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BAB  III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sekilas Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Bagan Tujuh

Desa bagan tujuh merupakan desa yang terbentuk atas dasar

program pemerintah pada masa orde  baru, yakni yang disebut dengan

program transmigrasi. Pada sekitar tahun 1993 desa ini baru didiami oleh

pendudduk trans, baik  transmigrasi lokal maupun transmigrasi dari pulau

Jawa. Awal penduduk desa ini hanya berjumlah 20 KK, namun lambat

laun desa tersebut semakin berkembang dan semakin ramai pendudunya.

Pertaambahan penduduk terjadi pada tahun 1997, dimana hampir 50%

penduduk diisi oleh penatang yang berasal dari Medan, menggantikan

warga transmigrasi yang tidak tahan dan kembali lagi ke pulau Jawa.  Pada

tahun 1999 dirasa terjadi peningkatan jumlah hasil produksi tanaman sawit

sehingga tingkat perekonomian warga semakin membaik bila

dibandingkan dengan awal kedatangan mereka pada waktu itu.60

Salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kunto

Darussalam,  Kabupaten  Rokan Hulu ini awalnya bernama UPT (Unit

Pemukiman Transmigrasi),  dan sekarang berubah menajadi desa Bagan

Tujuh.  Perubahan nama UPT menjadi desa Bagan Tujuh terjadi selang

waktu hanya 1 tahun, dari awalnya berdiri desa tersebut sampai sekarang

60 Dokumentasi Profil Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu, tt.
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sudah 3 kali pergantian kepala desa, sedangkan pada UPT atau pra desa

terjadi pergantian KUPT sebanyak 2 kali. Desa  Bagan Tujuh ini memiliki

komponen wilayah sebanyak dua dusun, tiga RW (Rukun Warga) dan

sembilan TR (Rukun Warga).61

Desa Bagan Tujuh memiliki dua kepercayaan agama, yakni agama

Islam sebagai agama yang mayoritas dan juga agama Kristen Protestan

sebagai agama yang minoritas, sekitar tahun 2000 sebuah gereja berdiri

tepatnya di wilayah RT 08. Masyarakat desa Bagan Tujuh memiliki satu

bangunaan Masjid dan lima bangunan Mushalla, namun dari sisi tingkat

kualitas ibadah Masjid maupun mushalla kesadaran masyarakat dalam

mengimarahkan atau memakmurkan Masjid sangat rendah. Sebagian

masyarakat juga banyak yang melaksanakan ibadah haji ketanah suci, hal

ini dikarenakan ekonomi mereka sudah cukup mapan.62

Selanjutnya pengurus Masjid yang dibantu dengaan seluruh warga

telah membeli kebun  sawit dimana hasil dari produksi produksi sawit

tersebut dialokasikan untuk pengembangan kegiatan yang berkaitan

dengan Masjid maupun yang lainnya seperti MDA.63

61 Dokumentasi Profil Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu, tt.

62 Dokumentasi Profil Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu, tt.

63 Dokumentasi Profil Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu, tt.
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2. Kondisi Suku/Etnis

Setelah melakukan hasil penelitian, maka terdapat empat suku yang

berbeda di Desa Bagan Tujuh, dimana suku jawa lebih banyak bila

dibandingkan dengan suku-suku lain. Hal ini dikarenakan masyarakat

transmigrasi memang rata-rata  berasal dari pulau Jawa, karena melihat ke

uletan orang-orang suku Jawa dalam bekerja sehingga mendapatkan hasil

yang berlimpah, maka masuklah suku Batak, Melayu dan Minang ke Desa

itu, guna untuk mengadu nasib di Desa tersebut. Dikarenakan suku Jawa

yang lebih dominan di Desa Bagan Tujuh maka suku Jawalah yang

memperoleh kemajuan yang sangat pesat dalam perekonomiannya,

dibanding dengan suku Batak, Melayu dan Minang. Lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL II
KOMPOSISI SUKU/ETNIS DI DESA BAGAN TUJUH

