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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kecamatan Kampar Timur adalah suatu wilayah yang terletak di

Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Kecamatan Kampar Timur merupakan salah

satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya adalah + 99,7 km2

atau 9,965 Ha, dengan pusat pemerintaahan berada di desa Kampar.

Kecamatan Kampar Timur mempunyai sembilan (9) desa yaitu Desa ,

Desa Pulau Rambai, Desa sawah Baru, Kampar, Desa Sei Tarap, Desa Tanjung

Bungo, Desa Koto Perambanan, Desa Pulau Birandang, Desa Sungai Putih, dan

Desa Deli makmur.

Kecamatan Kampar Timur merupakan salah satu kecamatan di

kabupaten Kampar yang jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota

Kabupaten sekitar 23 KM yang dapat ditempuh sekitar 30 menit dengan

menggunakan mobil. Sedangkan jarak dengan ibu kota Propinsi sekitar 39 KM

yang dapat ditempuh dalam waktu satu jam dengan menggunakan mobil. Jarak

pusat wilayah kecamatan dengan desa /kelurahan tejauh sekitar 20 KM yang

dapat ditempuh selama 45 menit dengan menggunakan mobil.

Kecamatan Kampar Timur berbatasan dengan kecamatan Tapung dan

Rumbio Jaya di sebelah Utara, Kecamatan Tambang disebelah timur,

Kecamatan Kampar Kiri Hilir disebelah Selatan, dan sebelah Barat berbatasan

dengan Kecamatan Kampar.
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B. Demografis

Menurut data yang diperoleh dari kantor camat Kecamatan Kampar

Timur tahun 2015, jumlah penduduk Kecamatan Kampar Timur berjumlah

25.312 jiwa, gambaran yang jelas tentang jumlah penduduk ini dapat dilihat

dari tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Kamapar Timur

No Nama Desa Luas Daearah Jumlah KK
Jumlah

Penduduk

1 Pulau rambai 42 km2 690 3,422 jiwa

2 Sawah baru 40 km2 277 1,495 jiwa

3 kampar 27 km2 1,615 4,204 jiwa

4 Sungai tarap 15 km2 415 1,493 jiwa

5 Tanjung bungo 18 km2 492 1,866Jiwa

6 Koto perambanan 22 km2 1,125 5,216 jiwa

7 Pulau birandang 20 km2 1,114 5,840 jiwa

8 Sungai putih 18 km2 303 820 jiwa

9 Deli makmur 23 km2 235 235 jiwa

jumlah 225 km2 6,166 KK 25.312 jiwa

Sumber: Kantor Camat Kampar Timur, Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa masyarakat pulau ramabai

memiki jumlah penduduk sebanyak 3,422 jiwa,desa sawah baru 1,495

jiwa,kampar 4204 jiwa, pulau birandang 5840 jiwa, sungai putih 820 jiwa,

sedangkan masyarakat deli makmur berjumlah 235 penduduk,dan keseluruhan

jumlah penduduk de Kecamatan Kampar Timur adalah 25,312 jiwa dengan

luas daerah 225 km2 dan 6,166 KK.
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Dilihat dari jumlah jenis kelamin masyarakat Kecamatan Kampar

Timur adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar Timur Menurut Jenis Kelamin

No Nama Desa Laki-laki Perempuan

1 Pulau rambai 1,631 1,79

2 Sawah baru 776 719

3 kampar 2,355 1,849

4 Sungai tarap 757 736

5 Tanjung bungo 939 927

6 Koto perambanan 2,596 2,620

7 Pulau birandang 2,915 2,925

8 Sungai putih 423 397

9 Deli makmur 478 478

jumlah 12,870 12,442

Sumber: Kantor Camat Kampar Timur, Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki lebih besar

dibandingkan denagn jumlah perempuan yakni laki-laki berjumlah 12,870 dan

perempuan 12,442

C. Keagamaaan

Penduduk asli Kecamatan Kampar Timur mayoritasnya beragama

Islam. Sedangkan yang beragama non Islam hanya sebagian kecil masyarakat

pendatang, seperti transmigran. Untuk lebih jelasnya dapat diliahat pada table

di bawah ini :
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Tabel II.3

Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Kampar Timur

No desa Islam Kristen Budha/

hindu

Katolik

1 Pulau rambai 3.419 jiwa 3 - --

2 Sawah baru 1.495 jiwa - - -

3 kampar 4.204 jiwa - - -

4 Sungai tarap 1.493 jiwa - - -

5 Tanjung bungo 1,866 jiwa - - -

6 Koto perambanan 5.216 jiwa - - -

7 Pulau birandang 5.840 jiwa - - -

8 Sungai putih 820 jiwa - - 6

9 Deli makmur 956 jiwa - - 11

jumlah 25.292 3 - 17

Sumber : Kantor Camat Kampar Timur, Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat

Kecamatan Kampar Timur beragama Islam, hal ini dibuktikan denagn 25,292

orang beragama Islam, 3orang beragama kristen, sedangkan 17 orang

beragama katolik, dan tidak ada masyarakat yang menganut agama budha

/hindu.

Masyarakat di kecamatan Kamapar Timur termasuk penganut agama

yang taat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap desa mempunyai beberapa

mesjid dan musallah yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan upacara

keagamaan lainnya. Mesjid dan Musallah juga berfungsi sebagai tempat

pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan desa setempat.
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Jumlah masjid dan musallah di Kecamatan Kampar Timur dapat dilihat pada

table di bawah ini:

Tabel II.4

Komposisi Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Kampar Timur

No Nama Desa Mesjid Musalla

1 Pulau rambai 8 buah 11 buah

2 Sawah baru 1 buah 2 buah

3 kampar 4 buah 5 buah

4 Sungai tarap 2 buah 3 buah

5 Tanjung bungo 3 buah 6 buah

6 Koto perambanan 6 buah 12 buah

7 Pulau birandang 8 buah 12 buah

8 Sungai putih 2 buah 4 buah

9 Deli makmur 1 buah 3 buah

jumlah 36 buah 58 buah

Sumber : Kantor Camat Kampar Timur, Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Kampar Timur

terdapat 36 mesjid, sedangkan untuk bangunan mushalla terdapat 58

mushalla.

Kuatnya agama didaerah ini terbukti dengan banyaknya sekolah-

sekolah agama, seperti MDA, MTS, MA serta ada dua pesantren yang

santrinya bukan saja berasal dari daerah setempat,bahkan banyak yang berasal

dari luar Kecamatan Kampar Timur, bahkan ada beberapa orang yang berasal

dari luar Propinsi Riau.dari table dibawah ini dapat dilihat jumlah lembaga

pendidikan agama yang ada di Kecamatan Kampar Timur
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Tabel II.5

Jumlah Sarana Pendidikan Agama di Kecamatan Kampar Timur

No Nama Desa MDA MTs PON-PES

1 Pulau rambai 3 buah 1 buah -

2 Sawah baru 1 buah - -

3 kampar 2 buah - 1 buah

4 Sungai tarap 1 buah - -

5 Tanjung bungo 2 buah 1 buah -

6 Koto perambanan 3 buah - -

7 Pulau birandang 3 buah - 1 buah

8 Sungai putih 1 buah - -

9 Deli makmur 1 buah - -

jumlah 17buah 2 buah 2 buah

Sumber : Kantor Camat Kampar Timur, Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan agama

di Kecamatan Kampar Timur . memilki 17 buah MDA , 2 buah MTS, dan 2

buah pesantren.

D.  Pendidikan

Pendidikan merupakan peran yang sangat penting bagi bangsa dan

merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

Untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, maka

pendidikaan merupakan faktor yang penting untuk ditingkatkan,baik oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang

sedang dilaksanakan di indonesia, tidak akan terwujud jika sumber daya

manusia nya tidak disiapkan dengan baik. Di sisi lain, pendidikan merupakan



16

sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional.

Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara

langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan

masyarakat akan semakin cepat dapat diwujudkan. Banyaknya jumlah

masyarakat yang mengutamakan pendidikan salah satu penyebabnya karna

tersedianya sarana pendidikan yang disediakan pemerintah. Masyarakat

Kecamatan Kampar Timur sangat mengutamakan pendidikan mulai dari

tingkat dasar hingga kejenjang yang lebih tinggi seperti yang terlihat titable

berikut :

