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Abstract  

This study aims to determine the development of the Naqshbandi Tariqa and its influence on the socio-cultural life of 

the Sakai people in the Bengkalis Regency. The findings of this study are that the Naqshbandi Tariqa entered and 

developed among the Sakai Tribe in several different regions, but not at the same time with varying figures of the 

carrier. If mapped, there are three main lines (networks), namely the first line of the Ibrahim Caliph in 1912 at Bomban 

Potani in the area of Bathin Solapan. Second, the path of Sheikh Imam Sabar Al-Kholidi in 1925 in Beringin Village, 

Talang Muandau area. Third, Caliph Mahmud in 1947 in Tasik Serai. The Sakai Tribe can well accept the presence 

of the Naqshbandi Tariqa in the Onder region of the Mandau district. It is evidenced by the existence of approximately 

11 Suluk houses in the Sakai Tribe domicile today. The teachings of the Naqshbandi Tariqa greatly influenced the 

socio-cultural life of the Sakai Tribe. Most of them have abandoned the bad habits that have been practiced and become 

devout Muslims. Islamic values are very thick, coloring their social system, those concerning the method of marriage 

and family life, social relations, political and government leadership, customs and traditions, and the economy. 

 
Keywords: 

 Muslim communities; Hinduism; Pegayaman village; Menyama Beraya; Balinese exoticism 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan sosial budaya masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis. Temuan penelitian ini bahwa Tarekat 

Naqsyabandiyah masuk dan berkembang di kalangan masyarakat Suku Sakai di sejumlah wilayah yang berbeda, pada 

waktu yang tidak bersamaan dengan tokoh pembawa yang berbeda-beda pula. Kalau dipetakan, ada tiga jalur 

(jaringan) utama, yaitu pertama jalur khalifah Ibrahim tahun 1912 di Bomban Potani wilayah Bathin Solapan. Kedua, 

jalur Syekh Imam Sabar Al-Kholidi tahun 1925 di Desa Beringin wilayah Talang Muandau. Ketiga, Khalifah Mahmud 

tahun 1947 di Tasik Serai. Kehadiran Tarekat Naqsyabandiyah di wilayah onder distrik Mandau bisa diterima dengan 

baik oleh masyarakat Suku Sakai. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan lebih kurang sebelas rumah suluk di wilayah 

domisili Suku Sakai sampai saat ini. Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah sangat mempengaruhi kehidupan sosial budaya 

masyarakat Suku Sakai. Sebagian besar mereka sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini 

dipraktekkan dan menjadi Muslim yang taat. Nilai-nilai Islam sangat kental mewarnai sistem sosial mereka baik 

menyangkut sistem perkawinan dan kehidupan kekeluargaan, tata pergaulan sosial, kepemimpinan politik dan 

pemerintahan, adat dan tradisi, dan perekonomian. 
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Masyarakat muslim; Hinduisme; Kampung Pegayaman; Menyama Beraya; Eksostisme Bali. 
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A. INTRODUCTION 

Sakai tribe is one of the indigenous tribes in 

Bengkalis Regency, Riau Province. Precisely, 

it is located in Mandau District, Bathin 

Solapan, Pinggir District, and Talang 

Muandau.1 Many scholars believe that the 

Sakai tribe is the remnants of the Malay racial 

group that came to this area.2 They mostly 

settled in the forests, headwaters, and swamps. 

Their main livelihood is hunting, gathering in 

the forests, or fishing in rivers.3  

Sakai people initially professed an animistic 

belief system, which is a belief in spirit or soul.4 

In animist belief, many spirits filled not only all 

natures, but also non-living objects, such as 

bones and stones. Meanwhile, a dynamism 

which is a belief that every object around 

humans has a mysterious power called Mana or 

Tuah in Indonesian.5 However, along with era 

development, most of them have embraced 

Islam, although certain animistic and dynamic 

practices still exist in their societies. So this fact 

produces negative assessments among Malays 

in general towards them. Some even think that 

many of the Sakai people have embraced Islam. 

However, they still practice a religion of their 

ancestors that always practice elements of 

animism, magic power, and about spirits. The 

essence of the ancestors’ religion of Sakai 

people is a belief in the existence of ‘Antu' or 

supernatural beings around them. Sakai people 

consider that ‘Antu’ also has a lifelike human. 

They are a group and have a residential area. 

According to the Sakai people, the middle of a 

jungle is a center of the Antu settlement in 

which humans have never touched it. 

 

 
1Setia Putra and Erdianto Effendi, “Kearifan Lokal 

Budaya Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan Di 

Kabupaten Bengkalis,” Riau Law Journal 1, no. 1 (n.d.): 

1–14. 
2Annette Hamilton, “Reflections on the 

‘Disappearing Sakai’: A Tribal Minority in Southern 

Thailand,” Journal of Southeast Asian Studies 37, no. 2 

(June 15, 2006): 293–314, 

https://doi.org/10.1017/S0022463406000567. 
3Zulyani Hidayah, Ensiklopedi Suku Bangsa Di 

Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2015), 330. 

Islamization of the Sakai tribe, according to 

Hamidy UU was carried out by Ulama figures 

from Naqshbandi Tarekat,6 but he did not 

mention explicitly in his book who were 

Naqshbandiyah Ulama, who spread Islam 

there. Though information about them is also 

essential to know what their role and struggle 

are in developing Islamic teachings. Through 

the establishment of Suluk houses in several 

Sakai tribal settlements, Naqsabandyah 

Ulamas have indeed Islamized Sakai tribes. 

The settlements, for example, include 

Pematang Pudu Village, Air Jamban, Batin 

Sobangar Duri 13, Balai Pungut, and Muara 

Basung with the number of hundreds of 

followers and dozens of caliphs and deputies 

(Badal) to this time. The existence of 

Naqshbandi tariqa in the Sakai tribe 

community, which still exists and survives 

until now, is an interesting phenomenon to 

behold. Because in some populations of other 

indigenous tribes in Bengkalis Regency such as 

Akit Tribe in the Rupat District, Rupat Utara, 

Bantan, and Bengkalis, the teachings of the 

tariqa did not develop. Meanwhile, tariqa 

teaching significantly affects their socio-

cultural life, as reflected in their daily attitudes 

and behavior. Besides, many scholars firmly 

believe that the process of Islamization among 

the Sakai tribe was carried out by the leaders of 

Naqshbandi Tariqa, who had a connection with 

Sheikh Abdul Wahab Rokan in Babussalam 

Langkat, North Sumatra. In the process of 

developing Islam through the teachings of 

tariqa, of course, they face many dynamics and 

challenges from local communities that are 

4Pater P Schebesta and Charles Otto Blagden, “The 

Jungle Tribes of the Malay Peninsula,” Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies 4, no. 2 (1926): 

269–78. 
5Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama, Wisata Pemikiran 

Dan Kepercayaan Manusia (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007), 58. 
6U. U. Hamidy, Pengislaman Masyarakat Sakai Oleh 

Tarekat Naksyahbandiyah Babussalam (Pekanbaru: 

Pusat Kajian Islam dan Dakwah, Universitas Islam Riau, 

1992). See also UU Hamidy, Jagad Melayu Dalam 

Lintasan Budaya Di Riau (Pekanbaru: Bilik Kreatif 

Press, 2011), 5. 
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thick with these animistic traditions. After all, 

sociologically, as stated by Soejono Soekanto, 

belief systems such as ideology, philosophy of 

life, and others are elements of culture that are 

difficult to accept for a society.7 Therefore, the 

nature and characteristics of society will always 

suspect foreign ideologies that enter to its 

community. The process of accepting new 

doctrines in society will certainly cause social 

friction even though it occurs in a small 

intensity. 

This study uses a qualitative approach with 

the analysis of the theory of social change 

Ferdinand Tonnies (1855-1936), which divides 

society into two groups, namely Gemeinschaft 

(a group or association) and Gesellschaft (a 

society or modern society).8 The study was 

conducted for three months from September to 

November 2018 by taking districts of Mandau, 

Pinggir, Inner Solapan, and Talang Muandau 

Bengkalis Regency as research locations. 

Researchers have interviewed tariqa leaders, 

tariqa congregations, religious leaders, and 

traditional leaders. 

Previous studies relating to Sakai Tribe has 

conducted by many researchers. First, Parsudi 

Suparlan (1993) entitled Orang-orang Sakai di 

Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat 

Indonesia.9 This research highlighted more 

aspects of Sakai people's history in Riau and 

their socio-cultural conditions. Starting from 

their environment, livelihoods, economy and 

daily life, kinship systems, belief systems, 

leadership, and other aspects of culture. 

Second,  

Cipta Pratama Tarigan, Zahirman, Ahmad 

Eddison (2012) entitled Pengaruh Modernisasi 

terhadap Tata Cara Adat Pernikahan Suku 

Sakai di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir 

Kabupaten Bengkalis.10 Following the title, this 

 

 
7Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 169. 
8Damsar and Idrayani, Pengantar Sosilogi 

Pedesaaan (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 42. 
9Supardi Suparlan, Orang Sakai Di Riau, Masyarakat 

Terasing Dalam Masyarakat Indonesia (Jakarta: 

Yayasan Obor, 1995). 
10Cipta Pratama Tarigan and Ahmad Eddison 

Zahirman, Pengaruh Modernisasi Terhadap Tata Cara 

research only highlights the influence of 

modernization in Sakai Marriage Customary 

Procedures, and based on this study result, the 

influence is very dominant. Third, Fatma Yulia 

(2008) entitled Pandangan Masyarakat Suku 

Sakai terhadap Sistem Pewarisan Menurut 

Hukum Adat di Kecamatan Mandau, 

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.11 The 

results showed that the views of Sakai people 

towards the inheritance system based on 

Customary Law in Mandau district, Bengkulu 

Regency, lead to a system of integration among 

inheritance systems that are collective-

individual. The distribution carried out by the 

inheritance system mentioned above is 

motivated by family or kinship nature, which 

shows a mixture of matrilineal and parental. 

Besides, there is also a tendency of Indigenous 

Peoples who have begun to be influenced by 

Islamic Law. 

These previous studies of the Sakai tribe 

have not yet found specific research relating to 

the development of Islam in the Sakai tribe 

through Naqshbandi Tariqa. Although Parsudi 

Suparlan's research revealed a glimpse of the 

Islamization process in Mandau, his research 

focused more on the sociological and cultural 

aspects of Sakai people. Likewise, other studies 

discuss more similar things. 

This research aims to find out how the Sakai 

community accepts the process of Islam and 

Naqshbandi tariqa, how the development is, 

and how it affects their socio-cultural life. 

Through this study, a description of history and 

development of Naqshbandiyah tariqa among 

the Sakai tribe will be obtained through the 

applied Islamization pattern and also the extent 

to which the teachings of Naqshbandiah tariqa 

influence their daily attitudes and behavior. 

 

Adat Pernikahan Suku Sakai Di Desa Pinggir 

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Pekanbaru, 

2012). 
11Fatma Yulia, “Pandangan Masyarakat Suku Sakai 

Terhadap Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Di 

Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi 

Riau,” Jurnal Ilmiah Advokasi 2, no. 1 (2014): 14–25. 
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B. RESULT AND DISCUSSION 

1. The Sakai Tribe and Islamization in 

Indonesia 

Indonesian society has long been the target 

of the Islamization process. As a religious 

missionary, Islam obligates its people to spread 

Islamic teachings to others both individually 

and communally. 

In the Minang tribe, West Sumatra, Islam 

was first estimated in the 7th century,12 and in 

674, Arab communities have lived on the east 

coast of Sumatra island. In addition to trading, 

they slowly brought Islam to Minangkabau or 

West Sumatra highlands now through rivers 

that flow east of Sumatra island, such as Batang 

Hari. The development of Islam in West 

Sumatra became very rapid after the Aceh 

sultanate was ruled by Sultan Alauddin Riayat 

Syah al-Kahar, who succeeded in expanding his 

territory to almost the entire west coast of 

Sumatra. So in the 13th century, Islam began to 

enter Tiku, Pariaman, Air Bangis, and other 

coastal areas of West Sumatra. Islam then also 

came to Minangkabau highland called "Darek." 

In the Darek region at that time stood the 

Pagaruyung kingdom, which the kingdom 

began to have Islamic influence around the 14th 

century. Before Islam was widely accepted, 

people around the kingdom center from some 

archaeological evidence showed that they had 

embraced Buddhism and Hinduism, especially 

before entering in the 7th century.13  

Among Javanese, many scholars believe that 

Islam has come in the 11th century brought by 

merchants from Arabia.14 Its development was 

more rapid after the presence of Wali Songo at 

the beginning of the 15th century and the 

establishment of the Demak Islamic kingdom.15  

 

 
12Nikki R Keddie, “Islam and Society in 

Minangkabau and in the Middle East: Comparative 

Reflections,” Sojourn: Journal of Social Issues in 

Southeast Asia 2, no. 1 (1987): 1–30. 
13Sifullah, Sejarah Dan Kebudayaan Islam Di Asia 

Tenggara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 15. 
14Theodore Gauthier Th. Pigeaud and H. J. de Graaf, 

Islamic States in Java 1500–1700 (Dordrecht: Springer 

Netherlands, 1976), https://doi.org/10.1007/978-94-015-

7187-6. 

In Dayak tribe Kalimantan, Islam entered at 

the end of the 15th century through two 

channels. The first is the Malacca route through 

Islamic kingdoms of Malacca and Pasai that 

was mainly in the West Kalimantan region 

(Sukadana) in the early 16th century.16 The 

second path is through Java since the 

establishment of the Demak Kingdom. The 

spread of Islam in Kalimantan indeed cannot be 

separated from trade routes because, in 

Kalimantan itself, there were trading ports in 

the Hindu-Buddhist Kingdoms era -primarily 

Kalimantan also provided reliable commodities 

such as pepper at that time. But Islam has not 

been entirely accepted on a massive basis by 

Kalimantan people. Spreading Islam 

momentum occurred since Prince Samudera 

adhered Islam in 1526. 

In the Bugis tribe in Sulawesi, Islamization 

took place in the 16th century brought by three 

scholars from Minangkabau, namely Khatib 

Tunggal Datuk Makmur, or known as Datuk 

Ribandang in South Sulawesi, Khatib Sulung 

Datuk Sulaiman, known as Datuk Patimang, 

Sheikh Nurdin Ariyani known as Datuk RiTiro. 

The development of Islam in Bugis' land 

increasingly rapid growth after King Gowa 

XIV officially embraced Islam in 1605, which 

finally changed its name to Sultan Alauddin.17  

From some notes about Islamization in 

several regions in Indonesia, Ulamas, both 

local and regional, have spread Islamic 

doctrines in Indonesia. Through trade activities 

and even political approaches (power), many 

kings embraced Islam, and this made its people 

did the same thing until the kingdom became 

an Islamic kingdom. 

Not much different Islamization pattern also 

occurs in Sakai tribe. Sakai tribe is one of the 

15Alwi Shihab, Islam Pertama Dan Pengaruhnya 

Hingga Kini Di Indonesia, Islam Sufistik (Bandung: 

Mizan, 2001), 8. 
16Arfah Ibrahim, “Islam in Southeast Asia,” Ar-

Raniry: International Journal of Islamic Studies 5, no. 1 

(2018): 40–52. 
17Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam 

Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27. 
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inland tribes in Bengkalis Regency, Riau 

Province, which came from Pagaruyung, 

Batusangkar, West Sumatra, and from 

Mentawai.18 The Sakai people are mainly in 

several points and locations within the 

Bengkalis Regency, Riau Province. Their 

presence today is precisely in Mandau District, 

Bathin Solapan, Pinggir, and Talang Muandau. 

In 1984 it was estimated that their population 

was around 6,500 people or approximately 

1,400 households. Meanwhile, based on data 

from Bengkalis Regency social service, the 

number of Sakai people in the Bengkalis 

Regency in 2013 was 3,353 households with 

11,081 people. 

Initially, the traditional Sakai community 

embraced animism and dynamism. They have 

known cosmology that is different from new 

religions such as Hinduism, Islam, and 

Christianity. Cosmologically, the Sakai people 

believe that nature has five levels, which is the 

highest level is a ghost.19  

Islam entered to Sakai tribe estimated in 

1912 brought by Ulama of Naqshbandiyah 

Tariqa, who came from Basilam, North 

Sumatra, which was caliphs who took Bai'at 

with Shaykh Abdul Wahab Rokan. 

In its early era, Islamization among Sakai 

tribe faced a formidable challenge, in which the 

Sakai tribes on average refused and resisted 

because the presence of Islam was considered 

by them to threaten their traditions and 

customs. However, after making various 

efforts, tariqa scholars have succeeded in 

Islamizing the minds of the Sakai tribe, and all 

their tribal members followed it and provided 

further guidance regarding Islamic teachings, 

an established institution of the tariqa. 

 

 

 
18Supardi Suparlan, Orang Sakai Di Riau, 

Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia 

(Jakarta: Yayasan Obor, 1995), 72. 
19Saputra and Syahrial De, Kearifan Lokal Yang 

Terkandung Dalam Upacara Tradisional Kepercayaan 

Masyarakat Sakai-Riau (Tanjung Pinang: BPNST, 

2010), 29-30. 

2. The Sakai Tribe and Naqshbandi Tariqa 

Development 

Tariqa can be interpreted as a system of 

living together and togetherness in diversity as 

an effort to spiritualize understanding and 

practice the teachings of Islam towards the 

achievement of Ma'rifatu'l-lah. In this 

perspective, this formulation can be interpreted 

as a collective effort in tazkiyah al-nafs efforts 

in the framework of religious interiorization.20  

Experts more widely use the term Tariqa in 

Sufism. In this case, Mustafa Zahri said that the 

path is a path or a guide in performing worship 

according to the teachings exemplified by 

Prophet Muhammad and carried out by his 

friends, tabi'in and tabi'in tabi'in from 

generation to generation to the teachers in a 

chain until in our time. More specifically, 

Sufiyah tariqa means the system in the 

framework of conducting soul training, ridding 

oneself of the despicable qualities, and filling 

them with praiseworthy qualities and 

multiplying the dhikr sincerely solely to expect 

to meet with and be spiritually united with God. 

The path in tariqa, among others, is 

continuously in remembrance or remembering 

God, and continuously avoiding something that 

forgets God.21  

In the case, Harun Nasution said that tariqa 

was the path that a Sufi had to take to aim to be 

as close as possible to God.22 Meanwhile, 

according to Hamka said that between the 

creature and Khaliq, there is a journey of life 

that people must take or what so-called tariqa.23  

Based on some previous understanding 

about tariqa, tariqa is a spiritual path for a Sufi 

which contains practices of worship and others 

with the theme of mentioning the name of 

Allah and its attributes accompanied by deep 

appreciation. The practice in this tariqa aims to 

20A. Rivay Siregar, Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke 

Neo-Sufisme (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

263. 
21Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), 270. 
22Harun Nasution, Falsafah Dan Mistisisme Dalamm 

Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 89. 
23Hamka, Tasawuf Perkembangan Dan 

Pemurniannya (Jakarta: Pustaka Panjima, 1984), 104. 
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get the closest (spiritually) possible relationship 

with God. Further development, tariqa is not 

only limited to the path (teaching) but implies 

an organization that has shaykhs, ritual 

ceremonies, and certain forms of 

remembrance.24 

The tariqa has the purpose of learning about 

personal mistakes and deficiencies in 

conducting acts of worship or in interacting 

with the community. It is also learning how to 

correct their mistakes by cleansing liver 

diseases through guidance from a teacher who 

has reached the perfection of the tariqa and is 

competent in the method of treating liver 

diseases.25  

According to Shaykh Sholeh Basalamah, 

tariqa is essentially inviting people to take 

advantage of the time to always recite Allah. 

According to him, the primary purpose of tariqa 

is to invite Muslims to dhikr to Allah, because 

sometime after the Messenger of Allah left the 

people, Islam began far from remembrance, 

whereas in Al-Qur’an commands humans to 

always remembrance, to get a calm and happy 

heart.26 Meanwhile, according to Khalil, the 

purpose of the Tariqa is to find a way to draw 

closer to Allah. To be able to find and take this 

path, adherents must learn the shortcomings, 

mistakes, and sins that they do, then make 

improvements.27  

The learning process in tariqa relates to the 

relationship between teacher and student. The 

teacher in tariqa is called Murshid or Shaykh, 

and his representative is called a caliph. While 

his followers are called Salik (students). 

Whereas tariqa is called ribath or zawiyah or 

taqiya. 

Each tariqa has certain religious practices or 

teachings, institutional symbols, rules, and 

other ceremonies. According to the provisions 

 

 
24Ecep Ismail, “Landasan Qur’ani Tentang Zikir 

Dalam Ajaran Tarekat,” Syifa Al-Qulub 1, no. 2 (2017): 

195–201. 
25William Stoddart and Reynold A Nicholson, 

Ṣūfīsm: The Mystical Doctrines and the Idea of 

Personality (London: Bloomsbury Publishing, 1998). 
26Mustain Yusuf, Yety Rochwulaningsih, and 

Singgih Tri Sulistiyono, “Roles of KH. Abdul Wahab 

Sya’roni and Syaikh Ali Bin Ahmad Basalamah in the 

of tariqat in general, that a Shaykh is very 

determining towards his students. The presence 

of a student in front of his teacher is like a dead 

or helpless carcass of nothing. Because tariqa 

is a way to be close to Allah, the person who 

performs the path must carry out Shari'a, and 

the student must fulfill the following elements: 

a) Studying religious law knowledge. 

b) Observing and trying as the best they can 

to follow in the footsteps and the teacher. 

The students have to carry out his teacher's 

orders and do not abandon his prohibition. 

c) Do not look for relief in charity to achieve 

ultimate perfection. 

d) Do and fill time as efficiently as possible 

with all the wirid and prayers for the 

stabilization and specificity in achieving 

higher maqamat (stations). 

e) Curb the lust to avoid mistakes that tarnish 

charity. 

The characteristics of a tariqa are the 

characteristics generally held by each group, 

while in the form of charity and wirid are 

different.28 By following tariqa education, a 

salik can understand and realize his weaknesses 

and mistakes. Besides, he can understand and 

realize the existence of his heart disease and 

how to handle it based on the direction of his 

teacher. Because someone is challenging to 

know and realize their shortcomings. 

Therefore, he needed someone who was an 

expert at that, the murshid teacher. In addition 

to interacting with the murshid teacher, a salik 

can improve his behavior through the uswah 

method, which is watching and imitating the 

teacher's manners all the time. Because social 

or environmental situations have a significant 

influence on character formation.29  

The development of Naqshbandi tariqa 

among the Sakai tribe society is inseparable 

Development of Thariqoh Tijaniyah in Jatibarang, 

Brebes, Central Java,” Indonesian Historical Studies 1, 

no. 2 (2017): 117–24. 
27Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, Kamus 

Ilmu Tasawuf (Wonosobo: Amzah, 2005), 245. 
28Nata, Akhlak Tasawuf, 272. 
29Abdul Qadir Isa, Haqaiqah Al-Tasawuf, ed. 

Qishtini Pers (Jakarta, 2014), 22. 
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from the role of Siak Kingdom Sultanate, Sri 

Indrapura,30 which provides an opportunity for 

religious groups to preach as well as in 

educational activities. Based on this fact, the 

Sultan gave a massive opportunity for the 

growth and development of tariqa 

understanding, so that Naqshbandi tariqa was 

the most significant religious organization and 

spread to various mainland areas after centuries 

of development in Riau.31  

The map of Naqshbandi tariqa development 

during Siak Sultanate was firstly on Bagan 

Siapiapi District and Siak District, both of 

which have now become Rokan Hilir and Siak 

Sri Indrapura Districts. From the Bagan Siapi-

Siapi Districts, Naqshbandiyah tariqa caliphs 

then spread to various areas around it. The 

Bagan Siapi-api District, in which the 

Naqshbandi tariqa used it as a basis of its 

development, placed 44 teachers who had 

received tariqa education from Tuan Guru 

Sheikh Abdul Wahab Rokan in Basilam 

Langkat, North Sumatra.32 Sultan Siak's efforts 

to recruit the Naqshbandi tariqa had two 

purposes. First, to teach in various educational 

institutions, and second, for the specific 

purpose of developing tariqa teaching. Based 

on the religious teacher regulation in 1930, 57 

teachers were given permission to teach in three 

districts, 44 each in Bagan Siapi-api District, 8 

in Pekanbaru District, and 5 in Selat Panjang 

District, and 29 of them were teachers who 

taught tariqa.33  

From Bagan Siapi-api District, 

Naqshbandiyah tariqa caliphs continued to 

search following the Rokan river channel and 

visited various community settlements. The 

 

 
30Ahmad Yusuf, Sultan Syarif Kasim II, Raja 

Terakhir Kerajaan Siak Sri Indrapura (Pekanbaru: 

Pemerintah Daerah Propinsi Riau, 1992), 42. 
31Suparlan, Orang Sakai Di Riau, Masyarakat 

Terasing Dalam Masyarakat Indonesia, 194. 
32Fuad Said, Syekh Abdul Wahab Tuan Guru 

Babussalam (Medan: Yayasan Pembangunan 

Babussalam, 1976). 
33M. Arrafie Abduh, “Peran Tariqa Naqshbandi 

Khalidiyyah Syekh Abdul Wahab Rokan,” Alfikra, 

Jurnal Ilmiah Keislaman 11, no. 2 (2012). 

relentless struggle of the caliphs has yielded 

results. It has been providing a distinctive color 

to the Islamic practice in the Riau Malay 

community. It is because the teachings of 

Naqshbandi tariqa have now spread to various 

regions of mainland Riau, especially in 

addition to Islam. Naqshbandiyah tariqa might 

have initially entered to Mandau region under 

Siak Sultanate. It is along with the Islamization 

of the hinterland around 1912.34 Syekh Abdul 

Wahab Rokan granted the Caliph Ibrahim to 

Islamize and develop the tariqa in Bagan Siapi-

api district. A district that borders directly 

Onder Mandau district, which has been as the 

settlement area of the inland people (Sakai), an 

egalitarian group of people, living in isolation 

and seclusion in the upper reaches of the river, 

on the edges of springs and marshes.  

Another version of the tariqa history in the 

region is the writing of Muhammad Yatim 

Bathin Iyo Banso bin Khalifah Usman. He 

explained that Abdul Wahab Rokan sent the 

Caliph Ibrahim with four of his friends (Datuk 

Imam Nempang, Datuk Lobai Dewi, Datuk 

Husein, and Datuk Lekak) to preach Islam in 

the land of Sakai.35  

Then in 1925, Syeikh Imam Sabar al-

Kholidi developed the Naqshbandi tariqa in 

Beringin village,36 which is currently in Talang 

Muandau district. To obtain permission 

(legality) from Sultan Siak, in 1931, he applied 

Sultan Siak Kingdom Sri Indrapura to develop 

the teachings of the tariqa in Mandau and 

surrounding areas. Sheikh Imam Sabar Al-

Kholidi submitted this permit application 

because the Mandau region was under the 

authority of the Siak Sri Indrapura kingdom.37 

34Abdullah Syah, “Tarekat Naqshbandiyah 

Babussalam Langkat,” in Sufisme Di Indonesia (Jakarta: 

Balitbang Agama Departemen Agama, 1978), 51. 
35Muhammad Yatim, “A Personal Note from the Top 

of the Molayu Sakai Tribe, Written on February 8, 

2012,” 2012. 
36M M van Bruinessen, “After the Days of Abû 

Qubays: Indonesian Transformations of the 

Naqshbandiyya-Khâlidiyya,” Journal of the History of 

Sufism 5 (2007): 225--251. 
37Syech Usman, “Notes on Syech Usman Bin Syech 

Imam Sabar Al-Kholidi Naqshbandi Concerning a Brief 
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After examining the request of Shaykh Imam 

Sabar and examining the sciences he would 

develop, Sultan found that the teachings of 

tariqa were following Shari'ah and did not 

cause opposition to the kingdom. Then Sulthan 

permitted Sheikh Imam Sabar to develop his 

teachings in the Mandau region.38 The 

Dipertoean Besar Sjarif Qasim Abdoel Jalil 

Sjarifoeddin Ibnoe Almarhoem Soelathan 

Hasjim Negeri Siak Nomor: 76 Sanah 1333 has 

issued the permit.39  

In 1947, Chaliph Mahmud also developed 

the teachings of Naqshbandiyah Tariqa. He was 

a delegation of Sheikh Abdul Wahab Rokan, 

who was assigned to develop the tariqa in Tasik 

Serai, West Serai Tasik, Bagan Benio, which is 

currently in Talang Muandau district. Then it 

was continued by his students Khalifah 

Muhammad Yatim, Khalifah Subur, and 

Khalifah Yakin.40  

Whereas around 1957, Naqshbandiyah 

tariqa was also developed by Sheikh 

Muhammad Taib from Babussalam Langkat 

North Sumatra and later developed his tariqa 

teachings in of Siarang-Arang village which at 

that time included in Rokan Hilir Regency. 

Then continued by his pupil Sheikh Ramadan 

who founded the First Suluk house in 

Babussalam Simpang Karang Anyer in 1971. 

Furthermore, in 1978 moved to Buluh Kasab 

Pematang Pudu Village in 1978.41 Moreover, 

his student Syekh Sulaiman in Petani Village, 

which is currently in Mandau District. 

The period difference of Naqshbandiyah 

tariqa development was due to the pattern of the 

delegation of Caliphate authority to become a 

rigorous Murshid teacher, meaning that not all 

Naqshbandiyah tariqa students had the 

authority to develop tariqa and lead Suluk and 

also because of the broad area of Mandau 

 

 
History of the Development of the Naqshbandi Tariq in 

the Kec. Mandau in Balai Pungut Village Written on 16 

September 1989,” 1989. 
38Usman.  
39Copy of Sulthan Siak Permit Written According to 

the Original by Sheikh Usman. 
40Khalifah Darwis, interview by Riki Astafi, Duri, on 

October 13, 2018. 

district onder and where Sakai tribe lived — 

scattered at several points so that it is 

technically a bit difficult in the process of 

dissemination. Besides, there was a stagnation 

process so that there was a period of 

development pause or emptiness even though 

Sakai people had primarily converted to Islam. 

Then only after the caliph's students took Suluk 

in Babussalam, Langkat, and returned to 

Mandau, the process of developing Tariqah 

continued. 

In the early period of Naqshbandiyah tariqa 

presence in this region, which was brought by 

Caliph Ibrahim in 1912, Sakai Batin made a 

fight against him in the form of a challenge of 

fighting spiritually (mystically). As quoted in a 

famous story among Muslim community in 

Mandau where around 1917 Tungkek non-

ompek (Dubalang Bomban Potani) which is 

said to be immune to sharp weapons challenged 

Mr. Shaykh Khalifah Ibrahim to circumcise 

them with an agreement if they could not be 

circumcised then given sanctions that caliph 

Shaykh Ibrahim together with four of his 

friends will be killed. This challenge did not 

weaken the spirit of Mr. Sheikh Khalifa 

Ibrahim in da'wah. With the permission of 

Allah, Sheikh Khalifah Ibrahim succeeded in 

circumcising them by using the back of a knife 

that was started by Bathin Teba (Strong 

Bathin). After this incident, Batin ordered all 

their descendants to convert to Islam. This 

story is reinforced again by Hamka Riau, who 

further explained that it was the event that 

caused the Sakai tribe people to highly respect 

Naqshbandiyah Caliphs because they believed 

that the caliphs had higher or stronger 

knowledge than them.42  

Similar resistance was also faced by Sheikh 

Imam Sabar, the developer of Naqshbandiyah 

41Khalifah Yusuf (Penasehat Rumah Suluk 

Babussalam), interview by Riki Astafi, House of Suluk, 

on October 11, 2018. 
42Hamka (Mandau Community Leaders), interview 

by Riki Astafi, Pondok Pesantren Hubbul Wathon Duri, 

on October 13, 2018 
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tariqa in the second period of 1925 when 

developing Islamic teachings in Beringin 

village and its surroundings. He got many 

obstacles or challenges that came from Minas 

tribe, Bathin Takah group, Penaso tribe, Bathin 

Genggang group, Belutu tribe, Bathin Babut 

group. However, this obstacle did not make 

Shaykh Imam Sabar step down. By gradually, 

they eventually embraced Islam and renounced 

their beliefs. 

This Islam entrance to the Sakai tribe does 

not necessarily make them abandon their old 

customs and culture. The tariqa institutions 

carried out further development. The caliphs, 

through an effective approach, invited them to 

enter the tariqa and follow the Sulyadah Suluk. 

As Shaykh M. Yusuf, a pupil of Shaykh Imam 

Sabar, came to their homes to persuade them to 

follow Suluk and bear all their costs while 

following him.43 This approach gets 

sympathetic to Sakai people so that many of 

them enter the tariqa and participate in 

activities in Suluk houses for a specified period. 

Likewise, in the third period of tariqa 

development brought by the Khalifah Shaykh 

Makmud around 1947 in the Tasik Serai region, 

Tasik Serai Barat, Bagan Benio and Sheikh 

Muhammad Taib around 1957 in Pematang 

Pudu and Petani regions. Both get not many 

different challenges. It is just that these periods 

are not as severe as in the previous two periods. 

Most of the Sakai people in this period had 

adhered Islam, but their Islam was still 

incomplete because many of them practiced 

their old habits before converting to Islam. 

The first Suluk house founded by Caliph 

Ibrahim was not known for sure. However, the 

Suluk house, which was founded by Syekh 

Sulaiman's grandson, was in Rangau Belading 

around the 1930s. In contrast, the Suluk house 

was founded by Shaykh Ramadan or known as 

Bujangganti, in Babussalam around 1956. Then 

around 1977, moved to Buluh Kasab, Pematang 

Pudu Village because in the old location 

became one of the oil exploration areas by 

Caltex.44 After Sheikh Ramadan died, Chaliph 

 

 
43Khalifah Kasri, interview by Riki Astafi, Desa 

Muara Basung, on October 12, 2018. 

Basyir, Chaliph Kasim, Chalipha M. Darawi, 

and Caliph Bukhari continued the activities at 

Suluk house. They were pupils of Sheikh M. 