NO
Suku Bangsa/Etnis

Wilayah
RT

Jawa Batak Melayu Minang Lain-
lain

1 RT 01 130 19 17 3 -
2 RT 02 116 - - 7 -
3 RT 03 98 9 25 - -
4 RT 04 132 - 9 7 -
5 RT 05 120 18 25 - -
6 RT 06 104 - - - -
7 RT 07 100 10 - 4 -
8 RT  08 - 253 - - -
9 RT 09 163 - 4 10 -

JUMLAH 953 309 80 31 -
(Dokumentasi pada tanggal 11 Desember 2013)
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3. Kondisi Mata Pencaharian

Hampir rata-rata masyarakat Desa Bagan Tujuh adalah petani, yakni

mereka yang memiliki kebun atau bekerja di kebun. Tidak sedikit dari

mereka yang mengelola perkebunannya sendiri. Akan tetapi ada sebagian

dari mereka yang mempekerjakan perkebunan mereka kepada orang lain.

Dari hasil perkebunan inilah mereka dapat menyambung hidup dan

mencapai kesuksesan. Diamana dalam setiap bulannya mereka harus

memanen hasil perkebunannya sebanyak dua kali dalam satu bulan, dan

hasil yang didapat juga tidak sedikit.

Sedangkan yang lain adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan juga

karyawan perusahaan. Melihat kondisi penduduk Desa Bagan Tujuh cukup

banyak, sehingga terdapat Kantor Desa, KUA (Kantor Urusan Agama) dan

beberapa sekolah dan yang didirikan pada Desa tersebut, maka sebagian

dari penduduk Desa Bagan Tujuh memilih untuk menjadi PNS.

Dikarenakan Desa tersebut adalah Desa penghasil kelapa sawit,

maka tidak sedikit masayarakat Desa Bagan Tujuh yang menjadi karyawan

di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:
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TABEL IV
KONDISI MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT

DESA BAGAN TUJUH
NO Wilayah

RT
PNS TNI/

POLRI
Petani Dokter Karyawan

1 RT 01 2 - 29 - 3
2 RT 02 3 - 20 - -
3 RT 03 2 - 19 - -
4 RT 04 2 - 30 - -
5 RT 05 2 - 39 - 7
6 RT 06 - - 25 - -
7 RT 07 1 - 28 - -
8 RT 08 - - 49 - -
9 RT 09 2 - 38 - -

Jumlah 17 - 277 - 10
(Dokumentasi pada tanggal 11 Desember 2013)

4. Tingkat Pendidikan

Peran pendidikan di Desa Bagan Tujuh dirasa sangat perlu

ditingkatkan, baik berupa fasilitas penunjang maupun sumber daya guru

pengajar sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar dan mengajar.

Proses pembangunan yang sedang berjalan akan dapat terlaksana

dengan baik apabila sumber daya manusia yang di perlukan dapat terpenuhi.

Dalam publikasi ini yang dapat disediakan hanya sebatas jumlah murid dan

jumlah guru sehingga analisa yang proses belum dapat terperinci.

Pendidikan terakhir masyarakat lebih banyak tamatan SD yakni

527 orang, pada pendidikan SMP juga banyak yakni 300 orang begitu juga

dengan SMA dan ada juga sampai kejenjang perguruan tinggi.

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa

Bagan Tujuh, menjadi salah satu faktor penyebab yang mengakibatkan
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kurangnya pemahaman tentang hibah kepada anak angkat. Untuk lebih jelas

dapat ilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL V
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT BEGAN TUJUH

NO Wilayah
RT

SD SLTP SLTA D3 S1

1 RT 01 63 31 32 - -
2 RT 02 36 25 27 1 1
3 RT 03 21 23 35 7 3
4 RT 04 60 28 32 2 1
5 RT 05 66 42 29 - -
6 RT 06 40 32 30 - -
7 RT 07 48 33 16 2 1
8 RT 08 106 44 56 - -
9 RT 09 87 42 24 4 -

Jumlah 527 300 281 16 6
(Dokumentasi pada tanggal 11 Desember 2013)

