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi jalannya sudah di

aspal sehingga memberikan kemudahan  kepada masyarakat untuk melakukan

aktivitasnya. Sarana transpotasi di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas

Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi juga menggunakan sarana

transportasi angkutan umum yakni becak/kendraan roda tiga dan ojek yang

beroperasi setiap harinya. Dalam keseharian sarana transpotasi tersebut dapat

digunakan masyarakat untuk pergi ke pasar dan juga dapat dipakai untuk

mengangkut barang dagangan.



30

Sarana komunikasi di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah

Darat Kabupaten Kuantan Singingi sudah menggunakan telepon seluler untuk

berkomunikasi jarak jauh. Masyarakat juga bisa menerima berbagai informasi

dan berita-berita melalui sarana Radio dan Televisi dengan memanfaatkan

receiver atau digital.