Yusuf from Muara Basung. In contrast, the first 

Suluk house, which was established by Shaykh 

Imam Sabar, was on the edge of Balai Pungut 

Village around 1931, which was named Rumah 

Suluk al-Tahrim. After that, he founded the 

mosque, which is now the footprint of the 

Baldatun mosque. Dozens of worshipers took 

the tariqa from him came from the family and 

surrounding communities of the Sakai tribe and 

Mandau Malay tribe. During the leadership of 

Sheikh Imam Sabar, his Suluk House has 

produced more than fifty caliphs. They are 

Caliph Usman, Caliph Zakaria, Caliph 

Muhammad Ali, Caliph M. Yusuf, Caliph 

Yunus, Caliph Muhammad, Caliph Umar, 

Caliph Daud, Caliph Yahya, Caliph Ismail 

(RIP) and Caliph Muhammad Nur (Caliph 

Muhammad), Caliph Muhammad, Caliph 

Umar, Caliph Daud, Caliph Yahya, Caliph 

Ismail (RIP) and Caliph Muhammad Nur 

(RIP). 

The development of Naqshbandiyah tariqa 

by Shaykh Imam Sabar was then continued by 

his students, Shaykh Usman, his pupil, as well 

as his son, at Balai Pungut to continue the 

construction of the Suluk house that his father 

had established after 1960. Then Sheikh M. 

Yusuf in Muara Basung and its surroundings 

and Terengganu. The next Caliph Yahya in 

Kuala Penaso and Caliph Zakaria in Kandis, 

Samsam, Minas, and surrounding areas. 

Under the leadership of Sheikh Usman al-

Tahrim, the Suluk house has produced more 

than 50 caliphs. After Shaykh Usman, Chaliph 

M. Ali continued the Suluk house in Balai 

Pungut and produced 13 caliphs. Caliph Idris 

produced 11 caliphs, and finally, the Caliph 

Fachri produced one caliph. Among the 

students of Sheikh Usman, named Khalifah 

Muzani, built a Suluk house in Air Jamban 

Village. 

Sheikh M. Yusuf built Suluk house in Muara 

Basung around 1980 under the name Khairul 

44Zainal Arifin, interview by Riki Astafi, House of 

Suluk, on October 11, 2018. 
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Amal. Under his leadership, Sheikh M. Yusuf 

guided more than one hundred congregations 

and resulted in several caliphs, including Shafi'i 

Caliph, M. Nur Caliph, Ali Hanafiah Caliph, 

H.M. Syarif Caliph, and Kasri Caliph. For now, 

Suluk Khairul Amal's house is under the 

leadership of Shafi’i Caliph, the grandson of 

Sheikh M. Yusuf. 

The first Suluk houses of the Naqshbandi 

tariqa via the Caliph Mahmud route were in 

Serai Wangi, which was continued by Caliph 

M. Yatim. In Tasik Serai, it was continued by 

Caliph Subur and in West Tasik Serai, which 

was continued by Khalifah Yakin. 

The recruitment pattern of Naqshbandiyah 

tariqa students from the Sakai tribe who had 

converted to Islam by the caliphs or murshid 

teachers was not selectively made because there 

were no educational institutions other than the 

tariqa to foster them after converting to Islam. 

For the caliphs or murshid teachers, the 

important thing was that they want to follow 

Suluk first and then strengthen their religious 

foundation and religious practice. So they 

become devout Muslims and renounce their 

previous habits. The persuasive efforts of the 

caliphs added the not-so-strict requirement to 

persuade people to enter the tariqa and follow 

the Suluk. It made them interested in and 

impressed with Naqshbandi tariqa. 

The existence of Islam developed through 

the institution of tariqa can be well received by 

Sakai people for these following factors: 

Through promoting a more friendly, 

persuasive, and moderate cultural approach, the 

caliphs spread and developed the 

Naqshbandiyah tariqa among the Sakai tribe. 

They did not use an approach to violence and 

coercion. 

The caliphs personally showed a high piety 

attitude and always provided assistance and 

social services to the community. This attitude 

makes the community feel sympathetic and 

interested in converting to Islam. 

a) The similarity of ideas and characters 

between the beliefs of Sakai people and the 

teachings of tariqa that both emphasize 

aspects of mysticism is only the difference 

if the mysticism of the Sakai tribe is built 

based on animism and dynamism. In 

contrast, the Naqshbandi mysticism based 

on Islamic teachings. 

b) Islamic universal theology system does not 

believe in boundaries of space and time. In 

contrast to the belief system that developed 

previously at that time, that was 

localization. 

The mystical power of Islam based on 

Sufistic teachings, can "defeat" the power of 

local mystics. 

 

3. Suluk House and Naqshbandi Tariqa 

The existence of Suluk houses, Naqshbandi 

tariqa now exists in several regions. In Mandau 

District, there are two Suluk houses located in 

Pematang Pudu Village and Suluk houses on 

Jalan Kayangan Air Jamban Village. In Bathin 

Solapan District, there is one Suluk house, that 

is, the Suluk house in Petani Village. In Pinggir 

District, there are four Suluk houses, namely 

Darussalam Suluk house, Nurussalam Suluk 

house, al-Tahrim Suluk house, and the Khairul 

Amal Suluk house. Then in Talang Muandau 

District, there are four Suluk houses, namely 

the Suluk house in Beringin Village, the Suluk 

house in Kuala Penaso, the Suluk house in 

Serai Wangi, the Suluk house in Tasik Serai, 

the Suluk house in West Tasik Serai under the 

leadership of the caliph Yakin. 

In these Suluk houses, the congregation of 

tariqa periodically carries out the sulyadah, 

which is guided by the caliphs. Some take the 

sulyadah for ten days, twenty days, and forty 

days — usually held in the months of 

Muharram and Ramadan. Some carry out other 

than that month. The pilgrims fully bear the 

cost of living during the Sulukadah Suluk. At 

the same time, as this sulyadah ritual, pilgrims 

also usually make a pilgrimage to the teacher's 

grave. In addition to Suluk riyadah, the 

followers held tawajuh activities twice a week, 

which usually takes Tuesday night and Friday 

night. There are also ratib togak in the mosque. 

Besides, there is also haul, but these activities 

have not been carried out lately. 

In the early days of the establishment of 

Suluk houses, the enthusiasm of the 

community to take Naqshbandi tariqa was quite 
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high. In general, they are divided into two 

groups; some take tariqa only and those who 

take tariqa and follow Suluk.45 Along with the 

times, the interest of the community to take the 

tariqa has declined. This fact resulted in tariqa 

not experiencing additional significant. Among 

the contributing factors are mental 

(psychological) unpreparedness, busyness with 

various worldly activities, and also economic 

factors.46 Besides, the interruption of the 

leadership of the tariqa, which had an impact on 

the emptiness of the caliph or deputy as a 

murshid teacher, caused the activities of the 

sulyadah Suluk to cease, causing some Suluk 

houses to be closed or there were no Suluk 

activities anymore. 

Lately, most of the followers of Naqshbandi 

tariqa in the areas of Mandau, Batin Solapan, 

Pinggir, and Talang Muandau come from older 

people who indeed have long taken the tariqa. 

Meanwhile, their enthusiasm to attend Suluk 

riyadah and tawajuh routine activities has 

diminished. Their number is also getting 

smaller because many people have died. While 

many young people are not interested in 

entering the tariqa and following Suluk riyadah, 

this is because of the development of situations 

and conditions that have undergone changes 

and the increasing number of mediums for the 

community to study religion and the 

establishment of Islamic educational 

institutions in several places. On average, 

children from the Sakai tribe community have 

tasted the world of education, both general and 

madrasah, or pesantren even to 

college.47 Touch with the modern world that 

allows them to access various information and 

knowledge through a variety of existing 

facilities makes them prefer approaches and 

methods that are easier and more modern than 

traditional and conservative in strengthening 

their religious knowledge and practice 

capacity. 

 

 
45Khalifah H. M. Syarif, interview by Riki Astafi, 

Desa Muara Basung, on October 12, 2018. 
46Khalifah Kasri, interview by Riki Astafi, Desa 

Muara Basung, on October 12, 2018. 

This fact makes the development of the 

tariqa as one of the institutions of learning and 

practice of traditional Islamic teachings 

through a series of spiritual practices that 

characterize Sufism outside of school So that 

the existence of Suluk houses and followers of 

Naqshbandi tariqa has diminished. Only a few 

Suluk houses still exist today, such as the Suluk 

House in Pematang Pudu, the Suluk House in 

Air Jamban Village, the Suluk House in Petani, 

the Suluk al-Tahrim House in Balai Pungut, the 

Khairul Amal Suluk House in Muara Basung. 

The rest have been closed because there are no 

more Suluk activities and disconnections of the 

caliph or murshid teacher who has the authority 

(diploma) to lead the Suluk. This situation is 

the concern of several tariqa leaders in seeing 

the future of Naqshbandi tariqa and the 

remaining Suluk houses in the districts of 

Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, and Talang 

Muandau. It seems that sooner or later, the 

remaining Suluk houses will suffer the same 

fate as Suluk houses that are no longer 

functioning. 

 

4. Naqshbandi Tariqa and Socio-Cultural 

Life of the Sakai Tribe 

Starting from the theory of social change 

proposed by Ferdinand Tonnies (1855-1936), 

which divides society into two groups, namely 

Gemeinschaft (a group or association) and 

Gesellschaft (a society or modern society). 

Gemeinschaft arises from within the 

individual, and there is a desire to have a 

relationship or relationship based on similarity 

in desire and action. Individuals, in this case, 

are interpreted as adherents and supporters of 

social forces connected with friends and 

relatives (family), through which they build 

emotional relationships and interactions of one 

individual with other individuals. While 

Gesellschaft, as a contrast, signifies changes 

that develop, behave rationally in an individual 

in their daily lives, social change among the 

47Hamka (Mandau Community Leaders), interview 

by Riki Astafi, Pondok Pesantren Hubbul Wathon Duri, 

on October 13, 2018. 
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Sakai tribe can apply the framework of Tonnie's 

theory. Sakai tribe was initially built based on a 

family and kinship system and traditional 

values that are powerful binding their daily 

lives and behavior. The instinct to live together 

is in the Koentjara Ningrat language called 

collective life. Collective life has the 

characteristics of a system of division of labor, 

cooperative activities, and communication 

processes. Unlike the lives of other creatures, 

the collective life of human beings is 

constructed based on the power of reason, 

through learning.48  

Their knowledge and mindset are 

elementary, and mystical and occult things 

filled them. They adhere to the belief systems 

of animism and dynamism. They have known 

cosmology that is different from the new 

religions of Hinduism, Islam, and Christianity. 

Regarding cosmology, the Sakai people believe 

that nature has five levels in which the highest 

level is a spirit. Its name is various, including 

ghosts (antu, antui), fairies, gnome, and all 

ancestral spirits. At the lowest level is level one, 

namely water, soil, and air. They believe spirits 

can affect humans, so there must be a 

relationship between humans and spirits. Fine 

creatures also live in large trees, so that when 

cutting down large trees, ceremonies are also 

expelled. They also know the land ruler as land 

antu. They also recognize forest land that is 

sacred and inhabited by spirits and ancestral 

spirits called puaka.49 They believe that the 

person who has just died is still in the spirit 

around the residence so that the family left 

behind will go across the river because the spirit 

is considered unable to cross the river. The 

spirit of the deceased, also called antu, can be 

ordered for protection or specific interests (such 

as panghulubalang in the Batak community). 

Moreover, they also recognized the magical 

sanctions' existence, which was feared and 

obeyed and made one of the guidelines for life 

in the group. 

 

 
48Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 137. 

After Islam entered and developed among 

the Sakai tribe brought by Naqshbandiyah 

Ulema clerics, there has been a significant 

change in the aspects of their beliefs and social 

life after getting the teaching and coaching by 

the Naqshbandiyah tariqa caliphs in the Suluk 

houses. The bad habits that they have been 

practicing, such as the practice of shamanism 

and medicine called thinking, are no longer 

practiced. Their penchant for eating naguih, a 

type of pig that is small and lizards, has been 

abandoned. They are increasingly obedient in 

carrying out the commands of the Islamic 

religion. Islamic teachings have always been 

the primary reference for them in living their 

daily lives. 

Islamic values are very thick, coloring their 

social systems related to the marriage system 

and family life, social relations, political and 

government leadership, customs and traditions, 

and the economy. The marriage system and 

their family relations are built based on 

marriage law and family law in Islam, which 

emphasizes the legitimacy according to Islamic 

law, the existence of rights and obligations, and 

guarantees and protection. Their social 

relations based on the principles that uphold 

ukhuwah Islamiyah. Political and government 

leadership emphasizes the role of the tariqa 

teacher or the tariqa teacher as a reference for 

deciding essential and strategic matters. The 

principles of Islamic teachings harmonized 

with their customs and traditions. When there 

are elements who blamed with syara', it will be 

eliminated. When in line with syara', it will be 

done. In carrying out economic ventures or 

trying to make ends meet, they refer to 

economic practices that are justified by the 

Shari'a. 

The tariqa teacher or caliph became a figure 

that was highly respected and glorified among 

them. Their role is considered quite important 

in social life, not only as religious leaders or 

guides of religious ceremonies in society or 

completing religious obligations but also as a 

49Saputra and De, Kearifan Lokal Yang Terkandung 

Dalam Upacara Tradisional Kepercayaan Masyarakat 

Sakai-Riau, 29-30. 



Amrizal, Riki Astafi The Existing of Naqshbandi Tariqa and Its Influence on 

Socio-Cultural Life of the Sakai People in Bengkalis 

Regency 

 

 Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 4, 1 (2019): 80-93 92 

place to ask questions and consult on religious, 

social issues. Besides, there are tariqa or caliph 

teachers who can help problems faced by the 

community, especially in the treatment of 

diseases or other problems. 

 

C. CONCLUSION 

The study revealed that Naqshbandi tariqa 

entered and developed among the Sakai tribe 

community through three periods: first, around 

1912 brought by Caliph Ibrahim, the second 

around 1925 developed by Shaykh Imam Sabar 

Al-Kholidi and the third around 1947 

developed by Caliph Mahmud. 

The development of Naqshbandi tariqa has 

shown a significant progression. The increasing 

number of followers of the tariqa and the 

establishment of several Suluk houses in the 

four districts, Mandau, Batin Solapan, Pinggir, 

and Talang Muandau, proves it. However, its 

development has stagnated and even declined 

recently. It is due to the absence of a significant 

increase in the number of followers. Moreover, 

many suluk houses are no longer functioning 

due to the emptiness of the tariqa leadership 

(murshid teacher or deputy). Only little suluk 

houses are still working and predominantly by 

older people. 

The teachings of Naqshabandiah tariqa has a 

positive impact on the social life of the Sakai 

people. They can abandon their followers' bad 

habits. They are increasingly obedient in 

carrying out the commands of the Islamic 

religion. Islamic teachings have always been 

the primary reference for them in their daily 

lives. Islamic values are very thick, coloring 

their social systems related to the marriage 

system and family life, social relations, 

political and government leadership, customs 

and traditions, and the economy. 
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Abstract 

Social Interaction is a reality that exists in people‟s lives; interaction also shows 

a dynamic change that causes an individual or group to experience change. In 

Mandau sub district exists several religions, namely Islam, Catholic, Protestant, 

Konghucu, Buddha, and others. The existence of those religions brings very high 

tolerance attitude among the societies. Forms of social interaction towards social 

integration are the main needs in living a peaceful life in a society such as 

cooperation and accommodation in various fields. The research finding indicates 

that the social society interaction occurs in Mandau such as in National Holidays 

and Religious Holidays. Whereas in the field of education shows the integration 

among the students with different religions in the schools of Mandau sub district. 

___________________ 

Keywords: Social Interaction, Religious, Integration. 

 

 

PENDAHULUAN 

Proses sosial merupakan sebuah pengetahuan yang sudah semestinya 

dipahami mengingat pengetahuan struktur masyarakat saja belum memadai dalam 

memperoleh deskripsi real mengenai kehidupan bersama manusia, hal yang sama 

disampaikan oleh Tamotsu Shibutani
187

 bahwa seorang sosiolog sudah semestinya 

memahami transaksi-transaksi sosial yang mencakup kerja sama antar sesama 

masyarakat sebagai interaksi awal dalam membangun kehidupan gotong-royong. 

Hakikatnya masyarakat mempunyai bentuk-bentuk struktural, kelompok sosial, 

kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi dan kekuasaan yang memiliki tingkatan 

dinamika tertentu yang menjadi pola-pola perilaku yang berbeda dengan konteks 

dan situasi yang berbeda.
188

 Sebelum hubungan atau interaksi tersebut memiliki 

bentuk yang kongkrit, terlebih dahulu akan dialami suatu proses kearah bentuk 

yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat.
189

 Dengan 

demikian dapat diakatakan bahwa proses sosial adalah cara-cara berhubungan 
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188

 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 60 
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yang dapat dilihat apabila orang perorang dan kelompok sosial saling bertemu dan 

menentukan suatu sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang 

akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan kegoyahan pola-pola 

kehidupan yang telah ada. 

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa 

interkasi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama
190

 bertemunya orang 

perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup 

dalam suatu kelompok sosial, pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi 

apabila orang atau kelompok masyarakat memilik ketertarikan dalam bekerja 

sama dan saling bertukar informasi sebagai upaya mencapai tujuan bersama, 

pengadaan persaingan, pertikaian dan sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa 

interaksi sosial adalah dasar proses sosial, yang menunjukkan pada hubungan 

sosial yang dinamis dan tidak statis. Pada tahap ini interaksi masyarakat menjadi 

sebuah keharusan baik dalam bentuk positif maupun negative yakni dengan 

melakukan pertukaran tanda. Dalam bentuk umum proses sosial adalah interaksi 

sosial, oleh karena itu interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas-

aktifitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang menyangkut hubungan antar orang per-orang, kelompok dan lain-

lain.
191

 Pergeseran interaksi sosial dari rasa simpati menuju rasa imitasi dan 

semakin tak menentu terlebih ditengah masyarakat beragam adalah sebuah 

indikasi ―Sakitnya‖ interaksi antar masyarakat yang berada diperkotaan Indonesia 

namun tidak menutup kemungkinan hal seperti diatas sudah terjadi masyarakat 

desa yang secara kultural sudah terkontaminasi globalisasi dan sukap apatisme. 

Adanya degradasi interaksi sosial menjadi cikal bakal adanya gesekan keagamaan 

yang asal-muasalnya tersulut bukan oleh sensitifitas agama melainkan oelh factor-

faktor lain seperti ras, etnis, ekonomi, budaya dll. 

Sekalipun secara tegas Indonesia bukan menganut paham negara 

berdasarkan agama tertentu melainkan dengan melakukan pemisahan antara 

Agama dan Negara (Sekularisme), hal tersebut sebagai bentuk antisipasi dari para 

pendahulu untuk tidak mencampurkan antara urusan keagamaan dan kepentingan 

kenegaraan. Perkembanganya dimasyarakat mendapat tempat baik dan 

proposional dengan adanya lembaga-lembaga keagamaan yang mengatur 

kehidupan umat, dibentuk secara formal dibawah kendali pemerintah, meski 

berada pada kendali pemerintah agama selayaknya tidak dapat diinterpensi oleh 

siapapun termasuk negara. Kehadiran lembaga keagamaan sebagai bentuk 

mengupayakan agar tingkat penghayatan dan pelaksanaan kehidupan beragama 

berjalan baik, selaras dengan nilai-nilai humanistik dan tidak berseberangan 

dengan norma luhur Pancasila sebagai falsafah Negara. Sedangkan secara 

Informal pelaksanaan kehidupan beragama jauh lebih mengakar dalam tata 

pergaulan dengan ditandai  berdirinya berbagai institusi keagamaan yang 

diprakarsai anggota masyarakat. Fungsi institusi ini adalah untuk meningkatkan 

pelaksanan kehidupan umat beragama dengan corak ragam yang relatif sama, 
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namun mengandung variasi dan pengaruh faham idiologi yang dianut, menjadikan 

keberadaan institusi itu beragama. 

Sedangkan disisi lain, antara institusi agama yang formal dan informal kerap 

kali mendatangkan perbedaan dan pandanggan yang berlawaanan dalam mencari 

format  yang tepat untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia. 

Suatu perbedaan muncul antara pendekatan legal normatif, yang digodok atas 

pertimbangan politis birokratis dan aspek kultural yang berangkat dari arus 

budaya bangsa. Kedua institusi ini mempunyai akses besar melakukan intervensi 

kehidupan individu keagamaan warga di Indonesia. 

Akhir-akhir ini, kehidupan umat beragama di Indonesia terusik oleh faktor-

faktor eksternal, seperti krisis ekonomi, gejolak sosial politik yang sulit ditebak 

dan proses pergantian pemerintahaan era Orde Baru menjadi Orde Reformasi. 

Para analis sosial memperkirakan bahwa kondisi politik yang tidak menentu ini, 

kemudian menjadi pemicu lahirnya konfli-konflik antar uamat beragama; Baik 

dalam lingkup nasional maupun regional. Konflik agama mencapai kelimaksnya 

manakala kerusuhan-kerusuhan membawa korban jiwa dan harta, yang menjalar 

kedaerah-daerah yang komunitasnya sanggat taat beragama. 

Dinamika konflik keagamaan acapkali melibatkan pemeluk agama dalam 

jumlah besar cendrung (Konflik Komunal) mempunyai dampak sosial politik 

lebih luas dan bahkan bersamaan kerusuhan itu menjadi momok ketakutan hingga 

menghilangkan interaksi antar umat beragama, usaha melakukan analisis tetap 

berlanjut dengan melakukan pengujian data konflik, apakah konflik tersebut 

terjadi oleh faktor unsur agama atau agama malah dijadikan sebagai kambing 

hitam dengan merepresentasikan konflik yang terjadi sebagai konflik agama dan 

diaggap suci bahkan diintruksikan untuk terjadi konflik horizontal dan antar 

agama. Tersulutnya suatu konflik sebenarnya sulit untuk dilakukan identifikasi 

apakah benar-benar pristiwa konflik agama disebabkan murni faktor ideologi atau 

agama hanya sebagai sarana yang sesungguhnya penyebab utama adalah 

perebutan pengaruh kekuasaan elit politik dalam membuat suatu Frame 

mencekam. Sekiranya yang benar adalah pernyataan pertama, maka dapat 

disimpulkan betapa rapuhnya pemahaman keagamaan bangsa kita ini; baik 

pemahaman dari aspek teologis maupun aspek sosial humanistik, dengan mudah 

masing-masing pemeluk agama melakukan bentrok antara umat beragama yang 

berbeda. 

Pelaksanaan kehidupan kerukunan umat beragama selama ini menunjukan 

keraguan amat besar antara memahami benar-benar suatu ajaran agama sehinga 

terrefleksi kehidupan harmonis sehari-hari atau hanya karena tekanan kondisi 

sosial politik yang diciptakan rezim Orde Baru, sehingga kerukunan agama 

ditampilkan dalam dataran semu, hanya sebatas kerukunan agama yang bersifat 

elementry. Apabila penyataan yang benar adalah yang kedua, maka akan 

dipertanyakan mengapa begitu mudah pemeluk agama menerima pengaruh-

pengaruh yang justru merugikan agama dan tatanan kehidupan berbangsa. Dengan 

demikian, penghayatan keagamaan seseorang masih belum menyentuh esensi nilai 

agama, yang menyuarakan konsep-konsep kemanusiaan dan kedamaaian, 

akhirnya mudah dipropokasi faktor-faktor diluar agama. Kepatuhan pada nilai 

keagamaan drajat implementasinya lebih rendah dibawah tekanan kondisi sosial 
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politik, yang kemudian berusaha menjadi katalisator munculnya konflik antar 

umat beragama. 

Dalam kontek permberdayaan umat beragama, kedua faktor tersebut 

merupakan bagian penting untuk diminimalkan atau dihindarkan, sehingga 

konflik agama; baik yang disebapkan faktor agama itu sendiri maupun agama 

dijadikan sebagai instrumen kerusuhan tidak bakal terjadi. Pemeluk agama yang 

menghayati nilai-nilai agama tidak mudah dimasuki faktor-faktor di luar agama 

yang berkeinginan mempengaruhi secara negatif proses keutuhan bangsa. 

Institusi-institusi agama yang dijadikan sebagai bagian pemeluk agama melkukan 

kegiatan-kegiatan agama tidak mudah menjadi alat kekuasaan dan memperkeruh 

suasana kehidupan umat beragama. 

Agama merupakan institusi Tuhan yang keberadaanya berfungsi 

menyeimbangkan sistem sosial yang tidak kondusif atau tidak seimbang. Secara 

substansial, institusi ini memuat serangkaian pristiwa sejarah, dokma-dokma yang 

bermuara pada perintah dan larangan, dan menyampaikan risalah kebijakan. 

Kebenaran-kebenaran agama diyakini sebagai kebijakan yang bersifat mutlak. 

Arti ajaran didalam ajaran agama, seseorang mendapatkan kebenaran absolut, 

yang nilai kebenaranya menduduki posisi superior, diatas segala kebenaran yang 

dilahirkan atas pemikiran manusia. Konsep kebenaran ini bukan saja tingkat 

absolutistiknya hanya diuji melalui logika pemikiran umat manusia, melainkan 

diyakini sebagai pegangan hidup, yang disimpan sampai ahkir hayat. Karena 

Agama memuat konsep kebenaran, nilai-nilai luhur dan bersifat sakral, maka 

pemahaman dan implementasi keagamaan dalam tata kehidupan sosial melibatkan 

aspek rasional dan emosional. Aspek rasional berupaya mempertimbangkan dasar-

dasar akal fikiran manusia dalam menemukan kebenaran ajaran agama. 

Sedangkan aspek emosional mendudukkan fungsi agama sebagai institusi yang 

dirasakan penghayatannya secara intuitif. Patuh dan Ketawadhu‘an seseorang 

menunjukkan keterlibatan keagamaan seseorang secara emosional dan rasional. 

Kedua aspek ini saling terkait dalam keyakinan keagamaan umat beragama. 

Hal tersebut hemat penulis adalah fenomena Apatisme ditengah masyarakat 

dengan hanya mementingkan hidupnya, tanpa adanya interaksi antar sesama 

masyarakat dengan intensif dan continue. Sudah semestisnya pemerintah 

memberikan perhatian penuh atas reaksi dan etika sosial yang terdegradasi oleh 

kemajuan jaman juga faktor budaya barat yang semakin mendominasi hingga lupa 

kalau kita memiliki kearifan lokal sebagai regulasi interaksi sosial dan bisa 

menjadi bentuk integrasi sosial kemasyarakatan. Interaksi yang tak berjalan 

dengan baik akan berimplikasi pada integrasi masyarakat yang semakin semrawut 

dan tidak tertata sedemikian rupa hingga perilaku yang tidak sesuai dengan 

kearifan local serta norma-norma setempat. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang toleransi 

hidup beragama di pulau Bengkalis yang bertujuan untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang interaksi sosial masyarakat Mandau dalam upaya integrasi 

sosial keagamaan, faktor perekat kelangsungan hidup kerukunan umat beragama, 

dan faktor-faktor yang menjadi sumber konflik kerukunan hidup umat beragama 

masyarakat Mandau. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta 

analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif ini 
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menggunakan sosio kultural dan giografis wilayah yang patut diketengahkan 

dalam penelitian ini, karena dari melihat alasan inilah kemudian diketahui 

karakter Pulau Bengkalis sebagai lokasi sarana penelitian. 

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk 

mengungkap realita yang terjadi pada toleransi hidup beragama. Strauss dan 

Corbin mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 

memang dapat digunakan untuk mempelajari, membuka dan mengerti apa yang 

terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui. 

Untuk mendapatkan data-data dilapangan, peneliti melakukan proses 

identifikasi daerah-daerah yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Kerangka 

pikir ini sangat penting untuk diketahui karena dengan cara melakukan 

identifikasi masalah ini kemudian diketahui tentang potensi dan kendala-kendala 

yang terdapat didaerah-daerah mana yang tepat dijadikan sasaran penelitian. Oleh 

karena itu, langkah pertama ini kemudian disusul dengan membuat kategorisasi 

daerah-daerah yang sudah tepat dijadikan sebagai lokasi untuk mendapatkan 

responden dalam penelitian. Penentuan responden ini diupayakan bersifat prural, 

yang tidak saja mereka berlainan agama, melainkan juga bagaimana responden 

dapat hidup berdampingansecara harmonis, akrab dan berjalan dalam kurun waktu 

lama. 

 

 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terdahulu menjadi dasar bagi peneliti berikutnya untuk 

mendapatkan gambaran analisa dan kesimpulan-kesimpulan apa saja yang telah 

dikemukakan. Hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai analisa kualitatif dalam 

bentuk khasanah referensi, sehinga menambah muatan-muatan teoritis sifatnya. 

Pertama, peristiwa kerusuhan sosial yang menimpa masyarakat pekalongan 

mencuat kepermukaan. Berbagai masa media melansir pemberitaan kasus yang 

menimpa banya korban sekaligus mengagetkan kehidupanlkomunitas lain. Yang 

berawal dari penyobekan al-Qur‘an yang dilakukan anggota komunitas 

masyarakat non Muslim, berkewargaan Indonesia dengan status etnis non 

peribumi. Dari peristiwa ini akhirnya menjadi pemicu kerusuhan, di kutip dari 

buku  yang membuat ratusan umat Islam turun kejalan melakukan berbagai protes 

dan amuk masa. Selain kerusuhan tentang penyobekan al-Qur‘an, juga selang dua 

tahun berikutnya terjadi peristiwa kerusuhan sosial, yang faktor pemicunya 

diakibatkan persetruan antara OPP tertentu. Kasus dan peristiwa ini kemudian 

dianggap sebagai bentuk melanggar aturan yang telah menjadi kesepakatan 

bersama diantara OPP itu sendiri. Peristiwa ini terjadi pada bulan Maret-Mai 

1997. Yang banyak menimbulkan kerugian-kerugiab besar. 

Kedua. Peristiwa kerusuhan yang terjadi di masyarakat sambas, tepatnya 

kerusuhan di Sanggau Ledo, terjadi pada September 1996. Pemicu dari kerusuhan 

itu adalah tindakan iseng yang dilakukan seorang yang bernama Bahari dan 

kawan-kawan. Bahari dan teman-temanya adalah pemuda pendatang, berasal dari 

suku Madura singgah dan berdomisili di Sangga Ledo. Pemuda tersebut dianggap 

telah berlaku kurang sopan dengan menarik tanggan, dan memaksa untuk naik 

kendaran dari beberapa orang gadis suku dayak. Mereka sama-sama bertempat 
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tinggal dalam satu wilayah kecamatan untuk diajak menonton pertunjukan musik 

dangdut yang digelar di kecamatan ledo. Dari awal peristiwa ini kemudian muncul 

serentetan pristiwa-peristiwa lain yang melibatkan antara komunitas suku Dayak 

dengan komunitas suku madura. Bentrok antara kedua suku yang berbeda agama 

ini, Akhirnya mencuat menjadi kerusuhan sosial yang bertendensi faktor agama. 

Termasuk yang mewarnai peristiwa yang akhirnya disebut sebagai kerusuhan 

sosial agama adalah perkelahian antar remaja suku madura dengan remaja suku 

Dayak, yang masing-masing masih dalam satu wilayah kesatuan geografis. 

Menurut Nuhrisson M. Nuh dan Titik Suwariyati
192

 sebagai seorang yang 

melakukan penelitian pristiwa sambas tersebut, adalah kehadiran kelembagaan 

informal yang sudah lama berkembang dan dipertahankan masyarakat-masyarakat 

adat menjadi bagian penting dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut. 

Meskipun begitu, keikutsertaan lembaga formal yang berupa negara atau 

pemerintah setempat menjadi bagian yang ikut membantu menyelesaikan 

peristiwa. 

Ketiga. Peristiwa kerusuhan sosial rengasdengklok. Rengasdengklok adalah 

suatu wilayah bersetatus kecamatan yang berada di wilayah kabupaten karawang 

Jawa Barat. Jarak rengasdengklok dengan kota kabupaten sekitar 20 Km sebelah 

selatan. Setiap oran dapat mencapai lokasi rengasdengklok melalui jalan darat, 

dengan kendaraan umum atau kendaraan peribadi. 

Di daerah Rengasdengklok terjadi pegeseran jumlah pemeluk agama 

tertentu, yng diusebapkan adanya fenomena perpindahan antar pemeluk agama, 

terutama dari kelompok muslim yang miskin ke wilayah agama keristen katolik. 

Kasus Pindah agama ini memang merupakan hak individu seseorang, siapa-pun 

tidak boleh menjadi penghalang, tetapi dalam pelaksanaannya di masyarakat 

sering menimbulkan konflik. Dalam kondisi kehidupan keagamaan, demikian 

kasus kerusuhan rengasdengklok akhirnya menjadi konflik-konflik dengan 

menggunakan simbol keagamaan. 

Peristiwa Rengasdengklok terjadi setelah ada gejala perselisihan antara 

sejumlah anak muda dengan seorang tetangga Musala Miftahul janah di kampung 

Warudoyong Rengasdengklok. Peristiwa kerusuhan diawali dengan tradisi 

membangunkan orang-orang yang makan sahur pada bulan ramadhan yang 

dilakukan secar turun-emurun oleh masyarakat Rengasdenklok ketika bulan suci 

ramadan tiba. Namu pada 21 Ramadan ketika seorang penganut agama islam 

memukul beduk sebagai tanda makan sahur, Seorang warga yang bertetangga 

dekat dengan mushala bernma Ciique marah-marah tanpa diketahui sebab, yang 

hanya karen suaminya sedang menderita sakit gigi. Dengan amarah yang tinggi, 

Cique memaki-maki pada orang yang memukul beduk dan disertai anaknya yang 

bernama Kimsan naik kelantai tinkat dua dan melempari batu bata ke atap 

mushala. Dari peristiwa itu terjadi amuk masa dan kemudian rumah Kim Tjai 

(suami Cique) dibakar masa dan semua barang-barang miliknya diambil tanpa 

tersisa sama sekali. Bahkan toko atau kios sebagai tempat berjualan milik korban 

dibakar dan dirusak oleh sebagian besar masyarakat yang sudah terbakar amarah, 
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masa menjadi semakin beringas. Sasaran utama adalah merusak sarana milik 

pribadi korban, yang dipergunakan untuk berjualan dalam menghidupkan 

keluarga. 

