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BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten

Indragiri Hilir

Pungkat merupakan salah satu desa yang terdapat Kecamatan Gaung

Kabupaten Indragiri Hilir. Nama desa Pungkat berasal dari dua kata pung dan

kat, pung singkatan dari kata kampung sedangkan kat singkatan dari kata

rengkat13 atau rantang jadi kata Pungkat merupakan kampung rengkat atau

rantang. Kampung ini dimana pada awal mula pembuka kampung ditemukan

sebuah rantang besar yang konon adalah rantang yang digunakan raja untuk

perbekalan yang tertinggal ditempat tersebut dengan demikian maka kampung

tersebut dinamakan Pungkat.

Pemberian nama kampung atau desa pada zaman dahulu pada umumnya

berdasarkan pada penemuan atau peristiwa yang terjadi pada satu  daerah

tersebut misalnya pada desa tetangga sebelah yaitu belantaraya atau lebih

dikenal dengan sebutan desa belantak, penamaan tersebut berdasarkan

penemuan atau peristiwa dimana nama tersebut tercetus oleh pedagang-

pedagang suku minang karena daerah tersebut sering terjadi tabrakan perahu,

sampan atau sejenisnya pada hari pekan(hari pasar yang ada setiap satu minggu

sekali tepatnya hari rabu). Begitu juga desa Pungkat, desa yang berada

13 Rengkat menurut masyarakat  melayu setempat yang berarti tempat atau wadah  untuk
membawa perbekalan makanan.
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dipinggiran sungai gaung ini menjadi tempat pemberhentian raja indragiri

menuju ketasik hulu gaung dalam perjalanannya bersembunyi dari kejaran

musuh dan salah satu rantang atau tempat makan perbekalannya tertinggal

dilokasi tersebut. Puluhan tahun kemudian masyarakat memanfaatkan lokasi

tersebut yang dulunya hutan untuk mencari rotan, kayu dan ikan dan ada pula

masyarakat membuka hutan untuk berladang. Seiring dengan perjalanan waktu

ada sebagian masyarakat berazam menjadikan hutan tersebut sebagai tempat

tinggal mereka dengan memberi nama Pungkat, penamaan tersebut didasarkan

atas penemuan sebuah rantang atau dalam bahasa melayu disebut rengkat

dilokasi tersebut.

Pembukaan kampung Pungkat dibuka oleh H. Harun bin Abdullah serta

masyarakat dan tokoh masyarakat. Pembukaan pertama kampung tersebut

diperkiran tahun 1950, lokasi awalnya yang sekarang dikenal dengan parit H.

Awang salah satu tempat bermukim penduduk tersebut kemudian barulah

menyusul ke parit-parit yang lain yang ada di Desa Pungkat. Dari parit menjadi

dusun, hingga akhirnya tepat pada tahun 2000 menjadi Desa Pungkat. Proses

pembentukan desa Pungkat memakan waktu yang cukup lama hal ini

disebabkan dahulunya desa pungkat merupakan bagian dari Desa Belantaraya

atau belantak bukanlah desa yang berdiri sendiri tetapi  desa pemekaran.

B. Kondisi Geografis dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Desa Pungkat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gaung,

Kabupaten Indragiri Hilir. Batas-batas Desa Pungkat adalah sebagai berikut :
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- Sebelah Utara : Sungai Rawa

- Sebelah Timur : Belantaraya

- Sebelah Selatan : -

- Sebelah Barat : Desa Simpang Gaung.

Adapun kondisi geografisnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 60 m

2. Suhu udara : 30

3. Curah hujan : 2.3344 mm

Jumlah penduduk Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri

Hilir selama tahun 2007-2012 telah menunjukkan peningkatan jumlah

populasinya. Adanya pertumbuhan penduduk tiap tahunnya dalam setiap

wilayah merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam kegiatan

pembangunan pendapatan suatu negara terutama dalam peningkatan distribusi

demi meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam wilayah. Oleh

karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi

pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat

penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

1) Jumlah penduduk

Desa Pungkat sampai tahun 2012 adalah 3063 jiwa dengan perincian

sebagai berikut:

a. Penduduk Laki-laki : 1550
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b. Penduduk Wanita : 1513

2) Struktur Penduduk

Penduduk Desa Pungkat sebagian besar merupakan penduduk usia

kerja. Pembagian penduduk menurut kelompok umur adalah:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Pungkat Menurut Kelompok Umur

No Kelompok Umur Frekuensi Prosentase
1
2
3
4
5

0 – 5 Tahun
6 – 15 Tahun
16 – 25 Tahun
26 – 55 Tahun

55 Keatas

520
704
731
805
300

16,98%
22,98%
23,87%
26,28%
9.97%

Jumlah 3063 Jiwa 100 %
Sumber data : Peta statistik kependudukan Desa Pungkat tahun 2012

Adapun dilihat dari segi umum dapat dijelaskan bahwa kelompok umur

0-5 tahun adalah sebanyak 520 jiwa (16,98%), 6-15 tahun sebanyak 704

(22,98%), 16 -25 tahun sebanyak 731 (23,87%), 26 – 55 tahun sebanyak 805

(26,28%), dan 55 tahun keatas senbanyak 300 (9,97%).