Tabel II.6

Jumlah Peserta Dan Sarana Pendidikan di Kecamatan Kampar Timur

Tingkat pendidikan Jumlah Peserta didik Jumlah sarana

pendidikan

Taman kanak-kanak 4.047 orang 14 buah

Sekolah Dasar 7.233 orang 56 buah

SMP/SLTP 5.928 orang 3 buah

SMA/SLTA 4.841 orang 5 buah

Akademi (D1-D3) 944 orang -

Sarjana (S1-S3) 1.161 orang -

Sumber : Kantor Camat Kampar Timur, Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan untuk taman

kanak-kanak memiliki peserta didik 4,047 orang dengan sarana pendidikan 14

buah, sekolah dasar 7,233 orang 56 srana pendidikan , Smp/Sltp 5,928 orang

sarana pendidikan 3 buah, SMA/SLTA 4,841 orang sarana pendidikan 5

buah, akademik (D1-D3) 944 orang sedangkan serjana S1-S3 1.161 orang.
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E.   Ekonomi dan Pekerjaan Masyarakat

Daerah Kecamatan Kampar Timur merupakan salah satu wilayah

penting di Kabupaten Kampar, karna menjadi daerah lalu lintas perdagangan

antara Propinsi Riau dengan prpinsi-propinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Keadaan tersebut dimungkinkan, Kecamatan Kampar Timur merupakan

daerah yang berada atau terletak disekitar atau disepanjang jalan lintas Timur

Sumatera.

Adapun mata pencarian masyarakat Kampar Timur terlihat seperti

pada table berikut

Tabel II.7
Komposisi Pekerjaan Masyarakat Kampar Timur

No Jenis pekerjaan Jumlah Pekerjaan

1 Pegawai Sipil 315 orang

2 petani 4803 orang

3 Pedagang 2432 orang

4 Pegawai swasta 3915 orang

5 pensiunan 333   orang

6 wiraswasta 567 orang

7 Lain-lain 4951 orang

Sumber : Kantor Camat Kampar Timur, Tahun 2015

Dilihat dari tabel diatas komposisi pekerjaan masyarakat Kampar

timur pegawai sipil berjumlah 315 orang, dan petani 4803 orang , pedagang

2432 orang, pegawai swasta 3915, pensiunan 333 orang, wiraswasta 567

orang dan yang lain-lain nya 4951 orang.
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F.  Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan, karena atas unsur kedua inilah kehidupan makhluk sosial dapat

berlangsung. Dan begitu pula antara manusia yang satu dengan yang lainnya

juga tidak dapat dipisahkan karena manusia itu membutuhkan sehingga

dengan demikian timbullah kehidupan bermasyarakat tersebut maka akan

timbul pula budaya yang pada umumnya setiap daerah itu mempunyai

kebutuhan yang berbeda.

Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Kampar Timur juga mempunyai

jiwa sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri,

misalnya bergotong royong dalam acara kenduri, pesta khitanan dan

kebudayaan lainnya. Hal ini mungkin didukung oleh faktor agama Islam yang

kuat, maka sedikit banyak sosial budaya pasti terpengaruh oleh nilai-nilai

ajaran Islam yang kuat, maka sedikit banyak sosial budaya pasti terpengaruh

oleh nilai-nilai ajaran Islam, seperti azaz kekerabatan dan saling membantu

satu sama lain masih menjiwai setiap individu masyarakat.

Dalam pandangan masyarakat Kecamatan Kampar Timur, individu

adalah bagian  dari masyarakat yang masing-masing mempunyai fungsi

dalam masyarakat tersebut, kepentingan yang ada dalam individu seakan

telah menjadi kepentingan masyarakat.1

Adat istiadat penduduk Kecamatn Kampar Timur terlihat dalam adat

perkawinan yang merupakan suatu urusan yang sangat penting. Selain diatur

1Amir (masyarakat) wawancara 10 juni 2015
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oleh ketentuan Agama juga diatur oleh ketentuan adat. Artinya, suatu

perkawinan pada masyarakat Kecamatan Kampar Timur harus memenuhi

ketentuan Agama dan adat.

Dalam susunan organisasi pemerintahan adat Kecamatan Kampar

Timur, sebutan atas penguasanya dikenal dengan Ninik  Mamak. Mereka

disebut penguasa adat Kampar Timur yang mengurus dan betindak keluar

maupun kedalam tehadap persatuan sukunya.2

Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat

karena adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang sering atau bisa

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa adat istiadat hasil produk manusia secara turun temurun, hal ini sangat

dipengaruhi oleh tingkat berfikir, semakin tinggi tingkat berfikir manusia

semakin tinggi pula kebudayaannya.

2 Hakimi, (pemuka adat)wawancara 16 juni 2015