Keempat. Peristiwa kerusuhan soial di Situbondo. Kerusuhan yang timbul 

disitubondo adalah bersumber dari seseorang yang bernama mohammad saleh, 

dituduh melakukan pelecehan terhadap agama dan ulamak. Saleh adalah seorang 

berpendidikan sekolah menengah tingkat atas, sekaligus sebagai penjaga dan 

tukang kebun Masjid di desa Gebang Kecamatan kapongan. Shaleh  dianggap 

melecehkan agama dan ulamak, sekaligus berani melecehkan ulamak tersohor 

yaitu As‘ad Syamsul Arifin, seorang ulamak besar yang memangku dan 

pemimpin pondok pesantren di asembagus situbondo dan pernah menjabat 

pengurus besar organisasi Nahdatul ulamak. Dosa yang dipikul saudara shaleh 

adalah melakukan pelecehan terhadap Kiai As‘ad dengan mengatakan bahwa 

ketika Kiai As‘ad meninggal dunia masih dianggap Islamnya belum sempurna dan 

kurang tinggi pengetahuan keagamaannya.  

Ketika kasus Shaleh diadili di persidangkan di pengadilan Negri, dengan 

tuntutan hukuman lima tahun penjara- diajukan kejaksaan sesuai dengan tuntutan 

maksimal dalam peraturan perundang-undangan, maka serempak para pengunjung 

yang ikut mendengarkan dan melihst persidangan tersebut berteriak mengeluarkan 

kata kata kecaman-kecaman yang amat keras terhadap tuntutan tersebut. Mereka 

menuntut lebih dari itu, yaitu hukuman mati, karena perbutan shaleh dianggap 

salah besar dan dikategorikan sebagai orang yang murtad. Hukuman yang 

dijatuhkan kepada shaleh diangap ringan dan sangat tidak sesuai dengan 

kesalahan-kesalahan yang diperbuat. 

Komunitas yang tidak merima keputusan jalanya persidangan di pengadilan 

Negri ini, melakukan pembakaran kantor pengadilan. Kondisi masaa yang begitu 

besar makin menunjukan sikap berutal, sehinga tidak mampu mengendalikan 

emosinya. Sambil berlari dalam kondisi bergerombol, seolah-olah menunjukkan 

solidaritas massa yang solid, kemudian melakukan pengerusakan dan pembakaran 

tempat-tempat yang dijadikan sebagai sarana ibadat agama tertentu. Peristiwa ini 

memakan korban besar, termasuk kerugian yang diderita pengikut agama kristen 

karena greja-gereja menjadi amuk massa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Akhsanul Khalikin, menyimpulkan bahwa peristiwa Situbondo adalah akibat dari 

faktor yang berda di luar agama, yaitu termasuk kesenjangan sosial dan ekonomi 

yang diderita umumnya masyarakat islam diwilayah Situbondokemudian 

Akhsanul Khalikin menyatakan bahwa, yang perlu mendapatkan perhatian 

pemerintah adalah kebijakasanaan pendirian sarana ibadah yang dilakukan setiap 

komunitas agama harus diberikan aturan-aturan jelas dan tidak memihak kepada 

kelompok tertentu, sehinga tidak akan melahirkan kesenjangan sosial kegamaan 

diantara mereka. Terkait dengan itu, termasuk faktor penyebaran agama yang 

dilakukan kelompok-kelompok penganut agama harus lebih menitikberatkan pada 

hal-hal yang bersifat tidak menimbulkan kecurigaan dan kemarahan penganut 

agama lain. 

Peristiwa ini kemudian membangkitkan upaya Gu kalangan benur Jawa 

Timur menyerukan dan meminta kepada tokoh agama yang terlibat, terutama 

ulamak ikut membantu terciptanya kondisi aman dan tenang, terutama terhadap 
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kenyamanan ibadah ritual keagman peganut agama minoritas. Ulamak dianggap 

sebagai tokoh dan simbol komunitas agama islam. Peran ulamak paling efektif 

menjadi mediator yang berwawasan panjang dalam menangani masalh sensitifstik 

agama. Kiai Misbach, sebagai ketua umum  MUI jawa Timur, mengharapkan 

masyarakat islam mampu mengendalikan diri dan tidak terpancing hal-hal yang 

merusak umat itu sendiri. 

 

 

KONSEPSI YANG DIBANGUN TOKOH AGAMA DAN TOKOH 

MASYARAKAT SEBAGAI SEBUAH UPAYA INTEGRASI SOSIAL 

Peran dan sumbangsih para tokoh agama dan masyarakat dalam 

menciptakan suasana masyarakat yang kondusif dan terintegrasi secara social 

merupakan hal yang sangat vital dan urgen, dimana setiap tokoh baik Agama dan 

Masyarakat pada umumnya memiliki charisma tersendiri dan memiliki power 

serta kepercayaan penuh masyarakat dalam melakukan sesuatu baik yang sifatnya 

positif dan negative sekalipun. Mencermati hal tersebut diatas penulis melakukan 

observasi lapangan sekaligus wawancara dalam melihat secara langsung 

fenomena yang terjadi ditengah masyarakat Mandau dengan tingkat kompleksitas 

masyarakat yang sangat tinggi. 

1. Lembaga Adat Melayu (LAM) Mandau 
Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau resmi didirikan pada hari Sabtu, 1 

Rabiul Akhir 1390 H (6 Juni 1970 M) di Pekanbaru, dengan nama Lembaga 

Adat Daerah Riau. Pemrakarsanya, tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai 

latar dan profesi, yaitu pejabat pemerintahan, ulama, ilmuwan/cendekiawan 

dari perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang 

patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. 

Dari kalangan pemerintahan, tokoh utama pembentukan lembaga ini ialah 

Gubernur Riau waktu itu, Arifin Achmad. Sewaktu pembentukan, beliau 

menyatakan, ―Perlu adanya perkumpulan pemuka adat Melayu Riau yang 

berbentuk sebuah Lembaga Adat untuk menggalang persatuan, kesatuan, 

pendapat dan pikiran serta membangkitkan batang terendam yang diwariskan 

oleh para pendahulu  di Riau‖. Batang terendam itu ialah jatidiri/identitas 

budaya di dalam dinamika ke-Indonesia-an.
193

 

Komplesitas masyarakat Mandau
194

 cukup tinggi dibandingkan dengan 

daerah lain yang setingkat maka tidak mengherankan jika daerah ―industri‖ 

ini menjadi sorotan
195

 banyak pihak. Masyarakat Mandau sendiri cukup 

beragam
196

 ada suku Melayu, Akit, Minang, Batak, Jawa, Bugis, China dan 

lain-lain. Sebagai sebuah payung adat LAM-R Mandau bertugas dalam 

mengakomodir semua suku adat budaya yang masuk kedaerah tersebut
197
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dengan catatan melakukan koordinasi dengan pihak LAM-R sebagai 

pemangku kebijakan Adat yang sah di daerah tersebut. 

―semua adat, budaya, etnis dan agama yang masuk ke Mandau 

memiliki hak dan kewajiban bersama dan tidak ada 

diskriminasi selama masih pada tataran yang wajar dan tidak 

menggangu stabilitas Mandau‖ (H. Zulfikar, M.A)  

Penyataan tersebut diatas merupakan ungkapan keterbukaan terhadap 

seluruh unsur masyarakat untuk melakukan sebuah integrasi dan penyadaran 

terhadap semua tentang adanya kenyataan perbedaan. Selain itu LAM-R juga 

memiliki agenda rutin dalam melakukan koordinasi antar suku dan budaya 

yang ada dengan melakukan melakukan pertemuan rutin dengan setiap 

organisasi adat dan budaya yang ada dalam upaya monitoring sosial 

kemasyarakat. 

 

2. Majelis Ulama Islam (MUI) Mandau 
Upaya membangun integrasi oleh MUI Mandau tidak beda jauh dengan 

LAM-R, sebagai lembaga keagamaan islam MUI Mandau menjadi salah satu 

lembaga yang ikut memperhatikan kondusivitas keagamaan di Mandau yakni 

dengan memperhatikan segala aktivitas keagamaan agar tidak ―melenceng‖ 

dari kaidah keagamaan yang sudah ada untuk menjaga kerukunan umat 

beragama.
198

 

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika 

semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar 

masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing 

pemeluk agama yang  baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu 

kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap 

fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan 

orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar 

umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu 

dari agama yang berbeda , sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu 

sendiri. 

 

3. Persatuan Gereja Mandau 
Interaksi antar umat beragama merupakan sebuah keharusan apalagi 

dalam keberagaman yang sangat kompleks, maka tidak jarang baik antar 

institusi keagamaan maupun para tokoh keagamaan melakukan diskusi serta 

dialog keagamaan dalam menyatukan sebuah persepsi terhadap sebuah 

permasalahan yang ada maupun yang akan terjadi, Sebagai antisipasi adanya 

eskalasi yang lebih tinggi dari sebuah konflik yang ada. Kerukunan akan 

selalu terjaga jika setiap unsur masyarakat menjaga dan saling menghargai 

satu sama lain, komplesksitas mandau sebagai daerah industri menjadi 

sebuah kajian dalam antisipasi ketidakstabilan. Pihak gereja sebagai 

pemangku lembaga keagamaan selalu mengupayakan adanya interaksi intens 

dengan lembaga keagamaan lain demi menghasilkan integrasi antar umat 
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beragama. Integrasi disini bukanlah penyatuan akidah atau agama melainkan 

sebagai upaya membangun harmoni ditengah keragaman yang ada.
199

 

 

4. Pemerintah dan kontrol sosial di Mandau 
Kebijakan social (social policy) adalah kebijakan public (public policy) 

yang penting di Negara-negara modern dan demokratis
200

, sejarah 

menyaksikan bahwa semakin maju dan demokratis suatu Negara semakin 

tinggi pula perhatian Negara terhadap kebijakan social sebaliknya dinegara-

negara pra-sejahtera dan otoriter kebijakan social kurang mendapat perhatian. 

Kebijakan social pada hakikatnya merupakan kebijakan public dalam 

bidang kesejahteraan social yang dianggap berbanding lurus dengan lahirnya 

stabilitas masyarakat baik secara ekonomi, pendidikan dan bidang kehidupan 

yang lain yang dianggap dapat menjaga kondusivitas kehiduapn masyarkat 

dan Negara. Program-program yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai 

pemangku kebijakan dianggap dominan dalam upaya meminimalisir potensi 

konflik baik secara vertikal dan horizontal. Upaya pemerintah dalam 

menghimpun potensi kerukunan bisa diperhatikan dibawah ini, yakni: 

a. Camat Mandau 
Sebagai pemangku kebijakan didaerah tingkat kecamatan camat 

memiliki tanggung jawab penuh dalam memperhatikan sosio-

masyarakatnya mulai dari hal paling mendasar sampai pada hal-hal yang 

besar seperti pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan hingga menjaga 

warganya dari berbagai ancaman yang siap menghadang seperti konflik 

horizontal dan konflik vertical sekalipun. Dalam upaya membangun 

stabilitas daerah dengan kompleksitas tinggi pemerintah berupaya untuk 

memfasilitasi warganya yang berbeda dalam event-event tertentu tanpa 

membedakan dan memaksimalkan potensi masyarakat dalam 

membangun sebuah peradaban yang berkemajuan. 

Dialog social keagamaan kerap dilakukan oleh pemerintah daerah 

sebagai fasilitator untuk menjembatani dan menampung setiap aspirasi 

masyarakat serta menghimpun adanya informasi ―sumbang‖ untuk 

segera ditindak lanjuti dan diselesaikan seoptimal mungkin.
201

 

b. Kementerian Agama 
Kementerian agama kecamatan Mandau juga memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang tidak beda jauh dengan camat seperti yang 

disebutkan diatas, hanya saja kementerian agama lebih spesifik 

menjembatani interaksi dan integrasi antar umat beragam ditengah 

keragaman masyarakt beragama. Pada umumnya setiap masyarakat 

memiliki hak dan tanggungjawab yang sama namun kadangkala 

kehidupan beragama menjadi sebuah sekat tersendiri terhadap kehidupan 

dalam bermasyarakat. 
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Kementerian agama bertugas dalam memonitor setiap aktivitas 

kehidupan beragama masyarakatnya lewat divisi keagamaan yang ada, 

hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengantsipasi isu-isu kehidupan 

beragama yang kerapkali menjadi pemantik konflik dan memiliki potensi 

yang cukup dominan dalam kehidupan antar umat beragama 

c. Forum Kerukunan Umat Beragama Mandau 
Forum kerukunan umat beragama (FKUB) menjadi pintu utama 

dalam membuka pintu kerukukunan, dimana lembaga ini memiliki tugas 

yang spesifik tentang kerukunan masyarakat. Maka baik secara langsung 

dan tidak langsung FKUB mengemban tugas dalam memfasilitasi dan 

membuat forum-forum kajian dan diskusi antar umat beragama. 

Pada beberapa kasus yang pernah ada FKUB menjadi pilar 

tersendiri dalam merdakan ketegangan yang ada dengan memfasilitasi 

pihak-pihak yang dianggap bertikai. Posisi netral dianggap strategis baik 

dalam kajian dan dialog menjadikan FKUB menjadi rekonsilator yang 

dapat dipoercaya masyarakat dalam membangun sebuah kedamaian 

ditengah keragaman masyarakat 

 

 

KESIMPULAN 

Secara umum interaksi sosial di Kecamatan Mandau mengarah pada bentuk 

interaksi yang assosiatif, meskipun ada pula potensi yang mengarah pada 

dissosiatif. Interaksi assositif meliputi akomodasi berupa sikap toleansi yang 

cukup baik dalam hal kehidupan beragama; asimilasi dalam bentuk asimilasi 

budaya terutama asimilasi antara agama dan budaya yang mempererat pertalian 

dua hal tersebut, dan amalgamasi yang mempererat hubungan antar keluarga, di 

mana interasi budaya dan amalgamasi semakin mempererat kerukunan antar 

warga terutama antar umat beragama,  Interaksi dan Harmoni Umat Agama. 

kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan budaya yang yang mengemas tradisi 

keagamaan seperti kegiatan Hari besar nasional Dan keagamaan . Namun 

demikian interaksi yang dissosiatif juga terjadi di Kecamatan mandau, yaitu 

munculnya persaingan dalam syiar agama yang mengarah pada bentuk pertentang, 

seperti yang ditunjukkan dalam peristiwa Pembangunan Ruko Menjadi Gereja. 

Rumah Adat Tapanuli. Keterkaitan antara agama dan budaya di Mandau 

membentuk pola agama kooperatif budaya, di mana agama mau dan mampu 

berkelin dan saling memperkaya tradisi keagamaan dan budaya masyarakat. 

Tetapi juga ada pula pola yang membentuk agama versus budaya, di mana 

pemahaman agama yang cenderung ekslusif tidak bersedia berintegrasi dengan 

budaya. Akibatnya kerukunan masyarakat yang memiliki tradisi budaya berbeda 

dan nilai agama yang berbeda dapat terancam. Sementara di aspek kehidupan 

yang tidak tekait langsung dengan agama, masyarakat Mandau cenderung bersifat 

kosmopolitanisme, yaitu bisa menerima keberadaan orang lain tetapi kurang aktif 

untuk menjalin hubungan kerjasama. Hal ini pun kurang mendukung terbinanya 

kerukunan umat beragama di Mandau. Dengan demikian kota Mandau termasuk 

kota yang memiliki tingkat kerukunan tinggi dengan potensi konflik. Oleh karena 

itu penting untuk meningkatkan dan mengembangkan interaksi assosiatif antar 
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umat beragama. sehingga semakin meningkatkan kerukunan beragama di 

Mandau. Adapun potensi-potensi konflik harus diantisipasi agar tidak 

berkembang menjadi konflik yang dapat menggangu kerukunan umat beragama di 

Mandau. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini,  maka pemerintah, 

terutama Kementerian Agama perlu meningkatkan sosialisasi pemahaman 

keagamaan yang inklusif, terbuka, moderat dan saling bekerjasama pada 

masyarakat sehingga mendukung upaya aktif mewujudkan kerukunan umat 

beragama. Pemerintah secara aktif harus turut menfasilitasi kelompok-kelompok 

sosial, budaya dan keagamaan untuk membicarakan agenda-agenda kegiatan 

budaya agar tidak menjadi persaingan yang kurang sehat dan mengarah pada 

pertentangan atau konflik, tetapi sebaliknya agenda kegiatan budaya tersebut 

dapat saling mengisi dan mengautkan kerukunan masyarakat, khususnya umat 

beragama. Tokoh-tokoh agama dan budaya di Mandau juga perlu untuk menjalin 

kerjasama antar umat beragama dalam bidang budaya, serta melakukan rekacipta 

budaya yang mempererat interaksi antar umat beragama. 
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Abstract 

Bengkalis is an island between the inland Sumatera (the upstream of Siak River) 

and the port of Malacca (past trading center). On geographical side, Bengkalis is 

the most strategic place used as a trading center. So don‟t be surprised if there 

are many ancient objects found in Bengkalis River such as gold coins, ceramics, 

bullets and others. The result of tracing historical objects, evidently, in Kuala 

Bengkalis River is the beginning of the Bengkalis city. Furthermore, after being 

controlled by the Netherlands (through Tratat Siak), the construction of Bengkalis 

city was moved by the Netherlands to the center of the city at this time. 

___________________ 

Keywords: Things, Historical, Bengkalis 

 

 

LATAR BELAKANG 

Benda-benda bersejarah yang berserakan di sejumlah daerah di Riau, 

merupakan kekayaan yang tak ternilai. Dari arkeologi tersebut dapat dipahami 

kejayaan Islam pada masa lalu. Sebab salah satu cara memahami masa lalu salah 

satunya melalui pendekatan arkeologi selain pendekatan filologi dan pendekatan 

lainnya. Khazanah arkeologi ini akan dijadikan bahan untuk merekayasa masa 

depan negeri ini (Riau) dan Bengkalis pada khususnya sebagaimana peneltian ini 

ditujukan. 

 Prof Budi Sulistiono menilai wilayah Nusantara di masa lalu merupakan 

salah satu wilayah yang memiliki kedudukan penting. Varian (beragam) sumber 

sejarah menyebutkan bahwa kepulauan yang kita huni sebagai wilayah NKRI ini 

merupakan mata rantai adri jalur perdagangan yang mulai marak sejak awal abad 

masehi. Potensi Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara daratan diketahui 

sebagai rantai perniagaan di wilayah ini sebagai jalur sutera kedua (jalur sutera 
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pertama, yakni jalur yang menghubungkan wilayah Timur Tengah dengan Asia 

Timur).
167 

Untuk melihat kondisi masyarakat suatu wilayah pada masa lalu, memang 

tidak bisa terlepas dari perkembangan kota lainnya pada masa yang bersamaan. 

Sebab jalinan kerja antar-kesultanan, antar-raja dan antar-kota, tidak bisa dibatasi 

oleh batasan wilayah kerajaan atau kebijakan politik. Di sinilah pentingnya 

penelitian arkeologi. Yakni penelitian arkeologi yang implementatif, sebagaimana 

dijelaskan Ian Hodder dan Brian Fagan, bahwa dalam masa-masa pembangunan 

ke depan arkeologi akan dapat berperan, apabila hasil-hasil penelitiannya dapat 

memberikan satu kontribusi riil bagi masyarakat. Yang dimaksud di sini tidak 

hanya masyarakat ilmuwan dan para arkeolog, akan tetapi termasuk juga 

masyarakat secara luas atau publik.
168

 

Berdasarkan UU No 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya yang diperjelas 

lagi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 

Cagar Budaya, yakni benda-benda arkeologi minimal usia 50 tahun harus 

dipertahankan. Jika mengacu pada dasar hukum undang-undang tersebut, maka 

masih banyak benda arkeologi di Bengkalis yang harus diselamatkan.
169

 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode survei dan 

wawancara terbatas untuk lebih mengenali keberadaan objek-objek yang 

diperoleh. Penelitian ini dapat berbentuk deskriptif, eksploratif, maupun 

eksplanatif. Namun demikian, pada umumnya adalah deskriptif. 

                                                           
167

 Adrian B, 2008. Lapian, Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17. 

Adrian B Lapian pada bab I halaman 37 menggambarkan sejarah pelayaran dan perdagangan 

sesudah kerajaan-kerajaan Indonesia Hindu atau masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-
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penduduk Nusantara dengan budaya maritimnya yang telah mengembangkan suatu jaringan 

hubungan maritim yang sangat baik, didukung oleh kemajuan teknologi kapal, keahlian navigasi, 

dan suatu enterprising spirit yang besar. 
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Renfrew, Colin, and Bahn, Paul. 1997. Archaeology; Theories, Methods, and Practice. H 

43. Magetsari, Nurhadi, 2003. Paradigma Baru Arkeologi, Ceramah Ilmiah Arkeologi, Jurusan 

Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Kampus FIB-UI, Depok. 
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 Dobby, A, 1978:5 The Burra Charter for the Conservation of Place of Cultural 

Significance, dalam Sidharta & Eko Budihardjo, 1989:9. Konsep konservasi bangunan 

kuno(arkeologi) sebenarya telah dicetuskan lebih dari seratus tahun yang lalu, ketika William 

Morris mendirikan Lembaga Pelestarian Bangunan Kuno (Society For the Protection of Ancient 

Buildings, 1877). Jauh sebelum itu, pada tahun 1700, Vanburgh seorang arsitek Istana Bleinheim 

Inggris, telah merumuskan konsep pelestarian, namun konsep itu belum mempunyai kekuatan 

hukum. Peraturan dan Undang-undang yang pertama kali melandasi kebijakan konservasi 

lingkungan/ bangunan bersejarah dibuat pada tahun 1882, dalam ‗Ancient Monuments Act. Di 

Indonesia peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bangunan kuno adalah UU No 5 Tahun 

1992 tentang Cagar Budaya. 
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Survei adalah kegiatan dengan cara mengamati permukaan tanah dari jarak 

dekat. Pengamatan tersebut untuk mendapatkan data arkeologi dalam konteksnya 

dengan lingkungan sekitarnya.
 170

 

Tipe penelitian yang digunakan eksploratif dengan menggunakan alur 

penalaran induktif. Penelitian eksploratif bertujuan menjajaki data arkeologi yang 

ada dalam satuan ruang tertentu (universe), atau untuk mencari adanya hubungan 

antarvariabel yang diteliti, merupakan tahap awal dalam upaya memperoleh 

generalisasi empiris. Adapun penalaran induktif mulai dari pengamatan-

pengukuran hingga terbentuk hipotesis-model-teori.
171 

     

PERADABAN AWAL DI KUALA SUNGAI BENGKALIS 

Diperkirakan benda yang tertua di Bengkalis adalah koin uang kuno, dan 

barang kramik, peluru, tombak, yang ditemukan warga di muara sungai bengkalis. 

Benda-benda ini berasal dari sisa-sisa peradaban saat Pulau Bengkalis dikenal 

sebagai pusat perdagangan. Jauh sebelum Pulau Bengkalis di bawah kekuasaan 

Kerajaan Siak, Bengkalis merupakan pusat perdagangan. Bengkalis secara 

geografis tempat bertemunya pedagang yang berasal dari Pagaruyung, Limapuluh 

Koto, Tandun, Petapahan, Siak. Mereka membawa hasil bumi singgah ke Pulau 

Bengkalis. Pelabuhan Bengkalis posisinya di muara Sungai Bengkalis. 

Diperkirakan pusat kota tak jauh dari muara sungai bengkalis, karena di sini pusat 

perdagangan, makanya banyak ditemukan koin kuno dan benda keramik. 

Data ekspor dari Asia Tenggara menunjukkan bahwa perdagangan kota-kota 

perdagangan saat itu mengumpulkan pala, cengkeh dan hasil hutan lainnya untuk 

dijual ke pedagang asing. Bengkalis menampung hasil pertanian dari Kampar, 

Tapung, Siak, bukan hanya hasil pertanian, tetapi hasil tambang emas. 

Dari peta di atas tergambar bahwa pada tahun 1500-an, Kampar dikenal 

sebagai penghasil lada. Lada merupakan tanaman yang diminati pedagang dari 

India, Arab, Cina. Lada itu kemudian dikirim ke Eropa, sebelum orang Eropa 

menemukan lokasi penanaman lada di nusantara.
172

 

Warga Bengkalis mencari benda kuno di muara sungai bengkalis saat surut, 

karena saat air pasang, sulit menggali lumpur. Posisi benda kuno itu sekitar 2 

meter di bawah lumpur, yakni di atas tanah keras di dasar pantai. Warga juga 

masih menemukan banyak tiang-tiang penyangga rumah yang usianya lama. 

Entah apa sebabnya, mengapa ditemukan banyak uang koin kuno dan 

benda-benda keramik? Kemungkinan pusat perdagangan ini diserang, entah oleh 
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 Truman Simanjuntak dkk, Metode Penelitian Arkeologi, (Jakarta: Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Arkeologi Nasional), h. 22 
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Tenggara 1450-1680, (Jakarta: Yayasan Obor, 1989), h. 11 
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siapa? Ada banyak jenis peluru yang ditemukan di kuala sungai bengkalis. Ada 

ukuran kecil, sebesar kelereng, tetapi ada juga yang agak besar, sekepalan anak-

anak. Yang banyak ditemukan ukuran kecil. 

Beragam jenis uang ditemukan, kalau melihat jenis uangnya, ternyata mirip 

dengan uang Aceh. Perlu penelitian lebih lanjut tentang jenis koin kuno ini.
173 

Selain itu jenis uang kuno besar berbentuk tembaga. 

Ratusan koin kuno yang nyatis hancur. Ada yang berlubang di tengah koin, 

gunanya untuk menyatukan koin dengan tali atau benang. Beragam jenis koin 

banyak ditemukan warga di kuala sungai bengkalis. Sayangnya, karena mereka 

tidak paham, koin dan peluru itu dijual kiloan ke pengumpul. Padahal nilainya 

(harga) bukan soal kilonya, tetapi harga usia benda kuno ini. 

Berdasarkan peta penyebaran Kerajaan Aceh, tampak pada tahun 1606-

1637, Sulthan Iskandar Muda melakukan perluasan wilayah ke kekerajan-kerajaan 

Melayu di pesisir Sumatera, termasuk menguasi Siak pada tahun 1624. Melihat 

jejak-jejak sisa peninggalan koin kerajaan aceh di Bengkalis, bahwa saat itu 

Bengkalis dikuasi kerajaan Aceh. Keraajan Aceh eksis sejak 1496-1904. 

Benda-benda keramik yang ditemukan di kuala sungai bengkalis ada produk 

cina, eropa, artinya pedagang yang datang ke Bengkalis ada yang berasal dari 

Cina dan pedagang Eropa.  

Bengkalis sebagai kota pelabuhan penyokong bagi Melaka, dan Johor, 

tentunya mengirim bahan-bahan yang diperlukan pedagang asing yang datang ke 

Melaka dan Johor. Pola pelayanan yang menggunakan kapal layar menunggu 

musim barat tiba, maka selama setengah tahun para pedagang asing itu bermukim 

di Melaka dan Johor, di sinilah kesempatan pedagang asing (Cina dan India) 

berdagang ke Bengkalis sebagai pelabuh pengumpul hasil pertanian dari 

pedalaman Kampar, Tapung, dan Siak. Saat itu Kerajaan Siak belum ada. Dan 

saat itu kota perdagangan banyak muncul di nusantara, Anthony Reid dan Kartono 

Kartodirjo mengistilahkan masa emporium (masa perdagangan), belum masa 

imperium (kekuasan VOC dan kerajaan). 

Dari beragam jenis benda keramik ini, sepertinya dari Cina, tetapi kalau 

melihat bentuk manusia yang bertopi seperti topi orang Portugis. Artinya benda-

benda ini sangat mungkin dari eropa. Bukan hanya Cina yang berdagang ke 

Bengkalis, tetapi orang Eropa pun datang berdagang ke Bengkalis. 

Menurut sejarawan Anthony Reid, masa abad XIV sampai XVI adalah 

masa-masa munculnya kota-kota dagang di seluruh nusantara. Anthony Reid 

menyebutnya kota dagang yang cosmopolitan, yakni kota dagang yang didatangi 
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 Wawancara dengan Riza Fahlevi, 28 September2018. Riza memiliki beberapa koin kuno 

yang ditemukan dari sungai bengkalis. Selain itu, Riza juga memiliki benda keramik kuno, yang 
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sebab Kerajaan Johor menunjuk kepala Bandar sebagai pimpnannya. 
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oleh pedagamg dari kerajan-kerajan di nusantara, Malaka, Aceh, Demak, Goa, 

bahkan Arab, India dan Cina. Pedagang India dan Cina membawa kain, keramik 

yang mahal, kemudian mereka membeli hasil bumi masyarakat.
174

 

Melihat peta jalur perdagangan pada abad ke-14, mulai dari Arab, India, 

Aceh, Melaka, Johor, sampai ke Maluku, Filipina, Cina dan seterusnya 

menggambarkan bahwa wilayah Bengkalis sangat dekat dekat Johor, dianggap 

sebagai pelabuhan penyokong untuk perdagangan Melaka, Johor. 

Para pedagang dari Cina dan India datang ke Asia Tenggara menggunakan 

arah angin, yakni angin munson (dalam bahasa Melayu musim), saat Maret 

sampai Agustus angin ke arah Utara (daratan Asia), dan November sampai 

Februari dari Asia ke Laut Cina. Pola seperti ini digunakan pedagang lintas negara 

datang ke Sumatera dan Jawa, termasuk ke Bengkalis. Makanya negeri-negeri 

sekitar nusantara ini disebut Nan Yang, artinya negeri di bawah angin, The land 

under the wind, karena para pedagang itu datang menggunakan arah angin, agar 

mudah dan selamat ke nusantara.  

Para pedagang membeli hasil bumi yang berasal dari Sumatera Tengah, 

yakni negeri-negeri yang berasal dari sepanjang Sungai Siak, termasuk dari 

Sungai Tapung Kanan dan Tapung Kiri. Wilayah hulu sungai siak ini terdapat 

banyak kerajaan-kerajaan kecil, yang menghasilkan beragam jenis hasil pertanian, 

bahkan hasil tambang. 

Bangunan-bangunan lama di kuala sungai bengkalis ini tidak ditemukan, 

diperkirakan bangunan di sekitar kuala sungai bengkalis ini adalah bangunan 

kayu, sehingga mudah lapuk dimakan zaman.
175

 Sisa-sisa peradaban itu hanya 

berupa tonggak rumah, kayu yang mulai membantu masih banyak ditemukan 

warga. 

Selain itu, benda-benda kuno seperti koin emas, perak dan keramik, karena 

benda logam dan keramik lebih tahan dibandingkan kayu. Ada beberapa benda 

yang terbuat dari perunggu seperti gajah. 

Patuh gajah kuno ini ditemukan di muara sungai bengkalis. Patung ini 

terbuat dari tembaga, sehingga lebih tahan walau sudah lama direndam air asin. 

Belum diketahui asalnya, apakah dari kerajaan dari India, atau dari kerajaan di 

Jawa, Sriwijaya atau peninggalan kerajaan hindu lainnya. 

Ditemukannya koin kuno yang diperkirakan berasal dari kerajaan Aceh ini 

membuktikan bahwa hubungan antara Bengkalis dengan Aceh kerajaan besar 
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di Bengkalis, Jumat  26 Oktober 2018 
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adidaya Aceh itu sudah lama terjalin, minimal dalam hal perdagangan. Beberapa 

jenis uang aceh yang pernah ditemukan di kuala sungai bengkalis bertuliskan 

Muzafar Syah, namun anehnya tidak ada bertuliskan Iskandar Muda (1607), yang 

ditemukan koin bertuliskan Mazafar Syah. Masalahnya nama sulthan Muzafar 

Syah itu ada dua, satu pendiri kerajaan Samudera Pasai, satu lagi raja Kerajaan 

Johor. Mungkin saja koin-koin yang ditemukan warga di kuala sungai bengkalis 

ini adalah Muzafar Syah dari Johor, memerintah tahun 1446, dan mungkin juga 

Muzafar Syah dari Aceh.
176

 

Kerajaan Aceh merupakan kerajaan adidaya di wilayah Selat Melaka, selain 

kerajaan Melaka, Dua kerajaan besar ini saling berusaha menunjukkan 

adidayanya, namun saat menghadapi penjajah (Portugis dan Belanda), kadang 

mereka saling membantu, Di sini posisi Bengkalis sebagai pusat perdagangan 

tentunya mendapat perhatian dua kerajaan adidaya tersebut. Kisah Putri 

Kacamayang di Gasib yang dicuri oleh kerajaan Aceh membuktikan kisah itu 

tidak sekadar cerita dongeng, buktinya koin-koin kerajaan aceh ada ditemukan di 

Bengkalis. Artinya mereka melalui Bengkalis sebelum sampai ke Gasib. Pulau 

Bengkalis yang berada depan selat Bengkalis posisinya sangat strategis. 

Masih banyaknya ditemukan koin kuno di kuala sungai bengkalis ini 

membuat antusias warga mencari koin emas. Misalnya apa yang dialami Thamrin, 

dia bersama dua anaknya sering mencari benda-benda kuno di muara sungai 

bengkalis. Cara mencari benda kuno dengan menggali lumpur di tepi kuala sungai 

bengkalis, lalu lumpur itu diayak, sehingga tersaring benda-benda kecil, beragam 

benda pun ditemukan. 