3) Aspek Sosial Penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan usaha

membangun suatu perekonomian. Baik sebagai pedoman dalam perencanaan

maupun dalam melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu

pembangunan. Penduduk juga merupakan faktor terpenting dalam dinamika

pembangunan karena manusia sebagai modal dasar dan juga sebagai objek dari
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pembangunan itu sendiri. Sekaligus merupakan subyek ekonomi yang

memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional.14

4) Mata Pencarian Penduduk

Kondisi sosial ekonomi tercermin dalam mata pencaharian penduduk

atau status usaha mereka dalam kehidupan berumah tangga. Data selengkap

tentang meta pencaharian penduduk pada tabel dibawah:

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Desa Pungkat Menurut Mata Pencaharian Tahun 2012

No Perkerjaan Frekuensi Prosentase
1 Bertani 1000 32,65%
2 Nelayan 20 0,65%
3 Buruh 150 4,90 %
4 Dagang 20 0,65 %
5 Kerajinan Kapal Kayu 100 3,26 %
6 Pertenakan 30 0,98 %
7 Guru 46 1,50 %
8 Belum/ tidak berkerja 1697 54,82 %

Jumlah 100%
Sumber: Data monografi Desa Pungkat Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk yang berkerja sebagai

petani berjumlah 1000 orang (32,65%), Nelayan berjumlah 20 orang (0,65%),

Buruh 150 orang (4,90%), Dagang 20 orang (0,65%), Kerajinan kapal kayu

100 orang (3,26%), Pertenakan 30 orang (0,98%), guru 46 orang (1,50%) dan

belum atau tidak berkerja 1697 orang (54,82 %).

14 Kantor Kepala Desa Pungkat, Dokumen Desa Pungkat, 2012
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3. Sarana Kesejahteraan Penduduk

Tingkat kesejahteraan penduduk Desa Pungkat cukup baik. Hal ini

dibuktikan dengan beberapa indikator yang lazim digunakan untuk mengukur

tingkat kesejahteraan penduduk. Indikator tersebut adalah :

1) Sarana Transportasi

Alat atau sarana transportasi yang dimiliki penduduk adalah sepeda,

sepeda motor, disamping itu juga sarana transportasi air yang berupa

sampan, pompong dan speed boat.

2) Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi warga cukup memadai. Hal ini dinyatakan

dengan adanya radio,televisi, handphone dan sarana komunikasi lainnya.

3) Sarana Perekonomian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari didaerah tersebut banyak

warung-warung atau kios dipinggir-pinggir jalan.

4) Sarana kesehatan

Dapat dikatakan cukup, mengingat sudah ada 1 puskesmas

pembantu, 3 posyandu, 2 dokter praktek.

4. Kebudayaan dan Adat Istiadat

Sidi Gazalba mengatakan bahwa adat adalah suatu peraturan atau norma

yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat serta menjadi

keseimbangan dalam masyarakat.15

15 Sidi Ghazalba, Masyarakat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 156
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Adapun kebudayaan dan adat istiadat bagi masyarakat Desa Pungkat

selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Adapun adat istiadat yang

mempunyai nilai agama yaitu:

1) Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu bentuk seni budaya masyarakat

keseluruhan Kecamatan Gaung. Maulid juga dapat disebut sebagai

kegiatan keagamaan. Tujuan dari maulid tersebut meningkatkan kembali

sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Isi kata maulid tersebut

mengisahkan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW mulai dari

kandungan ibunya sampai Beliau wafat.

2) Berzanji, yaitu sejenis budaya masyarakat Desa Pungkat yang dikenal

sebagai kebudayaan Islam yang sangat terkenal. Berzanji sering dilakukan

oleh orang daerah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

a. Acara Khitanan (Sunnah Rasul)

b. Memerintahkan pesta pernikahan seseorang.

c. Mencukur rambut/memberi nama anak.

d. Upacara kenduri nazar bagi seseorang.

5. Bidang pendidikan

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Pungkat pada akhir tahun 2012

tercatat sebagai berikut:
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Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Desa Pungkat Menurut Tingkat Pendidikan yang
Ditamatkan Tahun 22 Juni 2012

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Tidak tamat SD 545
2 Tamat SD 150
3 Tamat SMP 60
4 Tamat SMU 70
5 Tidak Sekolah 2173
6 Tamat Perguruan Tinggi 65

Jumlah 3063
Sumber: Data Monografi Desa Pungkat Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar yaitu sekitar

545 orang penduduknya tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya,

pindidikan SD 150 orang, lulusan SMP sebesar 60 orang, lulusan SMU

sebesar 70 orang, penguruan tinggi 65 orang dan tidak sekolah sama sekali

2173 orang.

Jumlah sekolah yang ada di Desa Pungkat ada 5 buah, dengan

perincian sebagai berikut :

- Sekolah Dasar : 2 Buah

- Sekolah Menengah Pertama : 1 Buah

- Sekolah Tsanawiyah : 1 Buah

- Sekolah Ibtidaiyyah : 1 Buah

Dibidang olah raga dapat dikatakan memiliki fasilitas atau sarana olah

raga yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya beberapa lapangan atau

fasilitas olah raga seperti 2 lapangan sepak bola, 6 lapangan volley, 6 Sepak

takraw, dan 6 lapangan bulu tangkis.