B. Geografi dan Demografi

1. Monografi Desa Bagan Tujuh

Hampir genap 20 tahun adanya, desa yang bermula daerah

transmigrasi ini berada, dengan memiliki fasilitas yang diberikan pada

waktu itu seperti adanya areal wilayah sekolah, pasar, KUD, Kantor Desa,

lapangan dan sebagainya. Desa ini juga memiliki wilayah yang

pemakaman luasnya sekitar 1,5 Ha sedangkan untuk perkebunan seluas

512 Ha, masyarakat desa Bagan Tujuh cukup majemuk, terdapat empat

suku yang berbeda yakni suku Batak, suku Melayu, suku Minang, dan

yang terakhir suku Jawa, namun hal ini lebih didominasi dengan suku

Jawa. Dari segi mata pencaharian masyarakat Bagan Tujuh memiliki
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cukup luas perkebunan, sehingga hampir rata-rata mereka adalah petani

kebun sawit.64

Apabila dilihat dari segi wilayah desa Bagan Tujuh mempunyai

wilayah yang berbatasan dengan:

a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah kelurahan Kota Lama.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa Bukit Intan Makmur.

c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa Intan Jawa.

d. Sedangkan di bagian sebelah barat juga berbatasan dengan wilayah

kelurahan Kota Lama.65

Sedangkan orbitasi (jarak pemerintah desa kepusat pemerintahan)

adalah sebagai berikut :

1) Jarak dari desa kepusat kecamatan sekitar 6 km.

2) Jarak dari desa kepusat pemerintahan kabupaten sekitar 79 km.

3) Jarak dari desa kepusat pemerintahan provinsi sekitar 175 km.66

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk desa yang tidak besar, tansportasi yang sederhana

dan jarak rumah yang agak berjauhan menimbulkan seolah-olah adanya

suatu isolasi, sehingga frekuensi kontak sosial tidak besar. Berdasarkan

data yang telah dihimpun oleh aparat pemerintah desa Bagan Tujuh

mengenai kondisi keadaan penduduk, bahwa penduduk desa Bagan Tujuh

64 Dokumentasi Profil Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu, tt.

65 Dokumentasi Profil Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kbupaten Rokan
Hulu, tt.

66 Dokumentasi Profil Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu, tt.



42

berjumlah 1327, dan menunjukkan kaum laki-laki lebih sedikit dari pada

perempuan. Dalam hal ini pembangunan masyarakat diharapkan mampu

menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dan inovasi baru. Hal ini dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL I
KONDISI PENDUDUK DESA BAGAN TUJUH 2013

NO RT (Rukun
Tetangga)

Laki-laki Perempuan Jumlah Ket

1 RT 01 87 82 169
2 RT 02 67 56 123
3 RT 03 31 75 132
4 RT 04 36 78 148
5 RT 05 44 86 162
6 RT 06 22 57 104
7 RT  07 31 60 104
8 RT 08 43 136 253
9 RT 09 40 90 167

JUMLAH 401 720 1352
(Dokumentasi pada tanggal 11 Desember 2013)

3. Struktur Pemerintahan

Usaha pemerintah kearah mengembangkan atau membangun desa

ialah menempatkan warga desa dalam kedudukan yang sebenarnya sebagai

warga desa dalam wadah Indonesia, artinya tidak ada perbedaan antara

penduduk desa dengan penduduk kota.

Para aparatur desa harus mampu bersama-sama masyarakat desa

setempat melaksanakan program pembangunan yang telah dicanangkan.

Selain itu pembangunan masyarakat pedesaan juga dapat dipandang

dari segi perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini pembangunan

masyarakat desa diartikan sebagai suatu proses dimana masyarakat
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diharapkan mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dan inovasi

baru.

Oleh sebab itu masyarakat Desa Bagan Tujuh membentuk struktur

organisasi pemerintahan, agar desa tersebut menjadi desa yang makmur  dan

tertata dengan baik, dengan adanya pengurus pemerintahan desa. Hal ini

dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

STUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BAGAN TUJUH

KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM

KABUPATEN ROKAN HULU

KEPALA DESA
ROSIHAN

SEKDES
GATOT HARTOYO

Kaur Pemerintahan Kaur Umum Kaur Keuangan Kaur Pembangunan
R. MANURUNG        MUSLIHUDIN        ASTUTI                 REFLIJAR

KADUS I
TUNYAR

KADUS II
DIDIK HARYADI

RW I RW II

RT 1 RT 2 RT 3

RT 4

RT
6

RT 7 RT 8

RT 9RT 5
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C. Agama dan Pengamalan Hukum Islam

1. Agama

Desa Bagan Tujuh memiliki dua kepercayaan ajaran agama, yakni

Islam dan Kristen yang persentasenya sekitar 95:5, karena diwilayah RT

08 di desa tersebut berdiri sebuah gereja pada tahun 2000 yang lalu.