Uang koin kuno banyak ditemukan warga, tetapi tak banyak warga yang 

bisa membeli koin ini. Masalahnya jika koin ini bertebaran di masyarakat dan 

menjualnya ke orang lain, anak cucu tak akan bisa melihatnya, seharusnya 

pemerintah (pihak museum misalnya) membeli koin kuno itu, untuk dijadikan 

koleksi museum.
177

 Benda kuno ini bisa digunakan untuk penelitian sejarah, bukti 

Bengkalis sudah eksis sejak dulu dan terkenal atau untuk kepentingan lain. 

Sebutan Negeri Jelapang Padi sebagaimana ditulis Riza Fahlevi adalah 

sebutan bagi negeri Johor terhadap Bengkalis.
178

 Artinya negeri sebagai 

penyokong pangan bagi negeri Johor. Pangan di sini adalah padi, jagung, sagu, 

kacang-kacangan, umbi-umbian, dan lainnya. Bahlan Bengkalis penghasil emas, 

yakni emas yang berasal dari Pagaruyung, Limapuluhkoto,Tapung, Petapahan, 

Gasib dan wilayah sekitar Sungai Siak. 
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 Ada yang berminat membeli benda-benda kuno dengan maksud untuk digunakan jaga 
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ini dibeli warga Air Putih, Bengkalis. Wawancara Thamrin, Jumat 26 Oktober 2018. 
178

 Riza Fahlevi, Negeri Jelapang Padi, 
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Di kuala sungai bengkalis inilah tempat awal tamaddun perdagangan 

Bengkalis. Nama Sungai Bengkalis dinisbahkan kepada pulau ini, artinya jika 

sudah sampai ke kuala sungai ini, maka sudah berada di Bengkalis. Entah mana 

yang duluan, apakah nama sungai bengkalis atau pulau bengkalis, tetapi negeri 

johor menyebutnya wilayah ini jelapang padi. Untuk memastikan apakah Pulau 

Bengkalis berasal dari nama sungai bengkalis, perlu penelitian lebih lanjut.
179 

Memang di kuala sungai Bengkalis ini banyak ditemukan sisa-sisa peradaban 

kuno dari Cina dan Aceh, dan mariam sisa serangan Portugis ke Bengkalis . 

23 Oktober 1526, Bengkalis diserang Portugis. Pasukan Portugis dipimpin 

Pedro Mascarengha dengan membawa Ada 300 rumah dibumihanguskan oleh 

pasukan Portugis. Artinya penduduk Bengkalis saat itu sudah banyak, jika 300 

rumah yang hangus, berarti jumlah penduduk di Kota Bengkalis saat itu lebih dari 

300 rumah penduduk. Mungkin wilayah yang dibakar pasukan Portugis hanya di 

sekitar kuala sungai bengkalis.
180 

 

PETA BENGKALIS MASA BELANDA 

Diperkirakan Kota Bengkalis awalnya tidak di wilayah Bengkalis sekarang, 

tetapi di kuala sungai Bengkalis. Wilayah pengambangan awal ke sebalah selatan, 

yakni Senggoro, sebab wilayah batin Senggoro sering disebut dalam sejarah. Kota 

Bengkalis yang sekarang ini dulunya disebut kampong baru, karena kampong 

yang lama di dekat kuala sungai bengkalis. 

Adanya makam Penglima Minal adalah bukti wilayah Senggoro dan 

sekitarnya di awal perkembangan Kota Bengkalis sudah eksis lebih dahulu. 

Penduduknya sudah ramai. Namun bangunan di wilayah ini masih menggunakan 

kayu, sehingga jejak bangunannya hilang dimakan waktu, lapuk dan hilang, 

Adanya makam dan sisa-sisa bangunan rumah lama, bukti yang tidak bisa ditolak, 

bahwa wilayah ini dulunya wilayah Bengkalis yang cukup ramai. 

Bukti bahwa wilayah Songgoro sudah lama, kerajaan Johor menyebutnya 

Suku Senggeret (orang laut). Suku Senggeret. Leward dalam bukunya King of 

Johor menjelaskan bahwa suku laut senggeret yang menempati wilayah 

Bengkalis. Mungkin yang dimaksud di sini adalah Senggoro. Berdasarkan sisa-

sisa peninggalan sejarah, wilayah Senggoro ini sudah banyak dihuni penduduk. 

Belakangan Belanda saat menguasai Bengkalis melalui Traktat Siak, yakni 

membeli Pulau Bengkalis, maka Belanda mengembangkan Kota Bengkalis ke 
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 Asal nama Bengkalis tidak diketahui secara pasti. Ada beberapa versi yang diyakini dan 

berkembang di tengah-tengah masyarakat Bengkalis. Menurut Gramberg, asal kata Bengkalis 

kononnya berasal dari nama pohon yang banyak tumbuh di pinggiran sebuah sungai yang bernama 

sesuai dengan nama pohon tersebut yakni Pohon Bengkala. Pohon Bengkala (dikenal juga dengan 

nama Senpi) banyak tumbuh di hutan Pulau Bengkalis. Hal ini sebagamana dijelaskan Riza 

Fahlevi dalam wawancara di Bengkalis, Jumat, 11 Oktober 2018 
180

 Wawancara Riza Fehlevi, 28 September 2018 di Bengkalis 
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arah utara (wilayah kota Bengkalis saat ini). Dari peta pembangunan kota 

bengkalis yang dirancang Belanda, terlihat pengembangan kota dengan struktur 

pembangunannya lengkap dengan perkantoran, pelabuhan, pasar, stok air minum, 

penjara dan lainnya. 

Kebijakan Belanda memilih wilayah sebelah utara, karena wilayah ini 

menurut Belanda lebih tinggi dibandingkan wilayah Senggoro, Air Putih  dan 

Sungai Alam. Bahkan dulunya ada sumber air panas yang bisa digunakan untuk 

keperluan air minum bagi masyarakat Bengkalis. Belanda benar-benar 

mempertibangkan banyak factor mengapa memilih memba ngun wilayah sebalah 

utara sungai Bengkalis dibandingkan wilayah selatan yang memang sudah eksis 

ada penduduk sebelumnya. 

Pembangunan empat dermaga yang dibangun pemerintah Belanda memang 

benar-benar mempertimbangkan kedalaman pantainya. Buktinya dermaga yang 

dibangun Belanda ini sampai kini aman saat digunakan kapal besar untuk 

berlabuh. Misalnya dermaga lama yang dulunya pernah digunakan untuk 

pelabuhan umum, kini masih digunakan untuk pelabuhan kapal-kapal besar yang 

mengangkut barang keperluan pokok. Ini membuktikan Belanda 

mempertimbangkan kedalaman pantai, tidak sembarang bangun. 

Pemilahan Belanda mengembangkan kota Bengkalis karena juga factor 

alam, wilayah ini aman dari angin utara. Angin utara sangat kencang dan 

mengganggu kapan yang akan berlabuh. Seperti di Tanjungjati, ombaknya kuat. 

Bengkalis ini secara alami merupakan tempat berlindung saat musim angin 

kencang. 

Munculnya kota besar di tepi laut karena faktor alami, seperti Afrika 

Selatan, Cave Town tumbuh menjadi kota besar, karena di lokasi inilah para 

saudagar dari Eropa berlindung. Secara alami wilayah itu menjai ramai dikunjungi 

pedagang. Begitu juga kuala bengkalis, secara alami dikunjungi oleh para 

pedagang, baik yang berasal dari hulu sungai Siak maupun para pedagang yang 

datang dari Malaka, Johor dan Aceh, termasuk pedagang lintas dunia, yakni para 

pedagang Cina, Portugis, Inggris dan Belanda.
181
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 Catatan Ibnu Batutah saat mengunjungi Aceh bahwa jaringan perdagangan saat itu sudah 

lintas Negara. Ibnu Batutah disambut baik oleh sulthan Aceh Al-Malik Al-Zahir (Ahmad), dan dia 

bertemu panglima kerajaan aceh yang pernah berkunjung ke India. Setelah dari Aceh Ibnu Batutah 

ke Canton melalui Selat Malaka pada April 1346. Ibnu Batutah berangkat ke Cina dengan 

membawa makanan yang cukup yang diberi sultan samudera di Aceh. Ibnu Batutah melewati 

Malaysa, Champa dan Tonkin, dalam waktu 40 hari, jauh lebih cepat dari perkiraan semula, 4 

bulan. Ibnu Batutah memuji Cina sebagai negeri makmur, penghasil sutera dan porselin yang 

bagus. Dia juga bertemu  kaum muslim terkemuka di Guanzo, ternyata di sini banyak pedagang 

muslim, berikutnya dia pergie ke Peking. Ini menjelaskan bahwa pedagang saat itu sudah lintas 

benua, maka jangan heran jika banyak ditemukan benda-benda dari Cina dan India di kuala sungai 

bengkalis. Demikian gambaran Ibnu Batutah seorang musafir muslim abad ke-14. Rosss E Dunn, 

1995, Petualangan Ibnu Batutah, Jakarta, Yayasan Obor, h. 387 
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Kelebihan Bengkalis, selain pedagang bisa berlindung dari ancaman angin 

kencang, juga tempat memperbaiki (dock) galangan kapal. Tentang dock galangan 

kapal inilah lebih banyak dikenal penduduk Bengkalis bahwa wilayah kuala 

sungai bengkalis sekitarnya dulu memang dock galangan kapal.
182

 

Dari peta tersebut digambarkan bahwa ada empat pelabuhan (dermaga) yang 

menjorok ke laut. Dari empat dermaga ini, tinggal satu yang masih digunakan, 

yakni pelabuhan dagang di samping Hotel Marina yang masih digunakan untuk  

bongkar muat. 

Dari peta Belanda ini tergambar bahwa pembangunan Kota Bengkalis sejak 

awal memang dirancang oleh Belanda. Sampai kini grand design (desain besar) 

Kota Bengkalis masih terpola pada rancangan Belanda. 

Memang bangunan-bangunan Belanda itu sudah banyak yang beralihfungsi, 

bahkan banyak yang hancur, tetapi jalan-jalan besar dan pola kota masih mirip 

dengan yang lama. Berikut peta terkini kota Bengkalis, dilihat dari google maps. 

Jalannya masih yang lama. 

Bagaimana bentuk kampong-kampung di Bengkalis pada tahun 

1912…Berikut peta perkampungan di Pulau Bengkalis. 

Pembangunan Kota Bengkalis ini diawali dari keberhasilan Belanda 

membuat perjanjian (tratat) Siak, 1858, yakni kesepakatan Belanda dengan 

Kesultanan Siak. Melalui Tratat Siak ini Belanda ini bebas membangun 

Bengkalis. Pembangunan awal yakni benteng, lokasinya di Senggoro dekat 

Makam Dara Sembilan, namun bangunannya sudah hilang.  

Grand Beck dalam Buku Renar Siak menjelaskan bahwa dia berjalan dari 

Kuala Sungai Bengkalis menuju benteng Belanda sekitar setengah jam. Pusat 

Kota saat itu di kuala sungai bengkalis, yakni sebelum Belanda membangun Kota 

Bengkalis seperti saat ini. Ada beberapa senjata di benteng itu. Menurut Riza, 

awal tahun 1980-an, masih ditemukan bangunan belanda, termasuk di benteng di 

Senggoro, di dekat makam Dara Sembilan, tapi kini sudah habis. Hal ini sejalan 

dengan apa yang dijelaskan Grand Beck dalam sejarah Rise Renar Siak.
183

 

Nama Kota Bengkalis dulunya disebut dengan Kampung Baru. Artinya ini 

kampong yang baru dibuka, yakni dibuka oleh Belanda. Termasuk wilayah 

Pelabuhan Pelindo, di sini bagian dari kampung baru yang dikembangkan 

Belanda. 
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 Penelitian Anthony Reid bahwa setiap pelabuhan dagang pasti ada pelabuhan dock 

kapal, yakni untuk memperbaiki kapal pedagang, karena pedagang datang dari Cina, India dan 

wilayah yang jauh mereka menggunakan musim, arah angin, yakni saat angina Barat dan Timur, 

sehingga mereka harus lama menggunggu musim berikutnya sekitar setengah tahun. Nah 

menunggu musim berganti, para pedagang memperbaiki kapalnya. Anthony Reid, Dari Ekspansi 

hingga Krisis………h. 87. 
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 Wawancara dengan Riza Fahlevi, di Bengkalis, 29 September 2018. 
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1873 Belanda secara massif mengembangkan Kota Bengkalis. Belanda 

menjadikan Bengkalis sebagai Ibu Kota Redisen Timur. Sumatera Timur 

wilayahnya mencakup Bagansiapi-api, Labuhanbatu (Sumut), Asahan, Medan 

Deli, termasuk Pangkalanberandan dan Langkat. Wilayah di pesisir Timur 

Sumatera, yang menghadap Selat Melaka. Dulu wilayah Sumatera Timur ini 

dikuasi Kerajaan Siak, melalui Tratat Siak inilah Belanda pun berhasil menguasai 

wilayah Labuhanbatu, Siantar, Belawan, Medan dan lainnya. Karena Bengkalis 

menjadi ibu kota kerisedanan, Belanda membangun penjara, kantor kerisedanan, 

dermaga dan kelengkapan lainnya. 

Kasus diasingkannya Raja Siantar, Naulah Damanik, lahir 1857, pada tahun 

1914 diasingkan ke Bengkalis, karena wilayah Bengkalis pernah menjadi ibu kota 

kerisedanan sumatera timur, selain itu Belanda juga menyediakan penjara di Pulau 

Bengkalis. Ini artinya para tahan perang dari wilayah Sumatera Timur, banyak 

yang dibawa ke Pulau Bengkalis. 

Tahun 1889, Kerisedanan dipindahkan ke Labuhan Deli, tahun berikutnya 

dipindahkan ke Medan. Medan maju pesat, karena di sini Belanda berhasil 

membangun perkebunan tembakau. Tembakau deli terkenal di dunia, akhirnya 

Belanda banyak membangun Kota Medan. Bagaimana di Bengkalis? Beberapa 

tanaman pun dicoba ditanam di Pulau Bengkalis, namun kontur tanahnya tidak 

cocok, misalnya dulu di sini Belanda pernah membangun perkebunan kapas, lada 

hitam (merica), gambir tapi produksinya tak memuaskan, akhirnya  beberapa sisa-

sisa perkebunan ditinggalkan Belanda, hingga kini sisa-sisa perkebunan  itu masih 

ada. 

Dalam catatan Jan Simon Gerardus Gramberg (J.S.G. Gramberg) adalah 

seorang penulis berkebangsaan Belanda, dokter militer, pemilik perkebunan dan 

petualang yang pernah bertugas di Afrika dan Hindia Belanda yang pernah 

bertugas di Bengkalis sebagai sekretaris vendumeester Residensi Sumatera Timur 

dari Desember 1874 hingga Maret 1876, bahwa Belanda pernah mencoba 

menanam lada hitam (merica) di Bengkalis, yakni di Sungai Alam, namun gagal. 

Pernah juga menanam gambir, namun pemiliknya warga Cina tewas karena 

pertikaian dengan penduduk setempat. Kini perigi lada itu masih ada, namun tidak 

terawat, yakni di Gang Telaga, Jalan Panglima Minal, Sungai Alam. Kondisi 

telaga kini tidak terawat lagi, banyak semak di sekitarnya.
184
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 Pada 1863, Gramberg melakukan perjalanan dari Batavia ke Siak. Laporan perjalanan 

tersebut dikemas dalam buku Reis naar Siak pada berkala Tijdschrift Voor Indische Taal-, Lan- en 

Volkenkunde bagian XIII yang diterbitkan oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 

Wetenschappen pada 1864. Editor berkala ini adalah Mr. J.A. van der Chijs dan dicetak oleh 

Lange & Co., Batavia. 
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Kantor keresidenan Sumatera Timur adalah bekas kantor bupati bengkalis 

lama, yang kini dijadikan kantor Damkar.
185

 Beberapa bangunan ini merupakan 

kantor kompleks Kerisedanan Sumatera Timur, tapi sayang kini banyak yang 

sudah berubah bentuknya. Residen Sumatera Timur yang pertama adalah J. 

Locker D. Bruijne yang kemudian diganti oleh Abraham Adrianus Hoos. 

Kediaman Residen Sumatera Timur di Bengkalis adalah bangunan yang sekarang 

dijadikan Gedung Datuk Laksamana Raja Dilaut. Di sekitar kantor kerisedanan 

dibangun Kantor Jaksa Belanda, pengadilan Belanda. Pada zaman Bupati Kolonel 

Polisi (purn) Zalik Haris (1960-1974) bangunan Belanda ini digunakan untuk 

kantor bupati.
186

 

Dalam peta awal tahun 1900-an dijelaskan beberapa kampung yang sudah 

eksis seperti Rimbasekampung, Sungai Alam, Wonosari, Pangkalanbatang, 

Guntang, Kempas-tinggi, Temeran, Penebal, Ketamputih, Sekodi, Kelemantan, 

beberapa sungai juga disebutkan, Sungai Bengkalis, Sungai Alam, Sungai 

Leboek, Sungai Penebal, Sungai Kembong Dalam, Sungai Siliau, Sungai 

Kembong, Sungai Rumbi. 

 

KESIMPULAN 

1. Awal pembangunan kota bengkalis di kuala sungai bengkalis. Beberapa 

peninggalan kuno yang ditemukan di kuala sungai bengkalis, berupa koin 

emas, uang kuno, keramik, peluru, kayu yang sudah membentu. 

2. Pembangunan Kota Bengkalis dirancang oleh Belanda. Bangunan-bangunn 

kuno di Kota Bengkalis di antaranya; sumur kuno, penjara, rumah peninggalan 

belanda yang sudah dipugar,  

 

REKOMENDASI 

1. Perlu menyelematkan benda-benda kuno yang ada di pulau Bengkalis, berupaa 

koin kuno, kermik, tombak, dan benda-benda kuno lainnya. Benda-benda kuno 

itu hendaknya dibeli oleh pemerintah (pengelola museum), agar tetap bisa 

dilihat oleh generasi kini dan akan datang. 

2. Bangunan-bangunan kuno bengkalis hendaknya dirawat dan selamatkan, 

dengan cara memanfaatkan bangunan kuno yang ada. 

3. Penelitian tentang koin kuno, kramik dan peluru perlu pendalaman lebih lanjut.  
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 Setelah hubungan Belanda-Inggris membaik yang ditandai dengan disepakatinya Traktat 

Sumatera pada 2 November 1871 serta Elisa Netscher telah dipindahkan menjadi Residen di 

Sumatera Barat yang lebih berprestise maka pada 1873, dengan Staatblad No. 81/1873 tanggal 15 

Mei 1873 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan wilayah Kerajaan Siak dan wilayah Sumatera 

Timur dari Residensi Riau dengan membentuk Residensi Sumatera Timur (Residentie Sumatera‘s 

Ooskust). Bengkalis ditetapkan menjadi tempat kedudukan residen. 
186

 H Zalik Haris masa bertugasnya sebagai polisi lama di Kisaran. Beliau mendapat 

penghargaan sebagai pahlawan daerah. 
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Abstract: The Bele Kampung tradition carried out by the coastal pambang community is a form of 

traditional ceremony carried out by the community and this ceremony has a meaning, namely as a 

commitment to the obligation to serve the village where you live and to maintain the inheritance of 

the ancestors collectively in the form of the traditional bele kampung ceremony, which is a custom 

that is carried out. by the coastal pambang community with a hope that life will remain safe away 

from all kinds of problems. The aims and objectives of the bele village tradition of the coastal mining 

community are an expression of human limitations, where fishermen expect safety while working in 

the sea and on land and yields increase. For this reason they hold a ritual of bele kampung, to 

increase income or strength or protection, one of which seems that the bele kampung ritual as a 

religious expression is their belief that this ritual is a form of gratitude for God Almighty who has 

provided sustenance through the harvest in sea and land. Besides that, during the implementation 

of the bele kampung ritual, the religious atmosphere appears to begin with the recitation of mantras 

by community leaders, most of whose prayers are in Arabic. In connection with the bele kampung 

tradition, the people of the coastal village of Pambang. Bantan Subdistrict, Bengkalis Regency, is 

one of those that strive to create unity between something sacred and something profane 

Keywords: bele kampung; public; coastal; tradition 

Abstrak: Tradisi Bele kampung yang dilakukan oleh masyarakat pambang pesisir merupakan suatu 

bentuk upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan upacara ini mempunyai makna 

yaitu sebagai kesangupan untuk kewajiban berbakti kepada kampung tempat tinggal serta 

mepertahankan warisan dari leluhur secara kolektif dalam bentuk upacara tradisi bele kapung yaitu 

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pambang pesisir dengan sebuah harapan agar kehidupan 

tetap aman jauh dari segala macam persoalan. Adapun maksud dan tujuan  dari tradisi bele 

kampung masyarakat pambang pesisir merupakan eks presi keterbatasan manusia, dimana para 

nelayan mengharapkan keselamatan sewaktu bekerja di laut dan didarat dan hasil panen pun 

meningkat. Untuk itu mereka mengadakan ritual bele kampuang, untuk meningkatkan pendapatan 

atau kekuatan atau perlindungan, salah satu yang nampak bahwa ritual bele kampung sebagai 

ekspresi religius adalah keyakinan mereka bahwa ritual ini sebagai wujud rasa sukur terhadap 

Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi rezeki melalui hasil panen di laut dan didarat. 

Disamping itu, ketika pelaksanaan ritual bele kampung, suasana religius nampak mulai dari 

bacaan-bacaan mantra oleh tokoh masyarakat yang sebagian doa-doanya mengunakan bahasa arab. 

Berkaitan dengan hal tradisi bele kampung, maka masyarakat kampung pambang pesisir. 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis termasuk yang berupaya untuk mewujudkan 

keterpadauan antara sesuatu yang sakral dan yang profan, 

Kata Kunci: bele kampung; publik; pesisir; tradisi 

 

mailto:1wirasugiarto@gmail.com
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mailto:3vinaervina41@gmail.com
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A. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki ciri khas, yang terbentang 5.077 km 

jauhnya, terdiri berbagai pulau besar kecil. Sejak mendaulat diri sebagai sebuah negara, 

indonesia telah memiliki rupa-rupa keanekaragaman sosial budaya. Negara iniditinggali 

oleh 87% penduduk muslim dan 13% nonmuslim (Aata BPS tahun 2010) dan ribuan 

tradisi, ratusan suku bangsa, dan berbagai bangsa daerah. Keberagaman yang amat 

mempesona dan bangsa ini menempuh keseharian yang beraneka dalam keadaan yang 

cukup damai serta terkendali.1 

 Menurut Effat Al-syarqawi mengartikan  kebudayaan sebagai khasanah sejarah 

suatu bangsa atau masyarakat yang mencerminkan pengakuan atau kesaksiannya dan 

niali-nilainya. Yaitu kesaksian dan nilai-nilai yang menggariskan bagi  kehidupan suatu 

tujuan yang idial dan makana, bebas dari kontradiksi ruang dan waktu. Kebudayaan 

merupakan struktur inituituf yang mengandung nilai-nilai rohaniah tertinggi, yang 

mengerakan masyarakat melalui falsafah hidup, wawasan moral, citrarasa estetik, cara 

berfikir, pandangan hidup (weltanschaung) dan sistem nilai-nilai2. Hirarki nilai sangat 

tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu-masyarakat.Terhadap semua 

obyek. Misalnya kalangan matrialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai 

Matrial. Max Scheler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan 

luhur. Menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat tingkatan yaitu: 1.Nilai 

kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indra yang memunculkan rasa 

senang, menderita atau tidak enak. 2.Nilai kehidupan yairu nilai-nilai penting bagi 

kehidupan yakni: jasmani, kesehatan dan kesejahtraan umum. 3.Nilai kejiwaan adalah 

nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keidahan dan pengetahuan murni. 4.Nilai 

kerohanian yaitu tingkatani ini terdapatlah modalirtas nilai dari yang suci3 

Sementara itu, Notonagoro membedakan menjadi tiga tingkatan yaitu: 1.Nilai matrial 

yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2.Nilai Vital yaitu segala 

sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. 

3.Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang bersifat rokhani manusia yang dibedakan 

dalam empat tingkatan sebagai berikut: 

a. Nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada rasio, budi, akal atu cipta 

manusia. 

b. Nilai keindahan atau estetis yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. 

c. Nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai yang bersumber pada unsur 

kehendak manusia. 

d. Nilai religius yaitu nilai kerohanian tertinggi dan bersifat mutlak. 

____________ 

1
 https://nuun.id> Identitas dan tradisi: Sudut pandang (beberap) Orang islam, 13 Agustus 2017 

2
 Effat al-sharqawi, filsafat kebudayaan islam. Terj. A.Roft’ Usman,(bandung pelajar 1999)hal 32 

3
 K.Bertens, filsafat Barat kontenporer inggris-jerman.(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2002 Cet 4) hal 

123. 

https://nuun.id/
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Nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. 

Nialai manusia berada dalam hati nurani, kata hati dan pikiran sebagai suatu 

keyakinan dan kepercayaan yang bersumbe pada berbagai sistem nilai4 

 Kebudayaan Melayu di Riau juga menghasilkan Varian dalam identitas 

orang Melayu, yaitu sebagai identitas khusus dari identitas melayu dan merupakan suatu 

ciri dari ke-Melayuan itu sendiri yang penuh dengan keterbukaan dan dilandasi oleh 

prinsip hidup bersama dalam perbedaan. Di antara variasi kebudayaan orang melayu dan 

identitas sosial-budaya orang melayu yang nampak penting .  Fenomena pluralitas 

kultural dan pemahaman agama menjadi menonjol dilihat dari manifestasinya dalam 

budaya. Memasuki era modren upaya mencermati produk budaya yang telah dihasilkan 

dan yang mungkin diciptakan siknifikan bagi penciptaan masa depan yang damai. Hal 

terpenting berkenaan dengan dialektika agama dan budaya dan budaya lokal perlu 

diperhatikan karakteristik budaya yang mencakup wujud, isi, kandungan budaya itulah 

terlihat bahwa produk budaya dalam masyarakat beragama merupakan hasil dialektika 

agama dan budaya lokal yang prural itu. Dengan kondisi sosiologis berdampak pada 

produk-produk budaya dalam masyarakat, demikian pula hanya kondisi sosiologis 

masyarakat islam. Produk budaya umat Islam, melalui perjalananya dari generasi ke 

generasi telah hidup , dan tradisi tersebut mempunyai kedudukan yang kuat dalam 

pikiran masyarakatnya. Melepaskanya akan mendapat bencana. Hubungan agama dan 

kebudayaan yang kemudian secara balas membalas, dapat memberi asumsi bahwa agama 

cukup berpengaruh dalam memberi corak suatu budaya masyarakat. Keadaan ini bisa 

terjadi karena rangkaian aktivitas sampai mewujudkan budaya, yang dipandang sebagai 

suatu kesadaran dari pada pemeluk agama untuk mewujudkan pandangan hidup. 

Pandangan hidup adalah sesuatu yang dipandang baik dan benar. Sebab itu  yang akan 

wujud dalam rangkaian tingkah laku  tentulah sesuatu yang dipandang benar .5 

 Dalam gagasan masyarakat Alam Melayu hubungan manusia dengan alam 

senantiasa dijaga agar terbentuk keseimbangan dan ketenteraman. Mereka menjaga 

segenap kelakuan manusia yang bisa mencemari, merusak, atau merubah keseimbangan 

dan ketenteraman hubungan dengan alam gaib yang menjadi pernyataan dan manifestasi 

kepada hidupnya alam. Sistem pantang dan larang memastikan supaya kelakuan atau 

tabiat manusia senantiasa hormat terhadap perwujudan alam. Jika berlaku pelanggaran 

terhadap adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam, yang dampaknya adalah 

mengacau hubungan, seperti berlakunya pelanggaran pantang larang, perlakuan 

kelintasan atau sebagainya, maka perlu diadakan sebuah upacara yang dilakukan oleh 

pawang, bomoh, atau manang untuk memujuk makhluk gaib dan mengembalikan 

keadaan hubungan yang baik kembali antara kedua alam. 

 Dengan demikian, maka timbul pula adat-istiadat atau upacara Tradisi Bele 

Kampung telah dikenakan terhadap seorang manusia yang melanggar hubungan baik itu. 

____________ 

4
 http://sg.ard.yahoo.com. 

5
 Hasbullah. Dialektika islam dalam Budaya lokal: Ptret Budaya Melayu. Https://media.neliti. com 

https://media.neliti/
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Dalam bentuk yang sangat berkepanjangan, Unsur gaib yang telah melekat pada diri 

seseorang yang diyakini serta dianut oleh kalangan etnis suku adat melayu diangap 

paling kuat dan mendasar mengenai nilai adat dan norma suku adat melayu bersifat 

sakral dalam kehidupan suku melayu pada kehidupan adat istiadat daerah pesisir 

Menjadi Kearifan lokal dan Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan zaman hari ini secara 

langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap kehidupan kita 

dalam kerangka adat istiadat,banyak terjadi distorsi sejarah, salah interpretasi terhadap 

nilai-nilai adat yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

kita,termasuk bele kampung. Masyarakat  pambang pesisir yang kehidupannya sebagai 

petani dan nelayan masih mempertahankan tradisi bele kampung, merupakan warisi 

leluhur mereka,yang sudah menja di kebiasaan yang setiap tahun nya di laksanakan ritual 

bele Kampung pada bulan muharam tahun baru Hijjriah. Dari paparan diatas maka 

penelitian ini penting dilakukan penelitian lebih jauh lagi tentang fenomena masyarakat 

dan bagaimana tanggapan msyarakat desa pambang pesisir terhadap pola hidup makna 

dan nilai urgensi serta pandangan islam dengan adanya tradisi upacara bele kampung 

yang sampai saat ini masih dilaksanakan setiap tahu pada bualan Muharam. 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

Dari Metodologi ini penelitian merupakan penelitian deskritif kualitatif tentang 

Tradisi Bele kampung pambang pesisir kecamatan bantan kabupaten bengkalis. Prosesnya 

berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisa dan penafsiran data tersebut. 

Penelitian diskriptif kualitatif ini mengunakan sosio kultural dan giografis wilayah yang 

patut diketengahkan dalam penelitian ini, karena dari melihat alasan inilah kemudian 

diketahui karakter Desa pambang pesisir sebagai lokasi sarana penelitian. 

C. PEMBAHASAN 

1. Pola Sosial Masyarakat Kampung Pambang Pesisir 

  Kampung adalah suatu perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, 

ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubugan dan 

pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain, sedangkan masyarakat 

perkampungan  ditandai dengan pemilkian ikatan perasaan batin yang kuat sesama 

warga kampung, yaitu perasaan setiap warga atau anggota masyarakat yang amat kuat 

yang hakikatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat di mana ia hidup dicintai serta mempunyai perasaan bersedia 

untuk berkorban setiap waktu demi masyarakat atau anggota masyarakatnya.6 

a. Itraksi sosial masyarakat kampung 

Pengertian Intraksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan 

individu lainya maupunkelompok dengan kelompok lainya. Pendapat lain mengatakan 

bahwa intraksi sosial adalah suatu pondasi dalam hubungan dimana di dalamnya 

terdapat tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan 

____________ 

6
 Siti sahra. Pola kehidupan masyarakat pedesaan. Mkalah sekolah tinggi agama Islam 2016 
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di dalam masyarakat. Proses intraksi tersebut terjadi karena manusia merupakan mahluk 

sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga secara singkat pengertian 

intraksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau beberapa individu akan saling 

mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku masing-masing. 

Sedangkan intraksi sosial masyarakat kampung cendrung terbuka, sifat kekeluargaan 

sangat erat walau bukan keluarga sesungguhnya, sifat gotongroyong masih terjaga. Pada 

umumnya masyarakat kampung masih kuat dalam memegang kebudayaan dan adat 

kebiasaan mereka. Mereka lebei prfentif terhadap kebudayaan asing yang masuk. Hal ini 

yang membuat kultur adat kebiasaan mereka sangat kental dalam berintaksi.7Masarakat 

Melayu Kampong pambang pesisir masih mempertahankan tadisi yang sudah ada, warisi 

dari leluhur  mereka, dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai nelayan dan petani 

kebun pekarangan serta pengrajin. Tradisi yang masih di pertahankan adalah pemberian 

nama bayi, Khitan, pendirian rumah, pernikahan,  berdu kacita, kenduari, tradisi 

keagamaan, bele kampung dan dalam pemanfaatan suberdaya alam sebagai nelayan dan 

petani. Pola kehidupan masyarakatnya adalah sederhana yang masih ada hinga sekarang 

seperti, rumah umumnya terbuat dari bahan kayu dengan atap sesng dan lantai papan, 

Kebutuhan air bersih diperoleh dari tandona air hujan, sumur atau kolam dan penerangan 

dengan Pln  dan lebih mementingkan  hidup secara kekeluargaan, dan secara ekonomi 

tidak agresif atau rakus. Secara tradisional .  

2. Tipologi Mayarakat Pambang Pesisir 

Tipologi dari masyarakat desa nelayan atau desa pantai, adalah pusat kegiatan dari 

seluruh anggota masyarakat di tempat tersebut bersumber pada usaha-usaha di bidang 

perikanan (pantai,laut maupun darat) Yang perlu  diingat tipologi desa-desa ini dalam 

kenyataanya bisa berkombinasi satu sama lain. Misalnya adalah bisa terjadi satu desa 

disamping anggota masyarakatnya memiliki satu mata pencahrian pokok yang dominan, 

juga ada beberapa anggota masyarakat memiliki mata pencahrian di bidang lain, yang 

bagi mereka itu merupakan sumber mata pencahrian utama.8 

Tipologi Masyarakat Pesisir dapat dikelasifikasian  berdasarkan mata pencarian 

utamanya atau berdasarkan sifat mereka bermukim. Dengan Kombinasi kedua kriteria itu, 

masyarakat pesisir dapat dibagi kedalam (a). Masyarakat nelayan, (b) Masyarakat petani 

dan nelayan, (c) Masyarakat petani, (d) Masyarakat pengumpul dan penjarah (collector, 

forager) (e) Masyarakat perkotaan dan perindustrian (f) masyarakat tidak 

menetap/sementara atau pengembara (migratory) 

 Keinginan manusia untuk berintraksi dengan lingkungannya dan menguasai 

lingkungan bagi kepentingan hidupnya adalah merupakan faktor utama yang 

____________ 

7
 http://id.scribd.com>doc>.Mustafa’s. Blok. Masyarakat Pedesaan dan intraksi sosial 6 Juli 2014.  

8
 Jefta Leibo, SU. Sosiologi Pedesaan. Cetakan Kedua. PT Andipratita Trjkarsa Mulia. (Jakarta barat. 1990).h. 

18 
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menimbulkan perilakunya terhadap lingkungan. Dalam konteks yang lebih spesifik 

keinginan tersebut mendorong untuk memilih mata pencarian yang sesuai dengan 

lingkungan dan berbuat sesuatu dengan berbagai cara yang dapat dilakukan 

 Kemiskinan masih menjadi ciri khas masyarakat petani di kawasan pesisir, hal ini 

disebabkan kondisi sosial ekonomi mereka yang selalu lemah dalam posisi tawar. 

Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan formal merupakan penyebab 

utama lemahnya kemampuan manajemen pertanian rakyat. 

 Komunitas dominan kehidupan masyarakat pesisir selain sebagai petani juga 

terdapat komunitas nelayan. Pola kehidupan para nelayan tergantung pada usaha laut 

yang mengandung ikan. Sehari-hari sebagian besar waktunya digunakan untuk melaut 

mencari ikan sehingga waktu berkumpul untuk keluarga dan untuk kegiatan lainya di 

rumah sangat terbatas.  

Sifat sumberdaya perikanan yang berbeda dengan sumberdaya pertanian lainya, 

menyebabkan masyarakat nelayan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan petani 

umumnya. Paling sedikit ada lima hal yang membedakan nelayan dengan petani, yang 

dapat diterangkan sebagai berikut: 

a. Pendapatan nelayan bersifat harian (daily increments) dan tidak bisa ditentukan 

jumlahnya. Selain itu pendapatan juga sangat tergantung oleh musim maupun 

oleh setatus nelayan itu sendiri (pemilik atau anak buah kapal) 

b. Dilihat dari tingkat pendidikan tingkat pendidikan nelayan maupun anak-anaknya 

rata-rata rendah. Dengan kondisi demikian maka sulitlah bagi anak-anak nelayan 

untuk mencari alternatif pekerjaan lain, dan cendrung meneruskan pekerjaan 

orang tuanya sebagai nelayan. 

c. Produk nelayan tidak berhubungan dengan makanan pokok, sehingga nelayan 

lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar menukar. Demikian pula karena 

produk perikanan ini mudah rusak dan harus segera dipasarkan, maka 

ketergantungan nelayan pada pedagan sangatlah besar 

d. Bidang perikanan membutuhkan investasi yang cukup besar dan cendrung 

mengandung resiko yang lebih besar pula dibanding sektor pertanian lainya. Oleh 

karena itu nelayan cendrung mengunakan alat-alat yang sederhana maupun hanya 

menjadi anak buah kapal (ABK), kapal-kapal tersebut biasanya dimiliki oleh orang 

“luar” maupun pedagang. Dengan demikian nelayan Juga terlibat dalam suatu 

pembagian penghasilan yang kompleks yang seringkali tidak menguntungkan. 

e. Terbatasnya anggota keluarga yang secara langsung bisa ikut terlibat dalam 

kegiatan produksi, dan ketergantungan nelayan besar pada satu mata pencarian 

yang menangkap ikan.9 

1. Sistem Mata Pencarian Masyarakat Pambang Pesisir. 

____________ 

9
  Https://Perencanaankota.blogspot.com>.  Tipologi masyarakat Psisir – Perencanaan kota Indonesis 

https://perencanaankota.blogspot.com/
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Sistem mata pencahrian itu sendiri berdasarkan kamus Umum Bahasa indonesia . 

sistem matapencarian terdiri dari dua unsur kata yaitu: pertama. Seklompok bagian (alat 

dsb) yang berkerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu; uratsaraf pemerintahan. 

Kedua. Seklompok dari pendapatan, peristiwa, kepercayaan, dsb. Yang disusun dan 

diatur baik-baik filsafat. Ketiga. Cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu; 

pengajaran bahasa.10 

a. Nelayan Pambang pesisir 

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencahrian hasil laut. Di indonesia 

para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas 

nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencahrian hasil laut dan tinggal di desa-

desa atau pesisir.11 

  Undang-undang 45 tahun 2009 mendefenisikan nelayan sebagai “orang 

yang mata pencahriannya melakukan penangkapan ikan”. Sedangkan penangkapan ikan 

didefenisikan sebagai “Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam 

dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang mengunakan kapal 

untuk muatan, mengangkut, menyimpan, mendidnginkan, menangani, mengolah, 

dan/atau mengawetkan”. Orang yang melakukan kegiyatan penangkapan ikan.  

Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut: 

 Dari segi mata pencahrian. Nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya 

berkitan dengan ingkungan laut dan pesisir. Atau mereka yang menjadikan 

perikanan sebagai mata pencahrian mereka. 

 Dari segi cara hidup. Komunitas nelayan adalah komunitas gotongroyong dan 

tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi kendala yang 

menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak. Seperti 

saat berlayar. Membangun rumah atau tanggul penahan gelombang disekitar 

desa. 

 Dari segi ketrampilan. Meskipun pekerjaan nelayan adalah pengrajin berat namun 

pada umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan sederhana. Kebanyakan 

mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang di turunkan oleh orang tua. 

Bukan yang dipelajari secara profesional. 

Masyarakat kampung Pambang pesisir bermata pencarian sebagai nelayan sebanyak 

276 orang. Data Monografi desa Pambang pesisir12. Pekerjaan sebagai nelayan telah mereka 

jalani secara turun temurun. Teknolohi/peralatan yang dipergunakan masyarakat 

kampung pambang pesisir dalam kehidupan sehari-hari untuk menangkap ikan dan 

hewan laut lainya masih mengunakan peralatan tradisional seperti pancing, sondong, 

____________ 

10
 Kamus Besar Bahasa indonesia Edisi Ketiga Karangan Poerwadarminata. 2005 

11
 Sutarwidjaya,Pembangunan Sumber daya Manusia, 2002 

12
 Monografi desa pambang pesisir.2019 
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langai, jaring, dan lain-lain sedangkan transportasi yang dipergunakan untuk mengarungi 

lautan adalah sampan atau pompong. Petani dan nelayan adalah profesi mayoritas 

penduduk kampung pambang pesisir. propesi ini di jalani dari Turun-temurun  hinga 

sekarang. Sedangkan untuk turun kelaut dalam satu bulan  Para nelayan turun kelaut dua 

puluh Hari turun kelaut dan yang sepuluh hari yan nelayan gunakan untuk kegiatan di 

darat seperti memperbaiki alat tangkap, gotongroyong kampung, dan ada kegiatan yang 

berbentuk pesta, kematian, dan mengurus keluarga. Wawan Cara degan bapak Junaidi 

sebagai nelayan  

Dalam pola sistem Bagi hasil dalam ubungan produksi penangkapan ikan oleh 

nelayan di pambang pesisir, Nelayan pemilik kapal tidak menentukan target minimal 

yang harus di dapat  oleh  awak kapal pada saat mencari ikan dengan mengunakan rawai 

(Pancing) atau jaring. Sistem bagi hasil di kenal berdasarkan pada alat tangkap. Hasil yang 

dibagikan merupakan pendapatan setelah total penerimaan dikurangi dengan total biaya 

oprasional, seperti biaya bekal tekong dan Abk, biaya BBM. Biaya oprasional tersebut 

dikembalikan kepada pemilik modal (Penampung Ikan) atau pemilik pompong, sesuai 

dengan biaya awal yang dikeluarkan sebelum melaut. Sistem bagi hasil berdasarkan yang 

diterapkan oleh nelayan tidak memiliki perjanjian tertulis melainkan sudah menjadi 

sebuah tradisi dari turun temurun para nelayan pambang pesisir. 

Dalam sistem bagi hasil yang diterapkan oleh nelayan pambang pesisir dilihat dari 

pengunaan alat tangkap, kalau mengunakan rawai (Pancing) dalam satu pompong tiga 

orang, maka sistem bagi hasilnya adalah di bagi tiga Kalau pemilik pompong ikut melaut 

dan menjadi tekong akan mendapat dua bagian 50% dan satu bagian 25% satu bagian 25% 

anak buah pompong. Jikalau pemilik pompong tidak ikut melaut maka pemilik pompong 

dapat satu bagian sedang kan yang dua bagian dibagi tekong dan anak buah pompong. 

Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh nelayan yang menggunakan alat 

tangkap jaring kurau dan jaring lainya adalah bagi empat, pemilik pompong (pemodal) 

mendapat dua bagian 40 % dan yang tekong dapat satu bagian 20% dan ditambah dengan 

keuntungan dari pemilik pompong, anak buah pompong dapat satu bagian 20% satu 

bagian.20%. jikalau dalam satu pompong empat orang. Sistem penerapan Bagi Hasil yang 

di gunakan oleh para nelayan yang berada di kampung pambang pesisi. 

a. Petani Kebun  Pekarangan Pambang pesisir 

Masyarakat Pambang pesisir selain bermata pencahrian sebagai nelayan juga sebagai 

petani Kegiatan pertanian masyarakat pambang pesisir merupakakan kegiatan 

perekonomian yang sangat insentif memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. 

Kegiatan pertanian pada dasarnya tidak dapat terlepas dari pengelolaan lahan dimana 

kepemilikan lahan pertanian pada umumnya bersifat individu. Di masyarakat terutama di 

pedesaan, pemanfaatan lahan perkarangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga 

sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Lahan perkarangan khususnya di 
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pedesaan di jawa.13 Merupakan salah satu penggunaan tanah yang penting. Sebagian 

besar 

hanya bersifat sambilan untuk mengisi waktu luang dan di utamakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Ada beberapa defenisi pekarangan sebagai sebidang tanah di sekitar rumah yang 

masih diusahakan  secara sambilan.14 Pekarangan berasal dari kata “Karang” yang berarti 

tanaman tahun (perennial cros) Oleh karena itu pekarangan harus dicirikan oleh adanya 

rumah tangga yang tetap. Sehingga tidak berlaku untuk pemukiman yang berpindah-

pindah (nomaden settelment) atau untuk usaha pertanian yang tidak menetap.15 

Menurut simatupang dan suryana cukup sulit untuk mendefenisikan pekarangan 

secara kjelas dan tidak ambigu. Kesulitan ini timbul karena secara faktual usaha di 

pekarangan bersifat kontinyu dan merupakan bagian perluasan (extended) dari pengunaan 

lahan pertanian. Disamping itu, pekarangan tidak hanya berfungsi sebagai homestead 

(rumah dan pekarangan) tapi sebagai tempat untuk berkebun dan kegiatan usaha lainya.16 

Sementara menurut Mardikono. Pekarangan diartikan sebagai tanah sekitar 

perumahan, kebanyakan berpagar keliling. Perumahan, dan biasanya ditanami tanaman 

padat dengan beraneka macam tanaman semusim maupun tanaman tahun untuk 

keperluan sehari-hari dan untuk diperdagangkan pekarangan kebanyakan saling 

berdekatan, dan bersama-sama membentuk kampung, dukuh atau desa.17  Adapun 

Hartono et a. dalam rahayu dan prawiroatmodjo. Mendefenisikan pekarangan sebagai 

sebidang tanah yang mempunyai batas-batas tertentu. Yang diatasnya terdapat bangunan 

tempat tinggal dan mempunyai hubungan fungsional baik ekonomi, biofisik maupun 

sosial budaya dengan penghuninya.18 

Pengertian lain tentang pekarangan yang melihat pekarangan sebagai tata guna 

lahan yang merupakan sistem produksi bahan pangan tambahan dalam sekala kecil untuk 

dan oleh anggota keluarga rumahtangga dan merupakan ekosistem tajuk berlapis. 

Pekarangan memiliki batas yang jelas, secara utuh terdiri dari rumah, dapur, 

____________ 

13
 Penny dan Ginting,  Pekarangan, Petani dan kemiskinan: suatu setudi tentang sifat dan hakekat 

masyarakat tani di ssiharjo pedesaan jawa. (Yogyakarta: UGM Press. 1984.) 
14

 Sajogyo. Mendefenisikan Pekarangan sebagai sebidang tanah di sekitar rumah yang masih diusahakan 

secara sambilan, ( Bogor. Jl ayani 70. pusat sosial ekonomi dan kebijakan Pertanian , 1994) 
15

  simatupang dan suryana. Cukup sulit mendefenisikan pekarangan secara jelas dan tidak ambigu( 

akademik desa 2018) 
16

 Simatupang dan suryana. Potensi dan prospek pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendudkung 

ketahanan pangan( Pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Bogor. 2012) 
17

 Mardikono. Penyuluh Pembangunan pertanian. UNS Press. Surakarta 1993 
18

 Rahayu dan prawiroatmodjo, Kajian ekologi Keanekaragaman jenis dan ptensi pohon di pekarangan. 

(Cakra Tani. Journal of Sustainebel agicultur. Hom>Vol 30.No 1 (2015) 
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pecuren/peralatan, pecuren pawuhan, kandang pelaggongan dan pagar.19 secara lebih 

ringkas Anonim mendefenisikan pekarangan sebagai sebidang tanah darat yang terletak 

langsung sekitar rumah tinggal dan jelas batas-batasnya. Oleh karena letaknya di sekitar 

rumah, maka pekarangan merupakan lahan yang mudah diusahakan oleh seluruh 

anggota keluarga dengan memanfaatkan waktu luang yang tersedia.20  

Pekarangan memiliki sejumlah peran dalam kehidupan sosial ekonoi rumah tangga 

petani. Menurut Sanjogyo. Pekarangan sering disebut lumbung hidup. Disebut lumbung 

Hidup karena sewaktu-waktu kebutuhan pangan pokok seperti beras, Jagung, umbi-

umbian dan sebagainya tersedia dipekarangan Bahan-bahan tersebut disimpan dalam 

pekarangandalam keadaan hidup. Disebut sebagai warung hidup, karena dalam 

pekarangan terdapat sayuran yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

keluarga, dimana sebagian rumahtangga harus membiyayai dengan uang tunai. 

Sementara itu disebut sebagai apotik hidup karena dalam pekarangan ditanami berbagai 

tanaman obat-obatan yang sangat bermanfaat dalam menyembuhkan penyakit tradisional. 

Peran dari pemanfaatan pekarangan bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain, 

tergantung pada tinggkat kebutuhan, sosial  budaya, pendidikan masyarakat maupun 

faktor fisik dan ekologi setempat.21 Fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan: (1) 

bahan makanan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalannya; (2) Sayuran dan buah-

buahan; (3) rempah, bumbu-bumbu dan wangi-wangian; (4) Bahan kerajinan tangan; (5) 

kayu bakar; (6) uang tunai; (7) hasil ternak dan kikan.22 

Dalkam literatur lainya menyebutkan sedikitnya ada empat fungsi pokok 

pekarangan yaitu sumber bahan makanan, sebagai penghasil tanaman perdagangan, 

Sebagai penghasil tanaman rempah-rempah atau obat-obatan, dan dan juga berbagai 

sumber berbagai macam kayu-kayuan (untuk kayu bakar, bahan bangunan, maupun 

bahan kerajinan).Hasil pekarangan yang berfariasi dapat dihasilkan sepanjang tahun 

dengan hasil yang segar. 

 Masyarakat pambang pesisir yang mata pencahrianya sebagai petani sebanyak  258 

orang, berdasarkan  Monografi Kampung Pambang pesisir.23 untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari  perkarangan dan kebun di tanami dengan jenis tanaman keras seperti 

tanaman Kelapa (Niyur), karet, pinang dan kelapa sawiit yang di jadikan penghasilan 

masyarakat pambang pesisir  sebagai petani dan sudah sejak lama pekarangan di 

manfaatkan dilakukan oleh masyarakat pambang pesisir, sebagai penghasilan 

____________ 

19
 Novitasari, Keanekaragamaa Tanaman pekarangan Pemanfaatan untuk mendukung Ketahanan pangan. 

(Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. Hom> Vol 22, No 2 (2017)  
20

 Anonim.2012. Deptan Ri. http://www.deptan.go.id/index1.php.[10 April 2012] 
21

 Rahayu dan prawiroatmodjo, Keanekaragaman Tanaman Pekarangan dan Pemanfaatan . (Cakra Tani. 

Journal of Sustainebel agicultur. Hom>Vol 30.No 1 (2015) 
22

  Rahayu dan sajogjo, Empat fungsi pokok pekarangan (Institut Pertanian Bogor1994)  
23

 Monografi desa Pambng pesisir. 2019 

http://www.deptan.go.id/index1.php.%5b10
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keluarga/tabungan keluarga. Penghasilan sebagai petani dalam setiap bulanya tidak 

menentu. Dilihat dari hasil panen dalam setiap bulanya. 

b. Pengrajin Tikar pandan 

Kerajinan anyaman pandan adalah salah satu usaha kerajinan tangan yang cukup 

potensial pada Masyarakat kampung pambang pesisir.Pembuatanya sangat sederhana 

dengan mengandalkan tangan dan mengunakan alat bantu tradisional seperti pisau, 

parang, dan jangka. Bahan-bahannya berasal dari tumbuhan yang tumbuh di sekitar 

kebun pekarangan tempat tinggal masyarakat. Kampung pambang pesisir merupakan 

daerah dataran rendah yang terletak diwilayah pesisir selat Malaka yang banyak tubuh 

tanaman Seukee (Pandan) sebagai bahan baku untuk pembuatan anyaman tikar  Data 

wawancara dengan bapak Rusli tokoh masyarakat24. Ketrampilan membuat anyaman 

pandan ini.  Berdasarkan data monografi kampung pambang pesisir, sebanyak 228 ibu 

rumah tangga yang menjadi pengrajin anyaman tikar pandan. Ketrampilan ini diperoleh 

dari leluhur mereka yang turun-temurun dari generasi ke generasi secara informal. 

Kampung pambang pesisir, pengrajin mengayam tikar merupakan pekerjaan yang 

dilakukan seorang perempuan sdang menganyam tikar ini dilakukan untuk mengisi 

waktu luang sebagai ibu rumah tangga. Pada umumnya menganyam tikar dilakukan pagi 

hari setelah aktifitas lainya sudah di selesaikan dan di lanjutkan pada malam hari dan 

dijadikan pendapatan tambahan bagi keluarga. 

 Pada Tahun 1990 pemerintah daerah memberikan izin ekspor bagi (Lintas batas) 

hinga anyaman tikar seukee (pandan) yang dihasilakan oleh tanggan-tanggan terampil ibu 

rumah tangga kampung pambang pesisir mempunyai nilai jual yang ekspor ke negara 

Jiran malaysia yang dengan kisaran harga 200.000 rupah sampai dengan 500.000 rupiah. 

Ini menjadi penghasilan tambahan bagi ibu rumah tangga. Dan sekarang izin ekspor 

(Lintas batas) sudah tidak ada lagi, maka tikar pandan yang dihasilkan dari tangan-tangan 

terampil ibu rumah tangga pambang pesisir hanya bisa di pasarkan di wilayak pulau 

bengkalis saja, dengan kisaran harga 100.000 rupiah sampai dengan 200.000. sebagi 

penghasilan tambahan ibu rumah tangga kampung pambang pesisir. 25 

c. Pekerja harian lepas/Borongan 

Pekerja harian/ Borongan adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut 

dapat diterima secara seminggu atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga 

harian yang dibayar berdasarkan Volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara 

borongan. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan 

rata-rata jumlah pekerja per hari kerja.26 Masyarakat Pambang pesisir, sebagiannya ada 

yang bermata pencarian sebagai pekerja harian lepas/borongan sebanyak 68 orang. 

Kampung pambang pesisir merupakan daerah dataran rendah yang terletak diwilayah 

____________ 

24
 Data. Wawan cara dengan tokoh masyarakat bapak rusli. 2019 

25
 Data Monografi Kampung pambang Pesisir 2019 

26
 https://www.kamusbesar.com > Kamus besar Bisnis dan bank 

https://www.kamusbesar.com/
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pesisir  selat Malaka yang banyak Masyarakatnya bercocok tanam-tanaman keras seperti 

kelapa (niyur), Karet, Pinang, dan kelap Sawit sebagai  penghasilan para petani pambang 

pesisir. Untuk memanen hasil tanaman keras, para pemilik kebun atau ladang 

mengunakan jasa pekerja yang ada di pambang pesisir yang berpropesi sebagai pekerja 

sebagai pemanen dan pekerja bangunan. Upah di hitung dari kasil kerja memanen kelapa 

sawit, dihitung per kilo gram, dalam satu kilonya 100 sampai 200 rupiah.  Sedangkan upah 

yang diperoleh dari hasil memanen kelapa, di hitung dari mulai memanen, mengupas 

sabut dan mengantar ke pembeli dengan harga 200 sampai dengan 500 rupiah. Jika 

tanaman kerasnya karet maka pekerja mendapat separo dari pemilik tanaman karet di 

bagi dua pekerja yang menyadap pohon karet dan pemilik tanaman dari hasil panen 

tanaman karetnya. Dan adajuga sebagian masyarakatnya menjadi tenaga kerja di negara 

jiran malaysia mengunakan paspor atau permit (izin kerja dari negara malaysia) dari 

penghasilan sebagai pekerja (Buruh) mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya sehari-hari.27  

D.   MAKNA DAN URGENSINYA BELE KAMPUNG MASYARAKAT PAMBANG 

PESISIR 

1. Pengertian  Tradisi Bele Kampung (Memelihara kampung) 

Tradisi bele kampung dalam bahasa melayu berarti menjaga atau merawat 

kampung, ini merupakan pengaturan tingkah laku manusia yang menyangkut tentang 

bagai mana menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi ini juga guna untuk menolak balak 

dan memohon rezeki.  

Menurut yussuwadinata dan ersam (2002), Dalam kehidupan masyarakat 

melayu,mereka membedakan dua wujud alam yaitu; alam gaib dan alam nyata. Pemikiran 

tentang adanya alam gaib membuahkan kepercayaan tentang adanya alam gaib kekuatan 

diluar kekuasaan manusia. Berkaitan dengan pemikiran tersebut, maka setiap wujud 

alam, gunung, lautan, hutan, dan sebagainya. Diyakini bahwa mempunyai penjaga. 

Berlansungnya peristiwa-peristiwa bencana alam misalnya, dipercayai sebagai hukum 

atas pelanggaran yang dilakukan atas pelanggaran yang di lakukan oleh manusia karena 

tidak mengindahkan ketentuan yang di gariskan oleh penjaganya. Berkaitan dengan 

kepercayaan alam gaib, dalam kehidupan orang melayu dikenal berbagai jenis upacara 

yang intinya merupakan upaya pendekatan manusia terhadap para penjaga benda-benda 

alam, minsalnya; upacara memelihara Kampung dalam upacara semacam itu manusia 

menyediakan hal-hal yang di anggap di perlukan agar terhindar dari bencana. Namun 

demikian upacara menyemah ini adalah di lakukan pada saat dan waktu yang sudah 

ditentukan tanggal dan bulanya. Dimana alat-alat atau bahan-bahan yg perlukan dalam 

upacara ini yaitu, Pulut yang dimasak dengan biji Kunyi( pulut yang berwarna kuning) 

daging ayam gulai, telor ayam rebus yang dikasi bumbu gulai  kulit terbuat dari tempung. 

Dimana belo kampungt merupakan salah satu wancana mendidik sikap atau tingkah laku 

____________ 

27
 Data monografi dan wawan cara dengan tkoh masyarakat pambang pesisir.2019 
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masyarakat yang harus di patuhi atau dituruti pantang larangnya sebagaimana dalam 

ketentuan peraturan daerah atau tempat itu sendiri,  

dan di dalamnya memiliki nilai-nilai Sosial. Seperti apabila pada waktu berada kebun 

dan dilaut, hendaklah bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main. 

Begitu juga kalau pada waktu berada dilaut, tidak boleh berbicara kotor, takabur atau 

bersenang-senang secara berlebihan seperti tertawa-tawa, bersiul dan lain sebagainya. 

Jadi, tujuan dari tradisi belo kampung ini juga mempunyai perasaan cinta dan taat kepada 

Allah SWT, dalam arti memohon kepadanya. Serta mensyukuri atau mengetahui hikmah 

yang sebenarnya dalam tradisi belo kampung dan juga menyempurnakan hubungan 

manusia dengan Allah, dan juga menyempurnakan hubungan manusia dengan sesama 

manusia. Tujuan hidup yang sejahtra merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap 

orang yang melaksanakan norma-norma  sosial masyarakat , karena dalam norma sosial 

yang diutamakan adalah tatanan  dalam bermasyarakat dan bisa menghasilkan ketaatan 

menjalankan kewajiban agama.28 

2. Asal Usul Tradisi Bele Kampung 

Asal usul tradisi bele kampung sangat erat kaitanya dengan asal usulkampung  

pambang. Yang sewaktu akan membuka kampung  Menurut keterangan darai Pak Alang 

Husin pambang telah didiami dan telah ada aktifitas sosial pada Tahun 1896, lama 

sebelum Tahun tersebut telah ada warga Suku Asli yang mendiami Daerah ini yang 

bernama Bambang yang kemudian yang berpindah entah kemana, ketika rombangan 

Nelayan banyak berdatangan dari Desa Sebauk, Senerak, Kampung Parit, Pangkalan 

Batang dan Pedekik. Rombangan Nelayan inilah yang kemudiannya menetap didaerah ini 

hingga berkembangbiak keturunannya sampai sekarang ini. Namun, setelah daerah ini 

mulai berkembang Nama Bambang inilah yang menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk 

dijadikan Nama Bagi Daerah ini yang akhirnya menjadi Pambang. Selanjutnya, karena 

wilayah ini merupakan daerah pemukiman yang berada diantara 2 (Dua) Tanjung yaitu 

Tanjung Senekep dan Tanjung Parit, oleh masyarakat resmilah daerah ini dinamakan Desa 

Teluk Pambang sebelum dimekar sebelumya. Pada Tahun 2011 kesempatan untuk terbuka 

lebar. Program pemekaran dicanangkan langsung oleh Pemerintah daerah, untuk wilayah 

kecamatan Bantan. Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 9 (sembilan) desa diberi 

kesempatan untuk merencanakan, menata, menyusun dan mengusulkan wilayah yang 

akan dimekarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Program yang 

dicanangkan, menjadi sebuah Desa dengan diberi nama “Desa Pambang Pesisir”.  

pemerintahan desa pambang pesisir, “menurut pandangan beliu tradisi bele kampung 

yang dilakukan laksanakan pada setiap bulan 1 muharram itu sudah lama berlangsung 

sekitar 87 tahun yang lallu dilaksanaka, bersamaan dengan bele Kampung, yang 

dilakukuan oleh Bapak Samik tradisi in dilaksanakan secara turun-temurun dilingkungan 

masyarakat ini adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada sang khaliq dan bisa 

____________ 

28
 Indra. Nilai-Nilai Pendidikan islam dalam Tradisi Belo laut  
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muhasabah, sehingga bisa menjalin masyarakat kami masyarakat yang taat, dan patuh 

dengan peraturan kepada ajaran islam dan adat istiadat yang telah diterapkan di 

kampung pambang pesisir. Asal mula pelaksanaan tradisi bele Kampung  ini dilaksanakan 

seja kampung pambang pesisir ini di jadikan kampun yang pertama kali melaksanakan 

tradisi ini adalah keturunan bapak Samik, pada tahun 1896 dan sampai sekarang 

dilanjutkan orang dipercaya kan oleh masyarakat setempat .29 

Dengan adanya salah satu tradisi bele Kampung ini mampu mengikat tali persaudaraan 

masyarakat Desa Pambng Pesisir dan saling menjaga ketertiban lingkungan seperti 

terkadang ada masyarakat yang kurang bergaul dengan masyarakat pada umumnya 

dikarenakan kesibukan pekerjaan atau hubungan yang kurang harmonis antara 

masyarakat. Sehingga lewat tradisi ini terjalinnya ukhuwah islamiyah/ tali silaturahmi 

dapat juga terjalin erat, baik masyarakat pemuda-pemudi dan anak-anak berkumpul 

didalam pelaksanaan tradisi tersebut. 

 

3. Prosesi Upacara Tradisi Bele Kampung 

Prosesi Teradisi bele kampung pambang pesisir ini terdiri dari dua tahapan di 

antaranya yaitu: 

a. Pertama. Masyarakat pambang pesisir bersama-sama berkumpul di masjid yang 

dipimpin oleh tokoh agama melakukan solat Asar berjamaah selesai solat Asar 

berjamaah tokoh agama memimpin pembancaan kalimah toyibah tahlil bersama-sama 

dan selesai membaca kalimah toyibah tahlil tokoh agama meohon doa akhir tahun 

pada Ahir bulan safar hari sabtu tanggal 29 safar 1440 Hijriah 

Artinya: Dengan menyebut nma allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. 

Semoga Allah tetap melimpahkan  rahmat dan salam kepada junjungan dan penghulu kita 

Muhammad berserta keluarganya dan sahabat beliyau. Ya allah apa yang saya lakukan 

pada tahun ini tentang sesuatu yag Engkau larang aku melakukanya, kemudian belum 

bertaubat, padahal Engkau tidak meridoi (merelakanya), Tidak melupakan dan Engkau 

bersikap lembut kepada ku setelah Engkau berkuasa menyiksaku dan Engkau seru aku 

untuk bertaubat setelah aku melakukan kedurhakaan kepada-Mu, maka sungguh aku 

mohon ampun kepada-Mu, ampunilah aku janjikan pahala kepadaku, maka aku mohon 

kepada-Mu ya Allah, Dzat yang maha pemurah, Dzat yang Maha Luhur lagi Mulia, 

terimalah Pesembahanku dan janganlah Engkau putus harapanku dari-Mu, wahai Dzat 

yang maha pemurah. Semoga Allah tetap melimpahkan rahmat dan salam kepada 

junjungan kita Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. 

 

  Sampai masuk waktu Solat magrib, melakukan solat magrib berjamaah 

selesai solat tokoh agama memimpin Bacaan QS, yasin sebanyak Tiga kali, selesai 

membaca QS Yasin tokoh agama membacakan doa Awal Tahun di bulan 

Muharam hari minggu tanggal 1 muharam 1441 Hijriah. 

____________ 

29
 Data Wawan cara dengan pemerintahan desa pambang pesisir th2019 
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Artinya: Dengan menyebut asma Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang. 

Semoga allah tetap melimpahkan rahmat dan salam (belas kasihan dan kesejahtraan) 

kepada junjungan dan penghulu kita Muhammad beserta keluarga dan sahabat Beliau. Ya 

Alah Engkau Dzat yang kekal, yang tanpa permulaan, yang Awal (pertama) dan atas 

kemurahan-Muyang agung dan kedermawanan-Mu yang selalu berlebih, ini adalah 

tahun baru telah tiba: Kami mohon kepada-Mu pada tahun ini agar terhindar (terjaga) 

dari godaan syetan dan semua temanya serta bala tentara (pasukannya),dan (kami 

mohon) pertolongan dari godaannafsu yang selalu memerintahkan (mendorong) berbuat 

kejahatan, serta (kami mohon) agar kami disibukan dengan segala yang mendekatkan diri 

kepada-Mu dengan sedekat-dekatnya. Wahai Dzat Yang Maha Luhur lagi Mulia, wahai 

Dzat Yang Maha Belas kasih. 

 Dengan memohon rido dari Allah SWT agar supaya masyarakat kampung 

pambang pesisir diberikan panjang umur, ditambahkan rezeki, terhindar dari 

penyakit yang susah disembuhkan dengan medis. Dijauhkan dari ganguan 

mahluk Gaib, serta tercipta masyarakat yang rukun dan damai.30 

b. Kedua. Persiapan untuk melakukan tradisi Bele kampung yang di pusatkan di 

Emapt tempat pada hari Pertama. Tanggal 1 Muharam ritual bele Kampung Pambang 

Pesisir, di laksanakan di tengah kampung di samping rumah  Bapak Samik. 

dengan sesaji,  pulut kunyit, Bertih, Pisang Awak, Tembakau yang di gulung 

dengan daun nipah, Di susun di atas dulang dengan rapi dan  kueh yang terbuat 

dari Tepung gandum dibuat dengan bentuk gelang, cincin. Di susun di atas 

bambu dibilit dengan daun kelapa dan sesaji yang di siapkan di letakan di bawah 

bambu. Sedangkan Tali Arus yang berbentuk Beras yang di beri pewarna 

berbentuk pelangi dan di tengahnya di beri pulut kunyit, Bertih, pisang awak, 

yang sudah disiapkan oleh Ibu Mariam di bawa oleh bapak samik selaku Pawang 

yang memandu acara ritual bele kampung. Kemudian sesaji di letakan di tengah 

kampung. Setelah itu di bacakan Do’a oleh bapak ibnu masud beserta masyarakat  

yang ikut serta dalam ritual bele kampung, selesai pembancaan Do’a maka sesaji 

yang berbentuk Pulut kunyit di makan bersama-sama, sedangkan beras yang 

sudah di beri pewarna yang berbentuk warna pelangi di susun rapi di atas 

dulang, kemudian di bawa kelaut oleh bapak Samik di larung di laut yang 

kedalaman Dua meter yang berarus. Maka bentuk sesaji itu di namakan Tali 

Arus.  

Kemudian   pada hari ke dua Muharam Tradisi bele kampung dilaksanakan  

di Tanjung parit.yang Wilayah berbatasan dengan kampung muntai. Bapak 

Samik  membawa sesaji yang berbentuk Pulut Kunyit Bertih, Pisang awak, di 

susun rapi di atas dulang kemudian di bungkus dengan rpi bersama masyarakat. 