Berbicara pada konteks ajaran agama Islam di Desa Bagan Tujuh, aktifitas

keagamaan khususnya di Masjid akan terlihat ramai dan semarak hanya

pada moment-moment peringatan hari besar Islam saja, misalnya maulid

Nabi, 1 Muharram, Ramadhan dan sebagainya. Sedangkan pada aktifitas

ibadah sholat masih dalam kategori sangat rendah, hanya waktu magrib

dengan isya saja yang ramai di Masjid. Satu bangunan Masjid dan 5

bangunan Musholla yang sudah ada, kondisinya hampir sama, tidak

banyak masyarakat yang memakmurkan Masjid maupun Mushalla.

Kemudian tidak adanya rutinitas pengajian/ceramah di Masjid maupun

Mushalla, yang ada hanya khutbah jum’at seminggu sekali, hal ini

mengakibatkan minim dan jauhnya nilai-nilai pengetahuan masyarakat

terhadap agama khususnya dalam pelaksanaan hibah itu sendiri.67

67Data Profil Desa tahun 2011.
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TABEL III
KONDISI AGAMA MASYARAKAT BAGAN TUJUH

NO
Agama

Wilayah
RT

Islam Kristen Budha Hindu Katolik

1 RT 01 120 19 - - -
2 RT 02 113 - - - -
3 RT 03 112 10 - - -
4 RT 04 139 - - - -
5 RT 05 140 12 - - -
6 RT 06 94 - - - -
7 RT 07 98 6 - - -
8 RT 08 2 251 - - -
9 RT 09 117 20 - - -

Jumlah 925 318 - - -
(Dokumentasi pada tanggal 11 Desember 2013)

Dikarenakan terdapat dua penganut agama di Desa Bagan Tujuh

yaitu Islam dan Kristen, maka penulis telah menemukan data mengenai

jumlah sarana ibadah yang terdapat di Desa Bagan Tujuh. Data yang telah

dihimpun yakni terdapat 1 (satu) Masjid, 5 (lima) Mushalla, 2 (dua) Gereja

dan 1 (satu) MDA/PDTA.

TABEL VII
JUMLAH SARANA IBADAH DI DESA BAGAN TUJUH

NO Masjid Mushalla Gereja Ket
1 RT 03 RT 01 - Hanya ada 1 Masjid dan 5

Mushalla, 2 Gereja dan 1
MDA/ PDTA

2 - RT 02 -
3 - RT 05 -
4 - RT 06 -
5 - RT 07 -
6 - - RT 08
7 MDA/PDTA RT 01 -

(Dokumentasi pada tanggal 11 Desember 2013)
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2. Pengamalan hukum Islam

a. Waris

Dalam hal kewarisan, mayoritas masyarakat memakai hukum

waris adat Jawa, karena mereka beranggapan  bahwa hukum waris adat

sudah sejalan dengan aturan hukum Islam seperti perbandingan 2:1

antara hak laki-laki dan perempuan. walaupun dalam beberapa hal

tidaklah demikian seperti dalam peralihan harta pusaka, diberikan

kepada anak perempuan secara “kolektif”, tetapi tidak untuk dimiliki

individual. Sehingga dengan memberlakukan adat Jawa, berarti

memberlakukan pula hukum Islam, walaupun tidak sepenuhnya, dan

hukum Islam tetap dijunjung tinggi.68

b. Wasiat

Dalam hal peralihan harta melalui wasiat, wasiat diberlakukan

sesuai dengan ketentuan adat, dimana wasiat berfungsi untuk

mewajibkan ahli waris membagi harta peninggalan dengan cara yang

layak guna menghindari perselisihan  antar ahli waris dalam

pembagian harta peninggalan tersebut. Sedangkan wasiat kepada

kerabat yang bukan ahli waris, dimungkinkan dengan tidak

mengabaikan hak-hak ahli waris, tetapi hanya berupa harta bersama

(gono-gini) bukan harta bawaan ataupun harta pusaka.69

68Ihsan Fuadi, Tokoh Adat Desa Bagan Tujuh, wawancara 14 Februari 2014.
69Safaruddin Pulungan, Kepala KUA Desa Bagan Tujuh, wawancara 14 Februaru 2014.
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c. Hibah