Setelah sampai di Tempat Tnjung parit, kemudian sesaji yang di bawa di bagi 

menjadi beberapa bagian setiap bagian dikeliingingi oleh masyarakat kemudan 

____________ 

30
Data  Wawancara dengan Tokoh Agama Pambang pesisir Th2019 
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dibacakan Do’a Selamat oleh bapak Ibnu masud, selesai membaca Do’a kemudian 

masyarakat memakan sesaji yang sudah di sediakan dan tidak boleh di bawa 

pulang.  Selanjutnya tradisi belekampung di lanjutkan di kebun pekarangan 

belakang rumah penduduk di pingir kolam yang sudah kering. Sesaji yang sudah 

disiapkan di pisah beberapa bagian kemudian di bacakan Do’a. Selamat oleh 

bapak Ibnu masud, selesai mebaca doa kemudian sesaji itu dimakan bersama-

sama masyarakat yang ikut dalam ritual tersebut. Setelah selesa acara ritual 

masyarakat pulang ke rumahnya masing-masing. 

4. Makna Tradisi Bele Kampung 

Makna bahwa budaya mewujutkan dan menumbuhkan solidaritas 

diantaranya  warga masyarakat. Hal ini terbukti secara bersama-sama mereka 

melakukan tradisi bele kampung yang upacaranya dilksanakan setiap tahunya. 

Tradisi adalah kebiasaan yang turun-temurun yang lama kelamaan akan 

menjadi kebiasaan yang bakau bagi masyarakat penganutnya. Pengertian tradisi 

secara singkat adalah kebiasaan yang sudah mantap.31 Yang dimaksud dengan 

tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan, gagasan , pandangan yang berlaku bagi suatu 

masyarakat tertentu yang hanya dapat dipahami secara tepat apabila dipautkan 

dalam kontek yang wajar dan sesuai. Ini berarti  bahwa suatu kebiasaan dalam 

masyarakat yang lainnya bisa menyebapkan suatu intrpretasi yang berbeda dari 

setiap orang bahkan kelompok.32 

  Setiap kebiasaan yang dapat kita amati, kita dapat menemukan sejumlah 

perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tradisi. Kalau kita lihat tradisi yang 

demikian oleh suatu masyarakat dengan mudah kita dapat membedakan jenis 

tradisi menurut kriteria tertentu, dan dan dapat kita lihat macam-macam tradisi 

seperti yang dikutip dalam buku ilmu sosial dan budaya dasar oleh M. Elly Setiadi, 

Menurut E. B. Tylor sebuah tradisi memiliki beberapa macam makna yang meliputi, 

Kepercayaan, Kesenian, Hukum, Moral, Adat istiadat, dan kemampuan yang lain 

serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai angota msyarakat.33 

Sama halnya dengan tradisi bele kampung yang dilaksanakan oleh masyarakat 

pambang pesisir , tradisi yang memiliki makna tersendidri bagi masyarakat 

pambang pesisir kecamatan bantan kabupaten Bengkalis sehinga Kebiasaan ini 

menjadi tradisi yang turun temurun hinga sekarang. Tetapi suatu tradisi 

keberadaanya tidak dapat disamakan dengan tradisi yang lain. Tradisi yang 

berkembang dalam suatu masyarakat belum tentu dapat diterima oleh masyarakat 

yang lain. Masyarakat pada satu kesatuan manusia tentunya memiliki ikatan-ikatan 

seperti : Adanay instansi diantara warganya, adanya ikatan adat istiadat khas 

dalam kehidupannya yang berlangsung terus-menerus, adanya rasa identitas 

diantara warganya, adanya norma-norma atau hukum dan aturan-aturan yang khas 

____________ 

31
 D hendropuspito , tanpa tahun:163 

32
 T.O.Ihromi 1981 

33
 M.Elly Setiadi. 2007:27 
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mengatur pola perilaku warganya.34 Dari ciri-ciri yang dikemukakan tersebut, 

Koentjaraningrat mendefenisikan masyarakat sebagai berikut, “masyarakat adalah 

kesatuan hidup manusaia yang berintraksi menurut suatu sistem adat istiadat yang 

bersifat kontinue, dan terikat suatu Identitas bersama”. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka yang dimaksud makna tradisi 

adalah kebiasaan-kebiasaan turun temurun yang lama kelamaan akan menjadi 

kebiasaan yang baku bagi masyarakat penganutnya dan memiliki makna tersendiri 

dari setiap tradisi yang ada dalam masyarakat. 

 

5. Urgensinya Tradisi Bele kampung 

Pentingnya menjaga, merawat, dan melestarikan budaya tradisi bele kampung 

yang hinga sekarang ini masih dilaksanakan oleh masyarakat melayu yang tainggal di 

wilayah pesisir pantai dengan cara yang tradisional  

Identitas merupakan integritas. Individu yang tidak memiliki identitas yang jelas 

maka tidak memiliki intergritas yang kuat. Sementara suatu daerah apabila tidak 

mempunyai identitas maka dipertanyakan keberadaanya. Pentingnya kebudayaan 

bagi suatau daerah sehingga dalam memperhatikan aspek kebudayaan dalam 

pembangunannya. Di Indonesia sendiri, keragaman budaya dihargai dan diakui oleh 

negara yang termuat secara tegas pada pasal 28I ayat (3) dan pasal 32 ayat (1) UUD 

1945. 

Disinilah peran strategis Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Lambaga yang lahir 

tahun 1970 ini didirikan oleh tokoh-tokoh kebudayaan Riau untuk pengembangan 

dan pelestarian kebudayaan Melayu Riau. Upaya pelestarian budaya melayu adalah 

terkait menjaga dan memeliharan adat istiadat dan nilai so¬sial budaya, terutama 

nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat agar 

keberadaannya tetap terjaga. LAM Riau juga sangat diperlukan untuk menggalang 

persatuan, kesatuan, pendapat, pikiran dan menggali serta membangkitkan adat 

Melayu Riau. 

Masyarakat pambang pesisir masih mengangap penting tradisi bele kampung setahun 

seklai dengan membawa sesaji pulut kuncit di pingir pantai tanjung parit, dan di belakang 

kebun perkarangan rumah, yang dilaksanakan dengan cara berdo’a bersama-sama dengan 

masyarakat agar diberikan keselamatan dan dimurahkan rzeki dan di jauhkan dari 

bencana oleh ollah SWT. Yang tinggal di kampung, merupakan tradisi masyarakat melayu 

yang tinggal di pesisir pantai yang setiap tahun dalam pergantian tahun hijriah pada 

tanggal 1 (satu) muharam.  Dikarenakan dalam kehidupan masyarakat melayu,mereka 

membedakan dua wujud alam yaitu; alam gaib dan alam nyata. Pemikiran tentang adanya 

alam gaib membuahkan kepercayaan tentang adanya alam gaib kekuatan diluar 

kekuasaan manusia. Berkaitan dengan pemikiran tersebut, maka setiap wujud alam, 

lautan dan darat,. Diyakini bahwa mempunyai penjaga Menurut Samik Selaku Tokoh 

____________ 

34
  Dalam sosiologi antropologi , 1987:136 
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LAM Kampung pambang Pesisir, dan pelaksanaan upacara di kampung pambang pesisir 

“…Menurut pandangan saya”. Upacara tradisi bele kampung yang kita laksanakan setiap 

tahunnya ini secara turun temurun di lingkungan masyarakat ini, sangat antusias 

(prihatin) terhadap lingkungan, karena tradisi ini mampu mengikat tali persaudaraan kita, 

dan saling menjaga ketertiban lingkungan seperti terkadang ada beberapa masyarakat 

yang kurang bergaul dengan masyarakat pada umum nya dikarenakan soal pekerjaan 

atau hubungan yang kurang harmonis antara masyarakat, sehingga lewat tradisi ini 

hubungan yang kurang harmonis tersebut ini bisa diperbaiki dengan tali silahturahmi 

dengan kerjasama. 

 

E. pandangan Islam terhadap Tradisi Bele Kampung Pambang Pesisir. 

1. Islam sebagai identitas Melayu 

Masyarakat melayu memandang islam tidak hanya sebagai sebuah agama pilihan 

yang diridhoi Tuhan. Tetapi mereka juga memandang islam sebagai identitas. Pandangan 

seperti ini terjermin dalam kehidupan orang melayu sehingga tumbul ungkapan  

ungkapan bahwa orang melayu mesti beragama Islam, bila iya tidak islam berarti ia tidak 

Melayu. Ini bermakna bahwa islam menjadi Identitas utama  bagi orang melayu seperti 

dinyatakan dalam ungkapan berikut: 

Apa tanda Melayu jati 
Bersama Islam hidup dan mati 
Apa tanda melayu jati 
Islam melekat di dalam hati 
Apa tanda melayu jati 
 Dengan islam ia bersebati 

Islam digambarkan sebagai penanda utama bagi orang melayu untuk 

membedakan orang Melayu dengan Orang Bukan Melayu. Kuatnya identitas Islam dalam 

diri orang Melayu menyebapkan bahwa islam tidak bisa dipisahkan dari diri mereka 

sehingga sampai mati pun Islam menjadi agama orang Melayu. Islam digambarkan benar-

benar telah menyatu dalam diri orang Melayu.35 

Sejak masuknya islam ke tanah melayu, islam terus aberkembang secara 

damai dalam masyarakat melayu sehinga ini menyebapkan kebudayaan Melayu 

mengalami perubahan. Islam dijadikan azas utama kebudayaan melayu salah 

satu warisan kebudayaan Melayu adalah tunjuk Ajar Melayu. Dalam Tunjuk Ajar 

Melayu diungkapkan bahwa Adat orang Melayu harus sesuai dengan Islam 

seperti yang terdapat dalam ungkapan “Adat Bersendikan syarak, syarak bersendikan 

Kitabullah”. Ini bermakna bahwa semua aspek kehidupan manusia didasarkan 

pada hukum Allah. Adat, pemikiran, kesenian, tradisi dan semua aspek 

kebudayaan yang dikreasikan oleh manusia harus benar-benar sesuai dengan 

____________ 

35
 Junaidi. Islam dalam Jagad Pikiran Melayu. Journal Al-turas Vol.XX No 1. Januari 2014 
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Islam Ungkapan ini menunjukan bahwa islam telah benar-benar menyatu dalam 

diri orang Melayu. Dalam tunjuk Ajar melayu dinyatakan. 

Adat ialah syarak semata  

Adat semata Quran dan Sunah 

Adat sebenar adat ialah Kitabullah dan sunah nabi 

 Aadat berada dalam wilayah kreativitas manusia atau dengan sengaja 

disebut manusia untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. Sedangkan syarak 

berada dalam wilayah kekuasaan hukum Tuhan. Ungkapan diatas menegaskan 

kedudukan adat sebagai buatan manusia harus tunduk dengan syarak sebagai 

ciptaan Allah. Dengan demikian, adat tidak boleh menyimpang dari hukum 

tuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah. 

 Masyarakat melayu berpandangan perlu keserasian dalam menjalankan 

syarak dan adat. Syarak menjadikan landasan utama yang mengatur pemikiran 

manusia sehingga seluruh kemampuan akal dan pikiran manusia harus 

diselaraskan dengan syarak. Selanjutnya adat lebih berada dalam wilayah aksi 

atau perbuatan manusia seperti: 

Syarak mengata, adat memakai 

Ya kata syarak, benar kata adat 

Adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah 

Berdiri adat karena kitabullah 

 

  Ungkapan diatas menjelaskan bahwa kebenaran yang terdapat dalam adat 

harus sesuai dengan kebenaran yang terdapat hukum Tuhan. Syarak merupakan 

sumber kebenaran yang hakiki yang berasal dari Tuhan sehingga adat mesti 

merujuk kepada syarak sedangkan sumber utamanya dari hukum agama itu 

adalah kitab suci Al-Qur’an. Kemudian ditegaskan lagi bahwa adat bisa berdiri 

bila tunduk pada hukum Tuhan.36 

    

2. Pandangan islam terhadap tradisi Bele Kampung 

Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk 

dijadikan sumber jurisprudrnsi hukum Islam dengan menyempurnakan dan 

batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi  

Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum 

yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap 

tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat. 

Dalam Hadis yang di riwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bni Mas’ud” 

disebutkan: 

____________ 

36
 Junaidi. Islam dalam Jagad Pikiran Melayu. Journal Al-turas Vol.XX No 1. Januari 2014 
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Artinya: “Diceritkan kepada kami Amar bin  Hafs as-Sudusi, menceritakan Ashin in Ali, 

Menceritakan al-Mas’udy, dari Abi Wail dari Abdilah bin mas’ud ia berkata...Apa yang 

dipandang baik oleh orang-orang mukmin, maka ia disisi Allah pun baik dan apa saja 

yang dipandang buruk oleh orang-orang mukmin, maka buruk pula ia di sisi Allah. 

 

 Hadis tersebut oleh kalangan ushuliyyin dipahami (dijadikan dasar) bahwa 

tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at 

Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum islam 

(Fiqh). Berdasarkan Hadis itu pula kemudian dirumuskan suatu kaedah dalam 

usul fikh yang juga mendudkung masuknya budaya dan tradisi dalam ajaran 

Islam, Yang berarti adat/tradisi itu dapat dijadikan sebagai hukum” . Adat dalam 

Kaidah Fiqh di atas secara bahasa berarti mu’awadatus syai’i wa tikroruhu 

(membiasakan sesuatu dan mengulang-ulangnya). Dalam hal ini termasuk adat 

tersebut memiliki kesamaan makna dengan “uruf. Oleh sebap itu dari sisi 

terminologi adat tersebut didefenisikan sebagai sesuatu yang telah masyhur di 

kalangan masyarakat dan telah dikenal secara luas, serta tidak bertentangan 

dengan syari’at Islam.37 Keidentikan adat dengan ‘uruf sebagai salah satu 

landasan dalam istinbat hukum islam, menjadikan alasan kalangan 

ushuliyyin untuk mendasarkan kaidah fiqih di atas dengan salah satu ayat 

Al-Qur’an. Yang artinya Sebagai berikut 

 

Artinya: Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan dengan ‘urf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(QS. al-A’raf : 199).38   

 

Pengertian urf secara garisbesar, urf berasal dari kata ‘arafa dengan masdar 

al ma’ruf yang bermakna dikenal, bisa juga bermkn kebaikan karena lawan kata 

dari ma’ruf adalah mungkar. Kemudian dalam makna Istilah, Syeh Abdul 

wahhab Khollaf merangkum sejumlah dfenisi dari para ulamak menjaddi: Urf 

adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik 

perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan.39 

Sebagai agama yang sempurna. Islam memiliki ajaran yang memuat 

keseluruhan ajaran yang pernah diturunkan kepada para nabi adn umat-umat 

terdahulu dan memiliki ajaran yang menyangkut berbagai aspek kehidupan 

manusia di mana pun dan kapan pun. Dengan kata lain. Ajaran islam sesuai 

dan cocok untuk segala waktu dan tempat (shalihun likulli zaman wa makan). 

Secara umum ajaran-ajaran dasar Islam yang bersumber dari al-qur’an dan 

Hadis Nabi Muhammad Saw. Dapat dikelompokan dalam tiga kategori, yaitu 

____________ 

37
 Riyadh bin Mansur al-akholifi, al-Mihhai fi ‘ilmil Qowa’id al fiqhiyyag, Juz 1 (Maktabah Syamilah, Isdor 

Tsnai)10 
38

 Qs. Al-A’raf (07):119 
39

 Firman Arifandi, Tradisi Masyarakat Bisa menjadi Dalil Dalam Agama.2017.https://www.ruahfiqih.com 
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aqidah, syariah dan akhlak. Aqidah menyangkut ajaran-ajaran tentang 

keyakinan atau keimanan. Syariah menyangkut ajaran-ajaran tentang hukum-

hukum yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf (Orang islam yang sudah 

Aqil balik/dewasa); dan akhlak menyangkut ajaran-ajaran budi pekerti yang 

luhur (akhlak mulia). Ketiga kerangka dasar islam ini sebenarnya merupakan 

penjabaran dari beberapa ayat al-Qur’an (QS. Al-Nur 24:55. Al-Tin 95:6. Al-ashr 

103:3.  

Pada dasarnya, Islam itu agama. Islam bukan budaya dan bukan tradisi. 

Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak anti budaya dan tidak anti 

tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, 

Islam akan menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah 

tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan 

mengakui dan melestarikannya. Tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya 

bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa 

solusi, seperti menghapus budaya tersebut, atau melakukan islamisasi dan atau 

meminimalisir kadar mafsadah dan madharat budaya tersebut. Namun ketika 

suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang dalam 

agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syari’ah 

Islam. 

Dalam banyak tradisi, seringkali terkandung nilai-nilai budi pekerti yang 

luhur, dan Islam pun datang untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, kita 

dapati beberapa hukum syari’ah dalam Islam diadopsi dari tradisi jahiliah 

seperti hukum qasamah, diyat ‘aqilah, persyaratan kafa’ah (keserasian sosial) 

dalam pernikahan, akad qiradh (bagi hasil), dan tradisi-tradisi baik lainnya 

dalam Jahiliyah. Demikian diterangkan dalam kitab-kitab fiqih. Sebagaimana 

puasa Asyura, juga berasal dari tradisi Jahiliyah dan Yahudi, sebagaimana 

diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim. 

Bila melihat eksistensi ritual-ritual yang ada di beberapa wilayah Indonesia, 

mnasyarakat lebih cenderung menerima pola akomodatif-reformatif atau 

pribumisasi Islam ketimbang pola purifikasi Islam. Hal itu cukup beralasan 

karena setiap orang lahir dari lingku ngan "adat" dan kulturalnya masing-

masing.  Kebudayaan setempat dimana orang itu dibesarkan, sangat 

berpengaruh terhadap ingkulturasi dan akulturasi keberagaman seseorang. 

Sulit rasanya jika ada kenyataan bahwa seseorang bisa beragama secara 

“murni” tanpa dibentuk oleh kulturnya. Kecuali mungkin seorang nabi atau 

rosul sungguhan yang boleh mengatakan bahwa ia telah mendapatkan wahyu 

dari tuhan. Namun selebihnya, jika orang biasa saja, pengetahuan dan cara 

bagaimana mengucapkan keberagaman, tidak lain hal itu diperoleh karena 
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diajarkan oleh orangtuanya, oleh guru dan kiyai-kiayinya, bahkan oleh 

kebiasan-kebiasaan  yang diwarisi begitu saja dari tradisi sekitarnya.40 

Dengan kenyataan seperti itu, agama tidak lain menjadi identik dengan 

tradisi. Atau sebuah ekspresi budaya tentang keyakinan orang terhadap sesuatu 

yang suci, tentang ungkapan keimanan terhadap yang maha kuasa. Jika 

hubungan agama dan tradisi ditempatkan sebagai wujud intrpretasi sejarah dan 

kebudayaan, maka semua domain agama adalah kreatifitas  bahwa, kebenaran 

agama yang diyakini setiap orang sebagai yang “benar” pada dasarnya hal itu 

sebatas yang bisa ditafsirkan dan diekspresikan oleh manusia yang relatif 

“kebenaranya” Tuhan yang absud. Dengan demikian, apa pun bentuk yang 

dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan, memperbaharui atau 

memurnikan tradisi agama, tetap saja harus dipandang sebagai pergulatan 

dalam dinamika sejarah umat beragama itu sendiri. Pendekatan Pribumisasi 

islam atau akomodatif-reformatif adalah pendekatan yang lebih 

mengedepankan idieal moral Islam dari pada legal formal. Islam dipahami 

kontektual, lentur, respektif, dan apresiatif terhadap budaya-budaya lokal.41 

Bila melihat eksistensi ritual-ritual yang ada di beberapa wilayah Indonesia, 

mnasyarakat lebih cenderung menerima pola akomodatif-reformatif atau 

pribumisasi Islam ketimbang pola purifikasi Islam. Hal itu cukup beralasan 

karena setiap orang lahir dari lingku ngan "adat" dan kulturalnya masing-

masing.  Kebudayaan setempat, di mana orang itu dibesarkan, sangat 

berpengaruh terhadap inkulturasi dan akulturasi keberagamaan seseorang. 

Oleh karena itu, Moeslim Abdurrahman mengatakan, Sulit diterima jika ada 

kenyataan bahwa seseorang bisa beragama secara "murni," tanpa dibentuk oleh 

kulturnya. Kecuali mungkin seorang nabi atau rasul sungguhan yang boleh 

mengatakan bahwa ia telah mendapatkan wahyu dari Tuhan. Namun selebihnya, jika 

orang biasa saja, pengetahuan dan cara bagaimana mengungkapkan keberagaman, tidak 

lain hal itu diperoleh karena diajarkan oleh orang tuanya, oleh guru dan kiay-kiay , 

bahkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi begitu saja dari tradisi di sekitarnya. 

Pepatah melayu mengungkapkan harmonisasi antara adat dan Islam dalam 

syair “ adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Ya kata syarak benar kata adat, 

adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah.” Selama adat tidak 

melanggar syariat, maka boleh dikembangkan masyarakat. Itu berarti bahwa 

segala sesuatu yang ada pada masyarakat melayu wajib mengacu pada Islam 

dan tidak boleh menyelisihinya. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan ajaran 

Islam maka harus diluruskan. Dengan kata lain budaya melayu tidak dapat 

dipisahkan dari ajaran Islam.42 Dalam rangka menentukan kebijakan dan arah 

____________ 

40
 Moslem abdurrahman. Islam sebagai Kritik Soaial. Jakrta, (erlangga. 2003),hal.153. 

41
  Simuh, Intraksi islam dab Budaya jawa. (Surakarta Muhammaddiyah Press. 2002). h. 149 

42
 Tenas efendi. Tunjuk Ajar Melayu, Yogyakarta. Balai kajian dan Pengembangan Budaya melayu. 2011 
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peradaban Melayu, maka masyarakat Melayu mendasarkannya kepada institusi 

generik yang disebut adat. Dalam rangka menghadapi dan mengisi globalisasi, 

masyarakat Melayu telah membuat strategi budayanya. Strategi ini diarahkan 

dalam adat Melayu. Adat Melayu berasas kepada ajaran-ajaran agama Islam, 

yang dikonsepkan sebagai adat bersendikan syarak—dan sayarak 

bersendikan kitabullah. Yang dimaksud syarak adalah hukum Islam 

atau tamadun Islam. Di sisi lain kitabullah artinya adalah Kitab Suci Allah (Al-

Qur’an), atau merujuk lebih jauh dan dalam adalah wahyu Allah sebagai 

panduan manusia dalam mengisi kebudayaannya.  Dalam melakukan arah 

budayanya orang Melayu memutuskan untuk menerapkan empat bidang 

(ragam) adat. Menurut Lah Husni (1986) adat pada etnik Melayu tercakup 

dalam empat ragam, yaitu: (1) adat yang sebenar adat; (2) adat yang diadatkan; 

(3) adat yang teradat, dan (4) adat-istiadat. Keempat bidang adat ini saling 

bersinerji dan berjalin seiring dalam mengawal polarisasi kebudayaan Melayu 

secara umum. Apapun yang diperbuat orang Melayu seharusnya berdasar 

kepada ajaran-ajaran adat ini. Bagi rnasyarakat Kampung pambang pesisir, 

Tradisi Bele Kampung menjadi momen penting dalam setahun sekali, guna 

memupuk tali persaudaraan "ukhuwwah wathaniyah" (persaudaraan sebangsa 

dan setanah air) tanpa membedakan suku, ras, dan agama, semua bersama-

sama, mengikuti dan melaksanakan ritual tersebut43. pelestarian Bele Kampung 

bukan pengkultusan budaya yang bermuara pada adanya keyakinan bahwa 

apabila tidak melaksanakan atau mengikuti tradisi tersebut akan tertimpa bala, 

bencana, dan tidak selamat. Sebab, bala dan bencana, serta penyakit tidak akan 

menimpa manusia, melainkan telah menjadi ketetapan Allah SWT, Sang 

Pencipta alam semesta. Keselamatan dan kebahagiaan pun demikian, adalah 

atas ketentuan Allah SWT di samping ikhtiar dan usaha sebagaimana layaknya 

dalam kehidupan yang benar, bukan dengan Bele Kampung atau ritual-ritual 

lain yang tidak sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an dan Sunah Rasul-Nya. Ini 

pulalah yang menjadi alasan bagi mereka yang tidak melaksanakan atau bahkan 

menentang tradisi Bele kampung tersebut. Bele kampung-seperti halnya tradisi-

tradisi lain yang berkembang di masyarakat yang tingal di pesisir pantai. 

Meskipun terkesan merupakan tradisi yang ber nuansa agama, namun pada 

dasarnya tradisi tersebut bukanlah bagian dari agama. Sebab, Islam melalui al-

Qur`an dan hadistnya tidak pernah memerintahkan untuk melaksanakan Bele 

akampung. Oleh karena itu, dalam upacara bele kampung yang perlu 

dikedepankan adalah aspek "tradisi dan budayanya" bukan aspek ritua 

Keagamaan. 

F. KESIMPULAN 

____________ 

43
 Wawancara dengan  bapak Izhar tokoh agama 2019 
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Bengkalis adalah sebuah pulau yang mayoritas penduduknya masyarakatnya  

Melayu,  pola sosial yang terjadi tercermin dari matapencarian sebagai Nelayan, 

Petani kebun perkarangan, kerajinan menganyam tikar dan pekerja harian,   bahwa 

intraksi sosial adalah suatu pondasi dalam hubungan dimana di dalamnya terdapat 

tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di 

dalam masyarakat. Proses intraksi tersebut terjadi karena manusia merupakan 

mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga secara singkat 

pengertian intraksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau beberapa individu 

akan saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku masing-masing. 

 Upaya pelestarian budaya melayu adalah terkait menjaga dan memeliharan 

adat istiadat dan nilai sosial budaya, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang 

merupakan inti dari adat istiadat agar keberadaannya tetap terjaga. Lembaga Adat 

Melayu yang  juga sangat diperlukan untuk menggalang persatuan, kesatuan, 

pendapat, pikiran dan menggali serta membangkitkan adat Melayu yang ada di Desa-

desa 

 Tradisi, Adat, dalam budaya Melayu masih kuat menjalan kan adat istiadat dan 

tradisi yang gangap sakral hinga saat ini masi terrawat dengan apik hinga budaya itu 

merupakan seluruh sistem gagasan, rasa dan tindakan serta karya yang dihasilkan 

manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya adalah struktur normatif yang 

berfungsi sebagai gari-garis pokok atas pedoman perilaku yang harus dilakukan dan 

apa yang menjadi pantang larang. Budaya dapat menggambarkan arah dalam berfikir 

dan bertindak pada masyarakat tradisional serta membentuk pola pikir yang kesemua 

itu dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan analisa peneliti yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tradisi bele kampung yang dilakukan masyarakat pambang pesisir 

dapat bertahan hinga sa’at ini dikarenakan ada sistem dan nilai-nilai adat istiadat 

yang bembentuk pola sosial yang ada dalam masyarakat pambang pesisir terjaga 

dengan baik dan dilakukan oleh masyarakat dengan benar. 
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Abstract 

 

This study aims to answer the formulation of problems about interaction patterns of the 

Indigenous tribes in Bengkalis Island and their existence in the modernist era. Both 

problem formulations were described using a qualitative descriptive approach from 

various data in accordance with this study collected by questionnaire, interview, and 

observation techniques. The results of this study indicate that the patterns of interaction 

of Indigenous tribes lead to the form of associative interaction, where this pattern 

shows tend to be dynamic and have a relatively well established social relations 

pattern. Indigenous life tends to change both in the context of culture, economy, 

education, religion and politics. 

 

Penelitian ini berupaya untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pola 

interaksi serta bentuk eksistensi dari Suku Asli yang berada di Pulau Bengkalis pada 

masa modernis sekarang ini. Kedua rumusan masalah tersebut dideskripsikan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dari berbagai data yang sesuai dengan 

kajian ini yang dikumpulkan dengan teknik angket, wawancara, dan observasi. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa pola interaksi suku Asli mengarah pada bentuk 

interaksi asosiatif, dimana pola ini menunjukkan cenderung bersifat dinamis dan 

mempunyai pola hubungan sosial yang relatif mapan. Kehidupan Suku Asli cenderung 

berubah baik dalam konteks budaya, ekonomi, pendidikan, agama dan juga politik. 

___________________ 

Keywords: Pola Interaksi, Eksistensi, dan Suku Asli. 

 

A. Latar Belakang 

Gelombang migrasi ciri ras Weddoid sesudah zaman es
1
 menjadi cikal bakal 

penghuni pertama di Nusantara, ras tersebut diyakini telah berkamuflase (baca: 

berubah) menjadi orang sakai, orang hutan, orang kubu, Suku Akit dan Talang 

Mamak. Sisa-sisa keturunan ras Weddoid ini jumlahnya sangat memprihatinkan dan 

terancam punah, hal ini terbukti ketika pengadaan survey sekitar tahun 1980 populasi 

mereka hanya berkisar 2.160 jiwa
2
 dan 1494 jiwa.

3
 Penulis juga menduga

4
 jumlah 

                                                           
1
Pada zaman ini disebutkan adanya perubahan cuaca ekstrim yang menyebabkan mencairnya Es 

kutub utara dan selatan yang menenggelamkan tanah rendah di dataran Sahul dan Dataran Sunda 

menyebabkan terisolasinya manusia dan hewan dan memaksa adanya migrasi ketempat lain. Salah 

satunya Riau menjadi salah satu tempat mereka berlabuh dalam fase tersebut. 
2
 Populasi ini secara keseluruhan berada di daerah kec. Kunto Darussalam, kab. Kampar, kec. 

Mandau, kab. Bengkalis. 
3
 Populasi ini mendiami penyalai, kec. Kuala Kampar, kab. Kampar.  

4
 Persfektif tersebut berdasarkan beberapa literature yang membahas seputar suku dan e-melayuan. 
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penduduk ras Weddoid ini sudah tidak banyak lagi dibandingkan dengan populasi 

suku “pendatang” ditempat Ras Weddoid tersebut berdomisili. 

Jumlah populasi tersebut diatas menjadi salah satu indikator ketidaksiapan 

“mereka” dalam merespon adanya perkembangan dan perubahan yang begitu 

signifikan, di lain kesempatan Ahmad Dahlan dalam bukunya Sejarah Melayu 

menyebutkan bahwa bangsa ini tergolong lamban dalam masa peralihan pola hidup 

dari tahap berburu ke tahap bercocok tanam.
5
 Sejalan dengan itu M. Junus Melalatoa 

dalam penelitiannya yang berjudul “komposisi suku Bangsa di Provinsi Riau” yang 

menyebutkan bahwa suku ini
6
 “menyingkir” kepedalaman setelah kedatangan 

Deutro-Melayu (Melayu Muda) yang dominasinya diatas Weddoid (Melayu Tua).
7
 

Diyakini, Faktor yang melatarbelakangi Ras Weddoid ini termarginalkan bukan 

karena mereka belum siap dalam bersaing dengan para pendatang baru yang 

melakukan eksodus kedaerah tersebut. Namun, penulis menyakini adanya kearifan 

lokal serta kebudayaan dan spirit keagamaan sebagai latarbelakang munculnya 

prilaku “pengasingan” ini. 

Terlepas dari itu semua, Seleksi dan adaptasi merupakan proses evolusi yang 

berasal dari sekitaran alam. Individu dengan ciri-ciri lama, lambat laun angka 

kelahirannya akan semakin berkurang drastis dan akhirnya akan punah,
8
 dalam hal 

ini Ras Weddoid sebagai Ras tertua Melayu mulai digeser “kastanya”
9
 oleh ras yang 

lebih muda dan bisa adaptasi
10

 yakni Deutro. Pada tahap ini Ras Weddoid mulai 

menyisihkan diri serta mengasingkan diri dan bahkan terkesan diasingkan hingga 

kepelosok dan pinggir pantai sekitar Riau. sebagai suku pertama yang menempati 

wilayah Riau dengan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah mengundang 

orang lain untuk datang berbondong-bondong dalam mencoba peruntungan dan 

merubah kehidupan ketaraf yang lebih mapan baik secara materil dan immaterial, 

sehingga Ras Weddoid tersisih karena terkesan lamban dalam peralihan dan 

menghadapi lingkungan yang dengan begitu cepat berubah.
11

 Maka proses 

selanjutnya menjadikan Ras Deutro-Melayu dan Ras Tertua bercampur
12

 dengan 

pendatang lainnya yang berasal dari berbagai penjuru.
13

 Hasil dari percampuran 

                                                           
5
 Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu (penerbit; KPG (kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014) 

hlm. 36 
6
Suku tersebut adalah orang talang mamak, orang akit, sakai, orang hutan dll 

7
Abdul Rasid Melebek dan Amat Jauhari Moain, Sejarah Bahasa Melayu, (Utusan Publication & 

distributors, Kuala Lumpur, 2005) hlm. 11 
8
Sugeng Pujileksono, pengantar Antropologi (memahami realitas social budaya), (penerbit: 

Intrans Publishing, 2015), hlm. 2 
9
Pergeseran yang terjadi baik secara populasi, eksistensi maupun budaya dan keyakinan menjadi 

salah factor inferioritas suku asli dengan suku yang datang kemudian yang pada akhirnya menimbulkan 

hipotesa superioritas yang satu dengan yang lain.  
10

Pada tahap ini bukan berarti mereka tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, 

melainkan adanya “kesengajaan” untuk tidak melakukan pembauran karena terhambat dengan aturan dan 

kearifan lokal. 
11

Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu (penerbit ; KPG (kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014) 

hlm. 36 
12

 Percampuaran yang dimaksudkan penulis adalah dengan adanya kawin silang antara pendatang 

dengan suku asli melayu yang “memaksa” adanya akulturasi budaya membuka peluang untuk saling 

berdampingan antara Ras Tua dan Ras Muda serta pendatang yang dating terakhir, namun pada tahap ini 

Ras Weddoid tetap saja ketinggalan dalam hal inovasi dan perkembangan dan memaksa “mengalah dan 

menyepi”. 
13

Koentjaraningrat dkk “masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan” (penerbit: 

Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta, 2016), hlm. 639. 
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tersebut menghasilkan suku bangsa melayu Riau yang dikabarkan menjadi penduduk 

mayoritas ditanah melayu dan menghasilkan akulturasi budaya. Akulturasi yang 

dimaksud disini menjadikan banyaknya kemunculan Budaya selain budaya Melayu 

sebagai penduduk “Asli” yang menempati wilayah Riau secara khusus. 

Hipotesis tersebut diatas Mengacu pada pendapat H. Kern, yakni awal mula 

penduduk asia Tenggara berasal dari Assam di India Timur atau Asia Tengah, 

pemikiran ini berdasarkan banyaknya persamaan pola hidup dan adat istiadat suku 

yang mendiami pulau sumatera dan Kalimantan dengan suku di Assam
14

 yang secara 

geografis masih berada pada satu wilayah yang relatif berdekatan. 

Sebagai suatu identitas “khusus” Melayu adalah sebuah suku yang tersebar di 

Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam hingga 

Thailand, dan dibanyak daerah lain. Melayu memiliki Ras khusus yakni kulitnya 

berwarna coklat, hal ini berdasarkan campuran dari Ras Mongol yang berkulit kuning 

dan Ras Dravida yang berkulit hitam serta Aria yang putih.
15

 Dari adanya 

percampuran suku-suku tersebut maka terlahirlah Proto-Melayu Weddoid sebagai 

struktur tertua suku Melayu. Dalam konteks ini Melayu menjadi salah satu suku yang 

sukses menyebar dengan keterbatasannya yang dimasa lampaunya memiliki banyak 

kerajaan dan kemakmuran serta masa keemasan sendiri, tapi lambat laun semua sirna 

karena banyaknya pengaruh dari luar yang tidak dapat dibendung.
16

 Namun suku 

melayu yang diyakini menyebar dengan suksesnya tersebut adalah hasil 

“percampuran” antara suku-suku yang disebutkan sebelumnya. 

Sejalan dengan perputaran waktu suku bangsa melayu Riau menumbuhkan 

sub-suku yang sangat beragam, seperti melayu siak, melayu Bintan, melayu Rokan, 

melayu Kampar, melayu Kuantan dan melayu Indragiri dengan bahasa yang sama 

tapi dialek yang berbeda seperti dialek melayu Kepulauan, dialek melayu Pesisir dan 

dialek melayu Daratan. Dialek-dialek tersebut terbagi dalam beberapa sub-dialek, 

yakni: 

1. Dialek Tambelan, Tarempa, Bunguran, Singkep, Penyengat dll. 

2. Dialek Kampar, Rokan, Kuantan, Batu Rijal, Peranap dll 

3. Bahasa Sakai, orang Laut, akit, Talang Mamak 

Varian dialek tersebut menjadi simbol, kebanggaan dan ciri khas daerah, 

sehingga dialeknya menjadi bahasa interaksi yang digunakan dalam kehidupan di 

setiap wilayah Riau yang mana dialek tersebut merupakan cikal bakal bahasa yang 

mempesatubang bangsa Indonesia. 

Sejarah membuktikan bahwa Proto-Melayu Weddoid masuk ke kawasan 

Nusantara sekitar tahun 2500 SM sampai 1500 SM yang masuk melalui Formosa 

atau Taiwan terus ke kepulauan Filipina.
17

 Sedangkan Proto-Deutro Melayu datang 

setelah hadirnya Melayu Tua dan diyakini berasal dari daratan benua asia (Yunan 

dan Assam) dan bermigrasi keselatan serta menyebar ke semenanjung (Malaysia dan 

Thailand), kepulauan Riau, Sumatera, jawa dan Kalimantan dengan melalui beberapa 

jalur, yaitu:
18

 

                                                           
14

Abdul Rasid Melebek dan Amat Jauhari Moain, Sejarah Bahasa Melayu, (Utusan Publication & 

distributors, Kuala Lumpur, 2005) hlm. 11 
15

Koentjaraningrat dkk “masyarakat Melayu dan Budaya………. Hlm. 660. 
16

 Koentjaraningrat dkk “masyarakat Melayu dan Budaya………. Hlm. 660. 
17

Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu (penerbit ; KPG (kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014) 

hlm. 31 
18

Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu……….. hlm. 33 
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1. Jalur pertama melalui Formosa atau Taiwan, terus ke kepulauan filifina dan 

kemudian menyebar ke kawasan lain di Nusantara; 

2. Jalur kedua menyusur dari hulu sungai-sungai di Myanmar kearah selatan, terus 

semakin keselatan ke kepulauan nusantara; 

3. Jalur ketiga menyusur dari hulu sungai-sungai di Thailand menuju keselatan 

hingga ke Genting Kra, terus ke semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, dan 

Pulau-pulau lain; 

4. Jalur keempat menyusur dari hulu sungai-sungai di Vietnam dan Laos lalu 

menyeberang ke Kalimantan dan pulau-pulau sekitarnya. 

Umumnya Deutro-Melayu bermukim di kawasan pesisir pantai kepulauan 

Nusantara (baca: Indonesia) dan sebagian kecil di daerah pedalaman serta memiliki 

peradaban yang lebih tinggi dibandingkan Proto-Melayu Weddoid, namun sebagian 

dari dua Proto ini melakukan kawin silang maka secara tidak langsung terjadi 

pembauran dinamis dan cenderung progresif.
19

 Bahkan dipercaya kedua suku ini 

menjadi cikal bakal adanya Melayu Riau dewasa ini, adanya akulturasi budaya dan 

kawin silang antar suku menjadi kekayaan tersendiri dalam perkembangan 

masyarakat. Dalam hal ini, hemat penulis, eksistensi Proto-Weddoid dalam kancah 

pergumulan masyarakat khususnya di wilayah Riau pesisir lambat laun akan hilang 

bahkan tidak dianggap lagi sebagai cikal bakal dan penghuni pertama di wilayah 

Riau. 

Identitas sosial budaya menjadi simbol tersendiri dan sebuah kebanggan 

tersendiri, hal ini tercermin dari semua suku bangsa yang ada dibelahan bumi yang 

dengan bangga menonjolkan kesukuan sebagai identitas masing-masing. Namun 

identitas seperti ini kadangkala menjadi batu sandungan tersendiri dalam usaha 

pembauran dalam masyarakat dan tidak jarang menjadi hal dominan dalam 

melakukan “diskriminasi” hingga ada yang termarginalkan dalam kehidupan, serta 

dicap sebagai masyarakat yang tidak dapat berdampingan karena perbedaan adat 

istiadat dan dialek serta pola hidup. Asumsi tersebut diatas menjadi sangat mungkin 

terealisasi karena perbedaan dan kesenjangan dibanyak aspek kehidupan. 

Sedangkan pada kasus Proto-Weddoid atau suku tertua melayu tersebut adalah 

banyaknya pola kehidupan yang dianggap masih tidak lazim
20

 hingga dianggap 

masih sangat primitif dan tertinggal. Maka sosial budaya dan keseharian mereka 

menjadi sebuah bahan dalam mementahkan asumsi-asumsi negatif yang disematkan 

sebelumnya oleh kalangan yang tidak bertanggung jawab. Sosial budaya dan 

keseharian menjadi sebuah indikator dalam hal eksistensi dan persaingan sesama 

masyarakat yang berdampingan. Dalam hemat penulis untuk melihat lebih dekat 

tentang keberadaan suku ini khususnya suku asli ini, maka perlu kiranya dilakukan 

penelitian (Observation) dengan lebih komprehensip tentang kehidupan dan pola 

kemasyarakatan, interaksi, tindak tanduk dalam upaya eksistensi baik secara budaya 

dan kehidupan sehari-hari. 
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Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu……….. hlm. 34 
20

Informasi ini didapatkan ketika penulis berbincang-bincang dengan seorang informan. bapak 

tersebut mengutarakan bahwa Proto tertua seringkali disematkan menjadi sesuatu yang “negative” karena 

berbagai alasan, seperti: kolot, tertinggal, bodoh dan masih primitive. 
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B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

1. Rumusan Masalah 
Deskripsi latar belakang diatas dikerucutkan pada beberapa pembahasan dan 

penulisan, yakni: 1) bagaimana pola interaksi sosial Masyarakat Proto-Melayu di 

Tanah Melayu Era Modernis?, dan 2) seperti apa eksistensi Proto-Melayu di 

Tanah Melayu Era Modernis?. 

 

2. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya 

tentang eksistensi Proto-Melayu ditanah melayu, selain itu penulis berharap 

penelitian ini menjadi sebuah miniatur ke-Melayu-an khususnya dan yang paling 

penting adalah untuk memperkaya referensi serta sudut pandang dalam penelitian 

yang akan datang. Selain dari itu penelitian ini juga diproyeksikan sebagai bahan 

bacaan baik kalangan akademisi maupun penggiat budaya dan kemanusian dan 

tidak menutup kemungkinan untuk kalangan umum. Lebih esplisit penelitian ini 

bertujuan pada beberapa aspek, yakni:  1) melakukan pendekatan secara sosial 

masyarakat tentang kehidupan keseharian suku tertua Asli, 2) mencari dan 

menuliskan keadaan ril dilapangan sebagai objektifitas penelitian, 3) upaya 

selanjutnya ialah menjembatani kesenjangan komunikasi antar sesama masyarakat 

dalam bentuk tulisan, dan 4) mentransformasi kehidupan mereka dalam bentuk 

tulisan. 

  

3. Manfaat 
Penelitian ini adalah sebuah kajian kebudayaan dan kemanusiaan yang 

berbasis pada suku yang “terancam” secara eksistensi dan perkembangan serta 

penyesuaian zaman, slain itu, Proto tertua Melayu ini tidak jarang dipandang 

“sebelah” mata oleh sebagian kalangan tertentu dan yang lebih parah lagi 

dianggap sebagai sesuatu yang “kolot dan tertinggal”, oleh sebab itu penulis 

merasa berkepentingan untuk menelaah dan “mengangkat” kembali dan 

memberikan solusi dari kausalitas permasalahan yang dirasakan suku tersebut. 

Selain itu penulis juga berharap penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan oleh pihak pemerintah dalam hal mensejahterakan 

masyarakatnya. Lebih spesifik kegunaan penelitian ini adalah: 1 menelusuri asal-

muasal serta menuliskan sejarah suku Proto-Melayu, 2) mengilangkan paradigma 

negatif sikap terhadap Proto tertua dalam sejarah Melayu, 3) menjadi salah satu 

refrensi dalam ke-Melayu-an, serta 4) riset ini diharapkan menjadi sebuah tolak 

ukur dalam pengambilan keputusan oleh yang berkepentingan. 

 

C. KajianTeori 

Menurut sosiolog Robert Mac Iveb dan Charles H. Page seperti yang dikutip 

oleh Soerjono Soekamto, lembaga diartikan sebagai cara atau prosedur yang telah 

diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu 

kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi.
21

 Etnisitas adalah suatu 

kelompok yang didefenisikan secara menyebar, dengan rasa unik identitas yang 

tertanam dalam arti khas dari sejarahnya, berdasarakan penekanan Durkheim pada 

solidaritas kelompok, parson berpendapat bahwa ciri sosiologis utama dari kelompok 

etnis adalah daya tahan kelompok transgeneration mereka. Meskipun menyebar, 
                                                           

21
Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 217 
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etnistias adalah bentuk khusus dari solidaritas kelompok yang terdiri dari dua 

bangunan penting tradisi budaya blok-transgenerational dan kepatuhan sukarela 

kepada kelompok.
22

 Sedangkan menurut Daniel Perret, Etnis/Etnisitas diartikan 

sebagai langkah mengidentifikasi diri dan perasaan menjadi bagian dari sebuah 

kelompok yang lebih luas pada kelompok kekeluargaan atau jaringan orang yang 

saling kenal mengenal. Juga diinterpretasikan sebagai “perasaan menjadi bagian 

dari” yang seolah-olah dibawa sejak lahir dan yang mendasari sebuah identitas 

budaya “Primordial”.
23

 Sejalan dengan itu penulis berupaya menelaah sosial 

masyarakat suku Asli dengan menggunakan sudut pandang teori fungsionalisme 

Struktural yang diinisiasi oleh Talcott Parson dengan skema AGIL: 

I. Adaptation (adaptasi) 

II. Goal attainment (Pencapaian tujuan) 

III. Integration (integrasi) 

IV. Latency (latensi atau pemeliharaan pola) 

Secara sederhana, teori ini mengupas tentang bagaimana sebuah sistem/tatanan 

dapat bertahan didalam masyarakat. Selain itu penulis juga mengkombinasikan juga 

dengan teori proses sosial untuk melihat realitas sosial yakni proses makro, proses 

mezzo dan proses mikro.
24

 

 

D. Metodologi Penelitian 
Metode Kualititatif hemat penulis menjadi suatu paradigma yang tepat dalam 

penelitian ini karena harus mendeskripsikan secara langsung tentang eksistensi 

Proto-Melayu di wilayah Riau khususnya di pulau bengkalis. 

Dalam melakukan observasi minimal ada dua hal yang sangat mempengaruhi 

hasil penelitian, yakni: pertama kualitas instrumen penelitian dan kedua kualitas dari 

pengumpulan data. Kualitas instrumen adalah kualitas dari alat yang kita gunakan 

untuk mengumpulkan data, dan kualitas dari pengumpulan data berkaitan dengan 

ketepatan cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Adapun alat atau 

instrumen penelitian yang penulis lakukan untuk pengumpulan data adalah dengan 

teknik interview (wawancara), Angket dan observasi (pengamatan). 

a. Interview (Wawancara) 

Dalam konsep ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan secara 

lisan dengan bertatap muka secara langsung dengan responden yang telah dipilih 

sebelumnya. Interview yang penulis lakukan lebih mengarahkan kepada 

wawancara terstruktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang berpedoman 

pada panduan pertanyaan (interview guide) yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Sementara dalam hal ini responden hanya bertugas menjawab pertanyaan yang 

dilontarkan oleh surveyor saja. 

Hal ini senada sebagaimana dipaparkan oleh Anas sudijono bahwa 

wawancara adalah pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara 

lisan, dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan 

secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya.
25
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b. Kuesioner (angket) 

Selain menggunakan teknik interview, penulis juga akan menggunakan 

teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan sebagai angket. Dalam hal ini 

penulis akan membuat pertanyaan dengan jenis pertanyaan tertutup, dimana 

responden tidak diberi pilihan untuk menjawab selain yang telah diberikan oleh 

penulis. Sedangkan menurut Sugiyono bahwa teknik kuesioner merupakan cara 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon dan pandangan.
26

 

Dari penjelasan kedua diatas dapat disimpulkan bahwa kuesioner 

merupakan suatu alat atau teknik pengumpulan data yang berupa sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk 

mengungkap sikap atau persepsi dari responden. 

 

c. Observasi (pengamatan) 

Untuk mendapatkan data melalui observasi, penulis akan melakukan 

pengamatan terhadap tingkah laku responden secara langsung dilokasi objek 

penelitian. Selain pengamatan melalui indra penglihatan dan indra pendengaran, 

sewaktu pelaksanaan observasi, peneliti juga akan melakukan pencatatan secara 

sistematik atas unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala atau gejala-gejala 

yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hal serupa juga di gambarkan oleh 

Muri Yusuf, observasi iaitu melakukan pengamatan terhadap sumber data, dengan 

kata lain dapat diartikan sebagai pengamatan secara sistematik terhadap unsur-

unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.
27

 

 

E. Hasil dan Pembahasan 

1. Pola Interaksi Sosial Suku Asli 

Interaksi sosial masyarakat suku Asli dapat dikelompokkan berdasarkan 

bentuk, cara, dan subjek. Hal ini juga dapat dilihat dari interaksi antara satu 

individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, Interaksi antara 

Individu dan Kelompok. Bentuk jalinan interaksi tersebut bersifat dinamis dan 

mempunyai pola tertentu. Apabila interaksi sosial tersebut diulang menurut pola 

yang sama dan bertahan untuk jangka waktu yang lama, akan terwujud hubungan 

sosial yang relatif mapan. 

Pertama, Interaksi Sosial Individu dengan Individu adalah interaksi ketika 

dua individu bertemu secara langsung dan melakukan interaksi satu sama lain 

walaupun itu dalam bentuk yang sederhana seperti, saling menyapa dan tersenyum 

ketika berpapasan dijalan. Pola interaksi individu dengan individu ditekankan pada 

aspek- aspek individual, yang setiap perilaku didasarkan pada keinginan dan 

tujuan pribadi, dipengaruhi oleh sosio-psikis pribadi masing-masing. Dalam 

mekanismenya, interaksi ini dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang 

mengakibatkan munculnya beberapa fenomena, seperti perasaan simpati, antipati, 

intensitas, interaksi dan juga jarak sosial. Jarak sosial sangat dipengaruhi oleh 

status dan peranan sosial, yang berarti bahwa semakin besar perbedaan status 

sosial, maka semakin besar pula jarak sosialnya, dan begitu juga sebaliknya. Apabila 

jarak sosial relatif besar, pola interaksi yang terjadi cenderung bersifat vertikal, 
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sebaliknya apabila jarak sosialnya kecil, maka hubungan sosialnya akan 

berlangsung secara horizontal. 

Kedua, Interaksi sosial individu dengan kelompok merupakan bentuk 

hubungan antara individu dan individu sebagai anggota suatu kelompok yang 

menggambarkan mekanisme kegiatan kelompoknya. Dalam hal ini, setiap 

perilaku didasari kepentingan kelompok, diatur dengan tata cara yang 

ditentukan kelompoknya. 

Ketiga, Interaksi Kelompok dan Kelompok adalah interaksi ketika 2 

kelompok yang berbeda saling bertemu. Komunikasi yang terjalin bukan lagi 

berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi melainkan kepentingan kelompok. 

Pola interaksi antarkelompok dapat terjadi karena aspek etnis, ras, dan agama, 

termasuk juga di dalamnya perbedaan jenis kelamin dan usia, institusi, partai, 

organisasi, dan lainnya.  

Keteraturan sosial merupakan keadaan yang menggambarkan suatu 

kehidupan masyarakat yang tertib, serasi, penuh persatuan, dan terjaga dari 

adanya penyimpangan nilai-nilai atau norma yang ada dalam masyarakat. Dalam 

interaksi sosial, kita mengenal dua jenis proses sosial yang muncul akibat adanya 

interaksi sosial, yaitu proses yang mengarah pada terwujudnya persatuan dan 

integrasi sosial (asosiatif) dan proses oposisi yang berarti cara berjuang 

untuk melawan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu 

(disosiatif). Di antara kedua jenis proses tersebut, asosiatif merupakan bentuk 

interaksi yang akan mendorong terciptanya keteraturan sosial. 

Bentuk interaksi sosial asosiatif merupakan hasil dari hubungan positif yang 

dapat menghasilkan persatuan, yang biasanya berawal dari tahap memulai 

(initiating), tahap menjajaki (experimenting), tahap meningkatkan (intensifying), 

tahap menyatupadukan (integrating) dan tahap mempertalikan (bonding). 

 

2. Keberadaan Suku Asli 

Beberapa tahun yang lalu, Suku Asli di Pulau Bengkalis di sebut dengan 

Suku Akit atau Suku Hutan,
28

 karena mereka hidup di wilayah hutan sebagai 

kondisi geografis wilayah pulau Bengkalis pada waktu itu. Namun pada masa 

sekarang, suku hutan atau suku Akit yang ada di pulau Bengkalis menamakan diri 

mereka sebagai suku Asli untuk menunjukkan bahwa merekalah orang yang 

pertama sekali mendiami pulau Bengkalis. Pada masa dahulu hubungan suku Asli 

dengan masyarakat lain di sekitarnya boleh dikatakan sangat jarang, hal ini 

disebabkan adanya kecenderungan mereka untuk mempertahankan identitas 

mereka. Akan tetapi kini Suku Asli sudah bergaul sebagaimana biasanya 

masyarakat kebanyakan, namun masih hidup berkelompok pada satu wilayah 

tertentu untuk manjaga tradisi mereka.  

Keberadaan suku Asli di Pulau Bengkalis cukup baik, bahkan telah 

mengalami berbagai kemajuan diberbagai hal, seperti ekonomi, agama, budaya, 

pendidikan dan juga politik. Mereka cenderung terbuka dan mengikuti 

perkembangan modern, karena mereka meyakini bahwa perilaku tersebut mampu 

mempertahankan eksistensi mereka. 
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3. Agama 

Suku Asli masih banyak menganut aliran kepercayaan, sebagai agama nenek 

moyang mereka terdahulu
29

. Seiring berjalannya waktu pembauran budaya 

berdampak pada masuknya kepercayaan lain kepada masyarakat Suku Asli, 

seperti ada yang mempercayai Islam, ada yang masuk agama Kristen dan ada juga 

beragama budha. Bagi suku Asli mereka sangat terbuka dengan hadirnya setiap 

agama apapun, karena agama bagi suku Asli mempunyai kebenaran tersendiri, 

namun yang paling penting bagi mereka adalah menjaga kerukunan suku mereka. 

Oleh karena itu kepercayaan terhadap agama tertentu tidak menjadikan halangan 

bagi mereka untuk melaksanakan tradisi nenek moyang yang mereka anggap suci 

seperti acara malam 7 likur bertepatan 27 Ramadhan.
30

 Dengan kata lain, bahwa 

tradisi nenek moyang mereka menjadi perekat utama serta menjadi dasar 

kerukunan yang mereka jalankan selama ini. 

Meskipun suku Asli sudah ada yang menganut agama Islam, Kristen, dan 

Budha, akan tetapi mereka masih melaksanakan tradisi nenek moyang mereka 

berupa kepercayaan animisme. Mereka secara bersama-sama merayakan hari 

besar agama yang dianut oleh masyarakatnya dengan alasan bahwa mereka 

berasal dari nenek moyang yang memiliki kepercayaan yang sama yaitu 

animisme. Selain itu dengan merayakan hari besar agama secara bersama-sama 

akan tercipta kerukunan antar bermasyarakat. Masyarakat suku Asli juga 

melakukan upacara bersunat sebagai tradisi yang telah dilakukan pada anak lelaki 

dari umur 7 tahun, 12 tahun, sampai 17 tahun yang sebelumnya juga melakukan 

kenduri selamatan. 

 

4. Budaya/ Kearifan Lokal 

Hubungan antara masyarakat suku Asli dengan masyarakat sekitar (bukan 

bersuku Asli) telah lama dilakukan dan sesungguhnya tidak mengambil jarak 

dalam konteks komunikasi dan interaksi. Namun keberadaan secara geografis 

yang berkelompok diangggap bahwa orang Asli menjaga jarak dengan orang luar. 

Kehidupan berkelompok suku asli dipertahankan hanya untuk menunjukkan 

eksistensi keberadaan mereka yang masih terjaga dalam koteks hubungan 

kekeluargaan. Hal inilah yang menyebabkan identitas mereka tetap terjaga serta 

tidak dapat terpengaruhi oleh berbagai pengaruh dari budaya luar. Jadi, mereka 

lebih suka bergaul dengan sesama suku asli Asli agar kebudayaan mereka tetap 

terjaga.
31

 Bersistem patrilinear membuat struktur budaya yang cukup unik dimana 

semua keputusan berada ditangan para laki-laki baik. Dalam upaya menjaga 

eksistensi budaya dan kearifan lokal Suku Asli melakukan pentasbihan kepada 

remaja dan anak-anak sebagai upaya edukasi untuk melestarikan budaya yang ada. 
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Kearifan lokal yang ada sebenarnya tidak menghambat masyarakatnya 

untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain tentang kesepakatan baik itu 

budaya, agama dan lain-lain selama masih pada tataran yang wajar. 

 

5. Ekonomi 

Interaksi yang dilakukan oleh suku Asli bukan hanya pada tataran 

kebudayaan, kontak sosial dan komunikasi, namun tetap menjaga eksistensi 

sistem ekonomi dalam bentuk ekonomi nelayan, perkebunan dan peternakan. 

Upaya usaha ekonomi dengan memanfaatkan kearifan lokal merupakan upaya 

meraka untuk bertahan hidup disebabkan kemampuan akses ekonomi namun 

usaha tersebut dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup untuk mampu 

mensejajarkan dalam konteks strata sosial dengan masyarakat lain. 

 

6. Pendidikan 

Suku Akit selain dikenal sebagai orang yang kental memegang adat dan 

budayanya, mereka juga selalu dikenal sebagai masyarakat yang kurang 

memperhatikan berpendidikan mereka. Bahkan, rendahnya tingkat pendidikan 

orang akit terus berlanjut hingga saat ini. Penelitianbeberapa hari yang telah 

dilakukan dilapangan menunjukkan hampir seluruh anak suku Asli tidak 

melanjutkan pendidikan hingga sekolah tinggi. 

 

7. Politik 

Sebagai suku yag mayoritas di Desa Kelemantan, masyarakat suku Asli 

adalah suku yang sudah terbuka terhadap perkembangan dibandingkan beberapa 

tahun yang lalu. Pada saat ini politik masyarakat Suku Asli sudah menunjukkan 

jati dirinya, dimana sebelumnya mereka hanya menjadi bagian dari masyarakat 

biasa. Pada masa sebelumnya, Suku Asli tidak pernah motor penggerak politik, 

tetapi hanya sebagai masyarakat biasa meski secara kuantitas mereka sebagai 

masyarakat mayoritas. Namun semenjak beberapa tahun belakangan ini, 

kesadaran Suku Asli akan pentingnya politik telah menunukkkan jasadnya.  

Pengukuhan politik identitas oleh suku Asli telah menunjukkan wajahnya 

dengan terpilihnya masyarakat Suku Asli Sebagai Kepala Desa yang secara 

signifikan kecenderungan mayoritas masyarakat memilih dirinya sebagai orang 

yang memiliki indentitas etnis, agama dan bahasa yang sama. Menguatnya politik 

identitas dapat dilihat dari adanya gerakan keagamaan dan kesukuan yang 

melambangkan identitas tertentu
32

. Maarif mengatakan politik identitas berkaitan 

dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa 

tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.
33

 Selanjutya 

Maarif mengatakan bahwa kemunculan politik identitas sesungguhnya didorong 

oleh adanya perlakuan yang tidak adil sehingga ingin memberlakukan prinsip 

persamaan dalam masyarakat luas. 
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8. Pergeseran Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Pelestarian Budaya 

Suku Asli berupaya beradaptasi dan berkolaborasi dengan perubahan-

perubahan yang ada sebagai upaya memperkenalkan budaya dan norma-norma 

mereka
34

 untuk menciptakan “pembauran” untuk saling menerima dan memahami 

antar masyarakat yang notabene memiliki perbedaan mendasar. Upaya adaptasi 

dan kolaborassi tersebut dianggap efektif sebagai benteng eksistensi sosial, 

kultural, kepercayaan dan kelangsungan hidup. Meski begitu pergeseran budaya 

pada satu sisi menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi mereka. Oleh karena itu, 

maka dalam hal pelestarian budaya, tokoh suku asli (Batin) memberikan edukasi 

berkelanjutan tentang kehidupan yang sesuai norma yang ada mulai dari hal-hal 

kecil hingga hal paling besar, mulai dari pelestarian tradisi maupun dalam konteks 

lainnya. 

 

F. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa pola interaksi dalam 

proses komunikasi yang dilakukan oleh suku Asli mengarah pada bentuk interaksi 

asosiatif. Pola ini menunjukkan bahwa suku Asli merupakan suku yang cenderung 

bersifat dinamis dan mempunyai pola hubungan sosial yang relatif mapan. 

Kehidupan masyarakat Suku Asli dalam konteks sekarang sudah cenderung berubah 

baik dalam konteks budaya, ekonomi, pendidikan, agama dan juga politik. Dalam 

konteks budaya suku Asli cenderung mempertahankan tradisi nenek moyang mereka, 

sehingga terkadang pencampuran perilaku dalam konteks keyakinan berbaur manjadi 

samar. Dalam konteks ekonomi mereka sudah tidak lagi mengekalkan mata 

pencarian laut menjadi satu-satunya sumber kehidupan mereka, namun menjadikan 

pertanian, perdagangan juga menjadi hasil untuk mempertahankan hidup. Dalm 

konteks pendidikan, masyarakat suku Asli belum banyak mengenyam pendidikan 

tinggi karena anak-anak mereka cenderung sekolah di dekat rumah mereka dengan 

alasa membantu ekonomi keluarga serta biaya pendidikan yang tidak sedikit. Dalam 

konteks agama, Suku Asli sangat terbuka dengan masuknya agama manapun. Bagi 

mereka agama hanyalah satu jalan untuk kebaikan, sehingga tidak 

mempermasalahkan jika terjadinya perbedaan agama walaupun dengan karib kerabat 

dekat dan anak-anak mereka. Dalam konteks politik, Suku Asli kini telah memainkan 

politik indentitas kesukuan mereka untuk meraih kedudukan politik dengan dasar 

untuk kepentingan kelompok mereka yang selama ini termarginalkan. 
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                                                 ABSTRAK 

 

Berawal dari kondisi masyarakat Desa Sekodi yang terlibat dalam Program 

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) yang cenderung belum 

menunjukkan perubahan sosial, maka penelitian ini ingin melihat partisipasi 

masyarakat Desa Sekodi terhadap program PPKMP sebagai lembaga ekonomi mikro 

desa yang dapat memberikan stimulus peningkatan ekonomi masyarakat desa. 

Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, maka untuk mendapatkan data, selama tiga 

bulan peneliti telah menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara 

terhadap beberapa informan dengan cara Snowball Sampling. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terjadi seperti yang 

diharapkan pada Petunjuk Teknis Program PPKMP. Masyarakat cenderung pasif dan 

tidak memberikan pandangan atau pendapat khususnya pada tahap perencanaan dan 

penilaian program. Namun proses tersebut di tetap dilaksanakan dengan tingkat 

partisipasi manipulasi.  
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kita masih mengingat dengan baik pada satu masa dimana adanya satu gerakan 

sosial masyarakat yang cukup besar untuk melawan rezim orde baru pada saat itu. 

Ketika itu masa Orde baru dianggap dianggap belum mampu membawa perubahan 

terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Masa itu merupakan masa dimana 

gelombang krisis ekonomi menerpa Indonesia, sektor-sektor perekonomian melesu, 

beberapa perusahaan bangkrut, banyaknya Pemutusahan Hubungan Kerja (PHK) dan 

harga bahan-bahan pokok melambung cukup tinggi. Pada masa inilah pemerintah 

dianggap gagal menangani krisis dan gagal mengendalikan lonjakan harga kebutuhan 

pokok masyarakat. Tahun 1997 merupakan titik panas sejarah Orde Baru sebelum 

akhirnya terjadi gerakan sosial masyarakat yang cukup luas satu tahun kemudian. 

Gerakan sosial masyarakat pada tahun 1998 pada masa itu menjadi momentum 

penting yang telah melahirkan gagasan baru tentang proses pembangunan dalam 

konsep Otonomi Daerah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 tahun 2004. Perubahan paradigma baru sebagai ide dasar 

menuju Good Governance dan Clean Governance telah merubah pola pembangunan 

yang dianggap tidak berpihak dengan masyarakat (Top Down Planning) kepada 

sebuah proses yang menekankan kepada transparansi dengan keterlibatan masyarakat 

dalam setiap proses pembangunan (Bottom Up Planning). 

Perubahan paradigm sebagaimana diusung dalam konsep otonomi daerah, 

belum juga menunjukkan perubahan yang secara signifikan pada sisi proses serta sisi 

output terhadap pembangunan masyarakat lokal pada saat itu. Kewenangan desa 

yang serba terbatas terlihat dari kecenderungan dengan masih menempatkannya 

pemerintahan desa sebagai objek atau sasaran pembangunan. Berdasarkan UU No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka unit pelaksana program dan 

pembangunan daerah adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota. Hal ini terlihat jelas 

bahwa desa hanya merupakan unit pendukung Pemerintahan Daerah guna 

menyukseskan otonomi daerah. Kondisi ini juga terlihat dari ketentuan PP Nomor 
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72/2005 tentang desa yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa 

merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan kabupaten/ kota.  

Perubahan yang signifikan sebenarnya terjadi ketika ditetapkannya RUU Desa 

oleh DPR RI menjadi Undang-Undang. UU tersebut secara resmi diterbitkan 

pemerintah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal 4 ayat (b) 

menjelaskan bahwa “Pengaturan Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan status 

dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 

demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. ”Kemudian pada Pasal 4 

ayat (i) dijelaskan pula bahwa UU desa bertujuan “memperkuat masyarakat desa 

sebagai subjek pembangunan. Aturan inilah yang kemudian secara jelas 

menggantikan sistem demokrasi representatif atau perwakilan desa menjadi sistem 

demokrasi deliberatif atau demokrasi permusyawaratan. 

Melihat perubahan sistem pada sisi hukum tersebut diatas, menunjukkan bahwa 

babak awal reformasi tersebut diatas cenderung memantik serta tumbuhnya perhatian 

masyarakat lokal. Munculnya aksi-aksi warga desa dalam pembuatan kebijakan serta 

tuntutan akuntabilitas pejabat publik yang dilakukan secara kolektif menjadi 

landasan kuat bagi reformasi sistem politik di level desa. Era ini menurut Ari Sutejo
1
 

mampu memberikan geseran terhadap beberap hal secara signifikan, pertama, 

berkurangnya dominasi birokrasi, digantikan oleh peran institusi-institusi masyarakat 

lokal, seperti lembaga-lembaga adat. Makin tumbuhnya keberadaan forum-forum 

kewargaan di desa sebagai bagian dari social capital yang didalamnya berkembang 

nilai-nilai partisipasi secara otentik. Kedua, semangat adaptasi atas demokrasi 

delegatif-liberatif cukup besar yang termaktub melalui regulasi baru ini. Kehadiran 

Badan Perwakilan Desa (BPD atau Baperdes), yang bertindak sebagai badan 

legislatif baru di desa sangat bermakna menjadi institusi demokrasi. Ketiga, 

semangat partisipasi masyarakat yang sangat dikedepankan. Proses politik, 

pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi terbangun dalam bingkai 

kebijakan pemerintah pusat secara komando (top-down), melainkan berasal dari 

partisipasi masyarakat (bottom-up).  