Praktek penghibahan melebihi 1/3 harta bagi masyarakat Desa

Bagan Tujuh merupakan hal yang lebih maslahat, dan penerima hibah

disini tidak hanya untuk anak-anak penghibah saja, akan tetapi juga

kepada orang lain yang tidak ada hubungan nasab. Maksud mereka

memberikan hibah adalah selain rasa kasih sayang terhadap anak, juga

untuk menjamin kehidupan dihari tua, karena khawatir tidak sanggup

bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Selain itu mereka beranggapan bahwa pemberian hibah tersebut

sebagai jaminan atas perawatan dan hidup si pemberi hibah, karena

dengan memberikan hibah, maka orang yang menerima hibah harus

merawat dan menjamin kehidupan pemberi hibah. Hal ini juga

memberikan keuntungan bagi penerima hibah, karena akan

mendapatkan hasil dari pengelolaan hasil hasil hibah tersebut, dan

ketika si penghibah meninggal maka harta tersebut mutlak menjadi

milik penerima hibah.70

d. Anak angkat

Kepedulian masayarakat Desa Bagan Tujuh terhadap anak

angkat merupakan salah satu bentuk tindakan yang nyata.

Memberikan harta kepada mereka dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan yang menyangkut perlengkapan hidup,  baik itu dari sisi

pendidikan maupun kesejahteraannya.

70Marzuki, Pengurus Masjid sekaligus anggota BKM (Badan Kemaslahatan Masjid) Desa
Bagan Tujuh, Wawancara 14 Februari 2014.
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Berbuat baik terhadap anak angkat dengan cara membiayai

pendidikannya adalah tindakan yang sangat mulia, sehingga

diharapkan mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang

cerdas, baik dan juga sholeh.

Pendidikan dan pengajaran berperan penting sebagai dasar

pengetahuan baik akhlak, etika dan juga moral bagi anak, hal tersebut

memang sangat menjadi anjuran oleh Allah dan juga Rasulullah untuk

selalu memberikan yang terbaik bagi mereka.

Kedudukan anak angkat lebih terhormat dari pada anak asuh,

karena dia mempunyai hak-hak yang besar  dari anak asuh. Mereka

boleh tinggal menetap dengan orang tua angkatnya, sedangkan anak

asuh hanya sementara, dan bila sudah besar harus kembali kepada

orang tuanya atau hidup mandiri.

Alasan  yang menjadi pertimbangan pengangkatan anak juga

bermacam-macam. Ada yang karena untuk kepentingan pemeliharaan

di hari tua dan ada yang kerana kasihan terhadap anak yatim piatu.

Bahkan, ada kalanya pengangkatan anak dilakukan dengan

pertimbangan yang mirip dengan adopsi yang diatur oleh ketentuan

adopsi yaitu untuk menghindari punahnya suatu keluarga.

Oleh karena itu keberadaan anak angkat telah penulis temukan

dalam sebuah data, guna untuk mencari informasi tentang pelaksanaan

hibah yang dilakukan oleh orang tua angkatnya.
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Data terakhir yang di dapat oleh penulis melalui ketua BKM

(Badan Kemaslahatan Masjid) bahwa anak-anak yang berstatus anak

angkat berjumlah 12 orang. Nama-nama anak angkat dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:

TABEL VI
DATA-DATA ANAK ANGKAT DI DESA BAGAN TUJUH

NO Wilayah RT Nama Anak Angkat Jumlah
1 RT 01 - Iyap 1 orang
2 RT 03 - Wiji

- Afriyanto
- Tole
- Narimun

4 orang

3 RT 04 - Nur Azzlin
- Nur Ihsan

2 orang

4 RT 07 - Sumin 1 orang
5 RT 08 - Meri 1 orang
6 RT 09 - Indun

- Buyung
- Eris

3 orang

Jumlah 12 orang
(Dokumentasi pada tanggal 11 Desember 2013)