                                                         
1
Arie Sujito, Konteks dan Arah Pembaharuan Desa Dalam Advokasi RUU Desa. (Jurnal 

Mandatory, Vol. 10, No. 1, 2013),  hlm. 145. 
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Pembangunan desa bersifat multidimensional, ianya mengarah pada perbaikan 

layanan sosial, membuka kesempatan bagi rakyat desa untuk menggali pendapatan 

dan pembangunan ekonomi desa, perbaikan infrastruktur fisik, memperkuat kohesi 

sosial dan keamanan fisik komunitas warga desa, memperkuat kapasitas desa 

mengelola pemerintahan dan pembangunan, membuat demokrasi dalam proses 

politik di desa, serta mengatasi kerentanan (sosial, ekonomi dan politik) masyarakat 

desa
2
. Melihat dari pemahaman Abdul Rozaki menunjukkan bahwa pembangunan 

desa yang dimaksudkan tersebut sangat menaruh perhatian pada proses memfasilitasi 

perubahan di komunitas masyarakat lokal yang memungkinkan mereka memperoleh 

nilai tambah, meningkatkan investasi bagi diri dan komunitas serta hal lainnya. 

Menurut Sutoro Eko
3
 bahwa wujud partisipasi tidak hanya sekadar kehadiran 

secara fisik atau mobilisasi warga (Demokrasi Prosedural) tetapi sudah menekankan 

pada (Demokrasi Substansial) yang mengarah kepada partisipasi untuk bersuara, 

memanfaatkan akses dan kontrol dalam pembuatan kebijakan publik di desa, dan 

adanya penghargaan atas hak-hak kewarganegaraan terutama orang miskin, 

perempuan, kaum minoritas dan marginal lainnya.  

Partisipasi juga dianggap sebagai faktor penentu tercapainya tujuan 

pemberdayaan masyarakat secara umum. Pemikiran inilah yang menjadi landasan 

filosofis akan pentingnya partisipasi masyarakat, sehingga pada salah satu pasal 

dalam UU Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 68 ayat 2e menyebutkan bahwa 

“masyarakat wajib berpartisipasi dalam semua kegiatan desa”. Partisipasi masyarakat 

dalam hal ini mengisyaratkan akan pentingnya campur tangan anggota masyarakat 

dalam setiap proses pembangunan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan 

(implementasi) program/proyek pembangunan serta pengawasan yang dikerjakan di 

dalam masyarakat desa.  

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun 

pemberdayaan, adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, 

dan sikap masyarakat setempat berkaitan dengan ide program pemberdayaan maupun 

                                                         
2
Abdur Rozaki, Kaya Proyek Miskin Kebijakan “Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa”, 

(Yogyakarta : IRE Press, 2006), hlm. 73. 
3
Sutoro Eko, dkk, Desa Membangun Indonesia. (Yogyakarta : Forum Pengembangan 

Pembaharuan Desa (FPPD), 2014),  hlm. 131. 
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pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program yang 

memberikan dampak positif dalam pembangunan karena di dalam pemberdayaan 

adanya unsur partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan program-program 

pemberdayaan. Partisipasi memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa 

lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. 

Menurut Dede William
4
 program pemberdayaan dianggap berhasil melibatkan 

masyarakat jika memenuhi tiga kriteria 1) Masyarakat lokal telah berpartisipasi aktif 

dalam proses pengambilan keputusan. 2) Adanya pemerataan distribusi berkaitan 

dengan biaya dan manfaat dan 3) Upaya-upaya pengelolaan sumberdaya yang 

berkelanjutan sudah dilakukan secara efisien. 

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Riau yang sampai hari ini di anggap sangat konsen melibatkan berbagai elemen 

masyarakat dalam setiap program pembangunan khususnya dalam program-program 

pemberdayaan masyarakat. Sebagai daerah yang memiliki 136 Desa dan 19 

Kelurahan, pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan distribusi aset 

ekonomi mulai tahun 2006 kepada beberapa desa dan kelurahan secara bertahap. 

Bantuan keuangan untuk program pemberdayaan masyarakat ini meningkat pada 

tahun 2011 ketika Kabupaten Bengkalis memiliki program pemberdayaan yang 

dikelola secara mandiri dengan nama Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan (PPKMP). Secara akumulatif, bantuan modal keuangan untuk program 

PPKMP dari Kabupaten Bengkalis mencapai rata-rata sebesar 5 Milyar untuk setiap 

desa dan kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah 

Kabupaten Bengkalis cukup tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Konsentrasi ini juga sebagai bentuk perwujudan penguatan proses 

desentralisasi dan pengembangan kualitas masyarakat desa secara umum. 

Sebagai bentuk perwujudan otonomi, Desa Sekodi juga telah menerapkan 

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) sebagai 

penggerak ekonomi masyarakat dengan dasar partisipasi aktif masyarakat. Dari 

                                                         
4
Dede William-de Vries, Gender Bukan Tabu, Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok 

Perempuan di Jambi, (Bogor : Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006), hlm. 23-

24. 
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observasi yang telah dilakukan beberapa bulan lalu, menunjukkan bahwa PPKMP di 

Desa Sekodi sampai hari ini masih berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan 

masih berjalannya regulasi pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 

serta telah terbentuknya lembaga keuangan seperti BUMDesa sebagai induk dari 

semua unit usaha perekonomian yang ada di Desa Sekodi tersebut. Keberadaan 

lembaga ekonomi ini tidak terlepas dari proses partisipasi masyarakat yang dianggap 

cukup baik dalam setiap proses pemberdayaan. 

Namun demikian penulis lebih jauh ingin melihat bagimana keterlibatan 

masyarakat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan (PPKMP) yang ada di Desa Sekodi. Keterlibatan masyarakat tersebut akan 

memberikan gambaran berkaitan dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

program tersebut. Untuk melihat gambaran partisipasi masyarakat Desa Sekodi, 

penulis hanya melakukan kajian partisipasi pada tahun 2017-2019. 

B. Permasalahan 

1. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam kajian ini hanya difokuskan tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

(PPKMP) di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis. 

 

2. Rumusan Masalah 

Penelitian ini mengkaji persoalan dengan fokus pada masalah bagaimana 

Partisipasi masyarakat dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan (PPKMP) di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. TujuanPenelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Partisipasi 

masyarakat dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

(PPKMP) di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis. 
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D. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Ada beberapa kajian yang relevan dalam sepengetahuan penulis yaitu kajian 

Shahnaz Natasya Yaumil Haqqie tentang partisipasi masyarakat dalam program 

pemberdayaan  (studi kasus kegiatan pembuatan pupuk organik di Desa Blagung, 

Boyolali) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut yang 

menjadi rumusan masalah yang ingin diketuhui oleh Shahnaz Natasya Yaumil 

Haqqie adalah berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 

dalam pembuatan pupuk organik serta mempertanyakan tentang bagaimana bentuk 

partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pembuatan pupuk organik. Rumusan 

terakhir beliau ingin melihat berkaitan dengan kendala-kendala partisipasi 

masyarakat pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan pupuk 

organik. 

Kajian tersebut mendapati bahwa pelaksanaan kegiatan produksi dan pemasaran 

dilakukan dengan melibatkan stake holder serta masyarakat setempat namun proses 

produksi tidak dilakukan setiap hari karena tempat penyimpanan yang kurang 

memadai, artinya bahwa produksi akan dilakukan ketika menerima pesanan dari 

pihak terkait dengan memakan waktu sekitar 20 hari setelah bahan utama sudah siap 

untuk digiling atau di produksi. 

Sementara berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat hanya berjalan pada 

kegiatan sosialisasi, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan produksi. Pada kegiatan 

sosialisasi masyarakat menerima penyuluhan dan pada kegiatan pembelajaran 

masyarakat hanya menerima materi pembelajaran. Pada kegiatan produksi 

masyarakat berpartisipasi dengan memberikan limbah kotoran hewan yang dimiliki 

sebagai bahan utama pembuatan pupuk organik. 

Adapun kendala dalam pelaksanaan partisipasi terlihat pada faktor internal dan 

faktor eksternal. faktor internal yang dimaksud oleh Shahnaz Natasya Yaumil Haqqie 

adalah terdiri dari motivasi, usia, pekerjaan masyarakat serta berkaitan juga dengan 

jenis kelamin. Sementara faktor eksternal berkaitan dengan kurangnya sosialisasi 

pengurus dalam pelaksanaan program tersebut. 

  



BAB II 

 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Partisipasi Masyarakat 

Sebutan partisipasi saat ini menjadi kata kunci dalam setiap program 

pemberdayaan masyarakat, seakan-akan menjadi merek baru yang wajib terpatri 

pada setiap hasil kebijakan dan program. Partisipasi sajajar dengan arti peranserta, 

ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama, saling mengerti, menganalisis, 

merencanakan dan melaksanakan tindakan oleh beberapa anggota masyarakat
5
. 

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa 

menyebutkan bahwa partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. 

Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa makna berperan aktif adalah dimana 

setiap orang yang ikut serta dalam kegiatan dan menunjukkan keaktifan dalam 

berbagai tahapan proses program.  

Menurut Deepa Narayan dalam Abdur Rozaki
6
 bahwa secara teoritis partisipasi 

mengandung dua makna yakni keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan 

keikutsertaan (involvement). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik 

tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan involvement 

berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat.  Keterlibatan berarti memberi ruang 

bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompok-kelompok 

masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan kelompok-kelompok 

marginal lainnya. 

Dalam pandangan sosiologis, ada beberapa asumsi yang digunakan terhadap 

pentingnya mendorong partisipasi masyarakat, yaitu (1) Bahwa masyarakatlah yang 

paling tau kebutuhannya, karena mereka yang mempunyai hak untuk 

mengidentifikasikan dan menentukan kebutuhan pembangunan di lokalnya. (2) 

Partisipasi dapat menjamin kepentingan dan suara-suara kelompok yang selama ini 

dimarjinalkan dalam berbagai aspek pembangunan. (3) Partisipasi dalam pengawasan 

                                                         
5
Ikbal Bahua, Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat, (Gorontalo : Ideas 

Publishing, 2018), hlm. 4. 
6
Abdur Rozaki, hlm. 318 
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terhadap proses pembangunan dapat menjamin tidak terjadinya berbagai 

penyimpangan, penurunan kualitas dan kuantitas pembangunan. 

Pendekatan sosiologis dalam partisipasi tersebut diatas mengisyaratkan bahwa 

partisipasi lebih berorientasi pada perencanaan dan implementasi pembangunan. 

Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses sangat penting baik 

berkenaan dengan data, pengambilan keputusan, evaluasi dan penilaian, 

implementasi dan juga  pemantauan. Oleh karennya partisipasi masyarakat adalah 

sebuah agenda yang mengusung mengusung beberapa hal seperti voice, access dan 

control. Ketiga agenda tersebut menyiratkan bahwa masyarakatlah yang memiliki 

hak untuk menyampaikan pendapat, masyarakat juga harus diberi kemudahan untuk 

mengakses terhadap berbagai pelayanan publik dan khususnya informasi dan 

masyarakat harus diberikan ruang untuk melakukan kontrol atas kinerja 

pemerintahan desa. 

Jika dikaitkan dengan pemerintahan, maka partisipasi lebih dipahami sebagai 

bentuk relasi kekuasaan, relasi ekonomi, relasi politik dan lainnya. Menurut Abdur 

Rozaki
7
 bahwa partisipasi warga masyarakat dalam konteks governance, adalah 

relasi antara negara (pemerintah) dan masyarakat (rakyat). Jika negara dianggap 

sebagai pusat kekuasaan, kewenangan dan kebijakan yang mengatur (mengelola) 

alokasi barang-barang (sumberdaya) publik pada masyarakat, maka sebaliknya di 

dalam masyarakat terdapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan hidup, 

dan lain-lain. Dengan perbedaan antara negara dan masyarakat tersebut, maka 

partisipasi menjadi jembatan penghubung antara keduanya agar pengelolaan barang-

barang publik membuahkan kesejahteraan dan human well being. 

Selanjutnya Abdul Rozaki
8
 menjelaskan bahwa partisipasi sangat dibutuhkan 

untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat, karna tanpa partisipasi hanya akan menabur pemerintahan 

yang otoriter dan korup. Pada sisi masyarakat, partisipasi adalah kunci 

pemberdayaan, karena partisipasi memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa 

                                                         
7
Ibid. hlm. 318 

8
Ibid. hlm. 318-319 
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lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. 

Partisipasi dalam hal ini merujuk kepada keterlibatan warga masyarakat secara aktif 

terkait dengan pembangunan dan pemerintahan desa.  

Menurut Tumpal P Saragi
9
 partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya 

kandungan kapital yang dimiliki seseorang. Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila 

seseorang memiliki jaringan sosial seperti jaringan kerja, aturan yang jelas dan juga 

kepercayaan. Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran, 

sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan 

lancar, sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu 

berlangsung adil ataupun tidak. 

Untuk melihat bagimana partisipasi masyarakat dalam program, maka hal 

tersebut dapat dijelaskan dalam substansi partisipasi yang mereka lakukan. Menurut 

Eko Sutoro
10

 bahwa substansi dari partisipasi terdiri tiga yaitu pertama, Voice yang 

merupakan hak dan tindakan warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, 

gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya 

maupun kebijakan pemerintah melalui opini publik, referendum, media masa, dan 

juga berbagai fórum warga. Kedua, Akses yang mengandung arti bahwa ruang dan 

kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area governance yakni mempengaruhi dan 

menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang barang publik. 

Ketiga, Kontrol masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun kebijakan 

pemerintah. Hal ini juga bermaksud bahwa kemampuan warga untuk melakukan 

penilaian secara kritis dan reflektif terhadap lingkungan dan perbuatan yang 

dilakukan mereka sendiri. 

Penjelasan Eko Sutoro diatas dipertegas oleh Septyasa
11

 bahwa bentuk-bentuk 

partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tiga tahapan pelaksanaan (1) Tahap 

perencanaan dimana masyarakat harus ikut menyumbangkan ide serta gagasan. (2) 

Tahap pelaksanaan dimana masyarakat diminta untuk ikut partisipasi melalui 

                                                         
9
Tumpal P Saragi, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa - Alternatif Pemberdayaan Desa. 

(Yogyakarta : yayasan Adikarya IKAPI, 2004), hlm. 49. 
10

Sutoro, Eko, Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta : APMD Press, 

2004), hlm. 
11

Septyasa, Nuring, Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di 

Desa Bandung Gunung Kidul. (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 1 (1), 2013),  hlm. 11. 
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keikutsertaan dalam program (3) Tahap penilaian yang diharapkan adanya 

keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan program sesuai 

dengan rencana dan sejauh mana hasil dari program tersebut dalam pemenuhan 

kebutuhan mereka. 

Selanjutnya waryono
12

 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan keberdayaan dan 

kemandirian masyarakat yang berkelanjutan sangat dibutuhkan partisipasi aktif dan 

inisiatif dari masyarakat. Beliau juga menyebutkan bahwa partisipasi tersebut 

meliputi partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pengembangan program 

maupun partisipasi dalam gerakan sosial. Pertama partisipasi dalam perencanaan 

program dimaksudkan adalah ketika di dalam pengambilan keputusan yang akan 

dilaksanakan, hendaknya semua kebutuhan, kepentingan dan permasalah semua 

lapisan masyarakat tercermin dalam program. Kedua partisipasi dalam 

pengembangan program, hal ini bermaksud bahwa sebagai kelompok masyarakat 

pengguna pelaksana program, agar program sesuai dengan kondisi riil kebutuhan dan 

persoalan masyarakat, maka mereka harus didesain dengan ide dan pendapat serta 

keluhan-keluhannya, terutama aspirasi mereka terkait dengan kebutuhan dan 

kepentingan hidup mereka secara nyata. Ketiga partisipasi dalam gerakan  social 

bermaksud bahwa dalam hal pelaksanaan program maka penglibatan seluruh lapisan 

menjadi sesuatu yang tidak bisa di tawar lagi. 

Dalam pandangan para pekerja social (LSM) partisipasi lebih dikenal dengan 

Participatory Rural Appraisal (PRA). Untuk menerapkan berbagai program 

pembangunan kebanyakan para pekerja sosial lebih menekankan pada konsep Putting 

the Last Firs. Konsep Putting the Last Firs dijelaskan oleh Robert Chambers 

sebagaimana dikutip oleh Zubaedi
13

 bahwa mengandung gagasan untuk 

mendahulukan (First) pihak yang paling marginal (last) dalam penyusunan suatu 

keputusan dan program aksi.  

Pada asasnya, bahwa partisipasi masyarakat berbeda jika dilihat dari kadar 

partisipasi yang di tunjukkan masyarakat. Perbedaan kadar partisipasi yang dimaksud 

                                                         

 
12

Waryono dkk, Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial, Teori, Pendekatan dan Studi 

Kasus. (Yogyakarta : Samudera Biru : 2012) hlm. 196 
13

 Zubaedi. Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktek. (Jakarta : Kencana Prenadamedia 

Group : 2014) hlm. 153 
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dapat dilihat dari tangga partisipasi (Ladder of Partcipation) yang dikemukakan oleh 

Arnstein dengan tiga derajat partisipasi
14

. Menurut Arnstein derajat yang terendah 

adalah nonpartisipasi. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa aktivitas partisipasi 

yang terjadi pada derajat ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi. 

Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya pertisipasi 

(tokenism). Keterlibatan masyarakat dalam derajat ini lebih tinggi dari sebelumnya, 

dimana pada derajat ini masyarakat aktifitas dialog yang lebih baik. Derajat yang 

paling tinggi menurut Arnstein adalah derajat ketiga dimana warnga melibatkan 

dirinya lebih intens dalam pembuatan kebijakan. Ketiga derajat ini dapat dilihat pada 

gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Tangga Partisipasi Arnstein 

 

8 Kendali Warga 

 

Derajat Juasa Warga 7 Kuasa yang didelegasi 

 
6 Kemitraan 

 5 Penentraman 

 

Dearajat Tanda Partisipasi 4 Konsultasi 

 3 Pemberian Informasi 

 
2 Terapi 

 

Non Partisipasi 
1 Manipulasi 

  
Sumber : Khairul Muluk Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan 

Daerah “Sebuah Kajian dengan pendekatanberpikir Sistem”. (Malang : 

Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 59 

 

B. Pemberdayaan dalam perspektif Islam 

Untuk melihat konsep pemberdayaan dalam konteks Islam, tentunya merujuk 

kepada Al-Qur‟an dan juga merujuk kepada apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi 

Muhamamd saw sebagai rosul pembawa kebenaran. Ketika zaman nabi, Muhammad 

saw banyak mempraktekkan prinsip hidup yang sangat baik seperti berpedoman 

kepada konsep keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. 

                                                         
14

Khairul Muluk. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah “Sebuah Kajian 

dengan pendekatanberpikir Sistem”. .  (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 58. 
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Selain itu sikap toleransi, penghargaan terhadap etos kerja, dan juga sikap saling 

tolong-menolong (ta’awun) kepada semua masyarakat
15

.  

Oleh karena itu, menurut Adib Susilo
16

, untuk memahami pemberdayaan, tidak 

biasa lari dari apa yang telah diajarkan nabi Muhammad saw yang tertuang dalam 

berbagai prinsip seperti prinsip keadilan, persamaan, penghargaan terhadap etos kerja 

maupun yang tertuang dalam prinsip tolong-menolong. 

1. Prinsip Keadilan 

Prinsip keadilan yang sesungguhnya berlaku untuk seluruh masyarakat 

dengan berbagai agama, ras, bahasa dan warna kulit. Prinsip keadilan ini 

menurut Abdurahman Wahid menjadi salah satu dari lima prinsip dasar Islam 

yang sesuai dengan hak asasi manusia. Beliau menyebutkan  bahwa eksistensi 

suatu pemerintahan berdasar atas aturan hukum yang menjamin perlakuan yang 

sama kepada setiap warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, dan Islam 

mengakui pentingnya kesetaraan dan keadilan sebagai pondasi normatif  suatu 

masyarakat yang baik
17

. 

Melihat begitu pentingnya prinsip keadilan, maka kata keadilan disebutkan 

dalam Al-Qur‟an sebagai urutan ketiga terbanyak setelah kata Allah dan „ilm. Ini 

tentu memberikan makna yang sangat dalam bahwa betapa besarnya nilai 

keadilan sehingga menjadi satu kemuliaan yang tinggi dalam Islam. Keadilan ini  

berarti kebebasan bersyarat dengan akhlak Islam, yang jika keadilan dimaknakan 

dengan kebebasan yang tidak terbatas, maka akan menghancurkan tatanan sosial 

dalam pemberdayaan manusia
18

. 

Al-Qur‟anul Karim dalam surah Al-Hadid ayat 25 menyebutkan tentang 

model pemberdayaan masyarakat.  

                                                         

 
15

Adib Susilo. Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. FALAH : Jurnal Ekonomi 

Syariah. Vol. 1. 2016. hlm. 201  

 
16

Ibid. hlm. 201-206 

 
17

Muhmmad AS Hikam. Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society. (Jakarta : 

Erlangga. 2000). Hlm. 24 

 
18

Adib Susilo. Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam.. hlm. 201 
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“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan 

neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami 

ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai 

manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya 

Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya 

Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha 

Perkasa” (QS. Al-Hadid : 25). 

Dalam konsep ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa ketika keadilan 

dapat diterapkan oleh setiap masyarakat muslim, maka masyarakat tidak lagi 

cemas untuk tidak berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih beruntung. 

 

2. Prinsip Persamaan 

Dalam sejarah kepemimpian Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip 

persamaan dan persaudaraan dipraktekkan oleh Nabi SAW ketika ia menyusun 

piagam Madinah. Pada masa itu nabi mengakui adanya perbedaan latar belakang 

agama dan suku, sehingga implikasinya ada hak dan kewajiban yang sama bagi 

seluruh masyarakat. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan 

penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu
19

.  

Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan 

pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuaan terhadap persaudaraan 

semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat 

                                                         

 
19

Imam Mawardi dkk. Seri Studi Islam : Pranata Sosial di dalam Islam. Universitas 

Muhammadiyah Magelang (UMM) : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI). 2012. 

hlm.  218 
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tercipta kehidupan yang toleran dan damai. Didalam al-Qur‟an dijelaskan pada 

Q.S. Al-Hujarat (49): 13 

 

                                 

                    

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

 

Dari ayat diatas, mengisyaratkan bahwa Allah SWT menghapus 

penghambaan manusia terhadap manusia lain, dan menetapkan bahwa semua 

manusia adalah makhluk Allah SWT. Perbedaan warna kulit, suku, dan bahasa 

bukanlah menjadi ukuran, namun takwa dan amal soleh menjadi standar 

kemuliaan manusia di hadapan Allah SWT. Keyakinan ini menunjukkan bahwa 

dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi 

asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan 

usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi
20

, dan 

sesungguhya konsep persamaan menjadi dasar untuk terciptanya sebuah 

keadilan
21

.  

 

3. Prinsip tolong-menolong 

Dalam bahasa Arab konsep tolong-menolong itu disebutkan pada kata 

ta‟awun, yang bermakna berbuat baik. Sedangkan menurut istilah ianya merujuk 

kepada suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan 

semata-mata mencari ridho Allah swt. Konsep tolong menolong sebenarnya 

                                                         

 
20

Adib Susilo. Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam.. hlm. 203 

 
21

……. Hak-hak Sipil dalam Islam : Tinjauan Kritis Tektual dan Kontektual atas Tradisi 

Ahlulbait as. Terjemahan. (Jakarta : Al Huda. 2004). hlm. 23   
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mempunyai makna yang sama dengan konsep partisipasi. Hal ini disebabkan 

partisipasi mempunyai makna adanya seseorang yang mau membantu antara satu 

dengan yang lain.  

Prinsip partisipasi adalah penglibatan peran serta masyarakat secara 

langsung dan aktif. Hal ini untuk menjamin dalam kemufakatan bersama untuk 

membangun diri, kehidupan, dan lingkungan. Partisipasi dipandang sebagai 

proses interaktif yang berkelanjutan dari suatu aktivitas yang dilakukan setiap 

orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, maka setiap 

orang mempunyai tanggungjawab untuk saling membantu dan bekerjasama 

antara satu dengan yang lainnya.   

Bentuk partisipasi dalam pemahaman kerjasama inilah yang telah 

disebutkan dalam Islam sebagai konsep tolong-menolong. Hal ini tertuang dalam 

Al-Qur‟an pada surah Al Maidah ayat 2 yang berbunyi : 

 

                            

        

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-

Mâidah :2) 

 

Dengan memahami ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa 

sesungguhnya konsep tolong menolong, saling membantu atau partisipasi 

merupakan satu kewajiban yang mutlak untuk dilakukan agar terwujudnya 

masyarakat yang harmonis. Konsep partisipasi dalam tolong menolong tersebut 

sebenarnya sudah ditanamkan dengan baik pada masyarakat muslim di zaman 

Rasulullah SAW yang memberikan dampak positif terhadap keseimbangan 

pemberdayaan diantara masyarakat pada saat itu
22

. 

 

                                                         

 
22

Adib Susilo. Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam.. hlm. 204 
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4. Prinsip penghargaan terhadap etos kerja 

Etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, bersifat 

khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia, dan istilah „kerja‟ 

mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan 

dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. 

Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang Muslim, bahwa 

kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan 

Allah Swt
23

.  

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang menyuruh manusia untuk selalu 

berusaha (bekerja) dengan maksimal agar dapat memperbaiki kehidupan diri, 

keluarga serta untuk mendapat ridho Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang 

yang selalu berusaha, bekerja keras, adalah mereka yang telah dijanjikan oleh 

Allah swt kedalam status sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Ajaran Islam 

mendorong setiap umat untuk selalu bekerja keras, dan sesungguhnya ajaran 

Islam memberikan spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja 

yang tinggi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surah At-

Taubah ayat 105 yang berbunyi : 

                       

                      

dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah : 

105). 

 

Dari ayat di atas jelas bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja, 

mencari rezeki dan berusaha agar manusia mampu menemukan kemampuan 

                                                         

 
23

 ibid.. hlm. 204 
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sendiri, mampu mengenal diri, selanjutnya mampu memahami posisi dalam 

mencari rezeki. 

 

C. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) 

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) merupakan 

salah satu program yang berupaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan di 

tingat desa dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai 

pendekatan operasional
24

. Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah 

Kabupaten Bengkalis dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat secara 

umum dan masyarakat desa secara khusus. Oleh karena itu, dengan hadirnya program 

ini di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu mempercepat penanggulangan 

kemiskinan dengan cara menyediakan Dana Usaha Desa, memperkuat koordinatif, 

melakukan sinergisitas secara sektoral, serta memberdayakan masyarakat dalam 

proses pembangunan desa yang partisipatif
25

. 

Seluruh proses kegiatan dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan (PPKMP) ini pada hakekatnya memiliki tiga dimensi
26

, yaitu: 

a. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, 

merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya  secara  terbuka 

(transparan)  dan penuh tanggung jawab. 

b. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk 

mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam 

upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. 

c. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan 

mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan. 

Adapun tujuan khusus Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

(PPKMP) Kabupaten Bengkalis adalah untuk : 

                                                         

 
24

BPMPD. Petunjuk Teknis Program Peningkatann Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

(PPKMP). (Bengkalis : BPMPD. 2014. hlm. 1.  

 
25

Ibid. hlm. 38 

 
26

Ibid. hlm. 1 
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a. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan. 

b. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa/Kelurahan 

yang  berpenghasilan rendah. 

c. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi 

masyarakat Desa/Kelurahan.  

d. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir. 

e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha 

Desa/Kelurahan secara transparan. 

f. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib. 

g. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan Desa/Kelurahan. 

h. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat 

Desa/Kelurahan. 

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

(PPKMP) terdapat prinsip transparansi dan partisipatif, artinya bahwa semua kegiatan 

atau proses program (perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan 

pelestarian) dilaksanakan secara transparan (terbuka) dan melibatkan partisipasi 

masyarakat
27

.  

Konsep pemberdayaan dikembangkan pertama kali pada tahun 1970-an yang 

bergulir dan mengalami berbagai penyesuaian. Konsep ini berasal dari pemikiran 

masyarakat Barat yang lahir karena adanya ketimpangan kekuasaan, dimana sebagian 

manusia sangat berkuasa terhadap sebagian lainnya (homo homini lupus)
28

. Program 

ini berkembang sangat pesat di Indonesia sejak orde reformasi dengan terbitnya 

Undang-undang yang mengatur otonomi daerah yang memberikan perubahan 

paradigma dalam proses pelaksanaan pembangunan yang menjadikan masyarakat 

sebagai objek sekaligus subjek dalam proses pembangunan. 

Menurut Priono dan Pranarka yang dikutip oleh Sri Najiati
29

 bahwa terdapat dua 

kecenderungan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pertama, kecenderungan 

                                                         

 
27

Ibid. hlm. 4 
28

Sri Najiati dkk, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, (Bogor : Wetlands 

International-Indonesia Programme, 2005), hlm. 51  
29

Ibid. hlm. 52 
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primer, yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau 

pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan, kemampuan, dan pengambilan keputusan 

kepada masyarakat agar lebih berdaya.  Proses ini biasanya dilengkapi  pula dengan 

upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian 

melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder, yaitu proses yang menekankan 

pada upaya menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai 

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses 

dialog. Dua kecenderungan tersebut dapat dilakukan bersama-sama, tapi yang sering 

terjadi adalah kecenderungan primer berjalan terlebih dulu untuk mendukung 

kecenderungan sekunder. 

Hal tersebut diatas juga dikatakan oleh Abdur Rozaki
30

 bahwa pemberdayaan 

mencakup dua aspek, to give or authority to dan to give ability to or enable. Dalam 

pengertian pertama, pemberdayaan dimaknai sebagai upaya memberi kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sementara dalam 

pengertian yang kedua, pemberdayaan dimaknai sebagai upaya untuk memberi 

kemampuan atau keberdayaan. 

Selanjutnya Sutoro Eko dalam Abdur Rozaki
31

 juga menyebutkan bahwa 

pembangunan desa tidak hanya berorientasi fisik material, tetapi juga harus 

menyentuh manusia, rakyat dan komunitas. Karena itu dibutuhkan pemberdayaan 

masyarakat, yakni membangkitkan potensi hingga memperkuat kekuasaan kelompok-

kelompok marginal seperti perempuan, petani, nelayan, dan kelompok-kelompok 

lainnya. Partisipasi (voice, akses dan kontrol) masyarakat, terutama kaum marginal, 

dalam pembangunan desa merupakan kesempatan yang paling konkret untuk 

penguatan pemberdayaan. Selain itu pemberdayaan juga membutuhkan sentuhan 

revitalisasi budaya masyarakat desa, yakni melalui penguatan kesadaran kritis 

masyarakat serta pengembangan institusi dan media pembelajaran budaya desa yang 

handal. Revitalisasi budaya tidak berarti menghidupkan kembali secara utuh budaya 

lama orang desa tersebut, melainkan mereproduksinya sesuai dengan konteks 

kekinian. Dengan demikian, revitalisasi nilai egalitarian dan ekonomi moral, 

                                                         
30

Abdur Rozaki, Kaya Proyek Miskin Kebijakan “Membongkar Kegagalan Pembangunan 

Desa”. hlm. 301 
31

Ibid. hlm. X 
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misalnya, tidak berhenti pada praktik gotong-royong, melainkan harus dikembangkan 

ke arah usaha yang lebih menjawab kemiskinan dan lemahnya suara orang desa 

terhadap kebijakan negara dan perluasan pasar”. 

Untuk mensukseskan berbagai program pemberdayaan di desa maka diperlukan 

empat prinsip sebagaimana Sri Najiati
32

 menjelaskan bahwa suksesnya program 

peberdayaan tergantung empat prinsip yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau 

kemandirian, dan prinsip keberlanjutan. 

 

D. Konsep Operasional 

Konsep Operasional yang dimaksud disini adalah konsep yang digunakan untuk 

menjelaskan teori yang dikemukakan sebelumnya, sehingga konsep tentang 

partisipasi ini dapat dilihat atau diukur dengan indikator-indikator dalam tiga hal 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Eko Sutoro sebagai berikut : 

a. Tahap perencanaan. 

Tahap ini adalah tahap dimana masyarakat ikut menyumbangkan ide serta 

gagasan dalam pelaksanaan program. 

b. Tahap pelaksanaan. 

Tahap ini masyarakat diminta untuk ikut partisipasi melalui keikutsertaan 

dalam program.  

c. Tahap penilaian.  

Tahap ini diharapkan adanya keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh 

mana pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasil 

dari program tersebut dalam pemenuhan kebutuhan mereka 

 

  

                                                         
32

Sri Najiati dkk. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut . hlm. 54 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif  kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif 

penulis lakukan untuk melihat berbagai gambaran tentang proses pemberdayaan 

secara aturan dengan dengan membandingkan proses yang sesungguhnya 

(empiris) yang terjadi pada penelitian lapangan.  

 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yakni sumber data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa 

Sekodi yang terlibat dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan (PPKMP). Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah laporan-laporan kegiatan program serta Petunjuk Teknis dan dokumen 

yang terkait pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

(PPKMP). 

 

C. Sampel 

Oleh karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif, serta penelitian ini hanya berkaitan dengan kasus 

pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) maka 

penulis lebih cenderung menggunakan snowball sampling untuk mendapatkan 

data.  

Snowball sampling adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-

informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan 

pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dengan karakteristik yang 

sama akan dihubungi dan ditanya pengetahuan mereka terhadap isu yang sama. 

Dengan kata lain, infroman yang wawancarai dalah mereka yang mengetahui, 
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memahami dan terlibat secara langsung terhadap masalah penelitian yang sedang 

dibahas.  

Selain itu juga dengan pendekatan snowball sampling tidak menentukan 

jumlah sampel, tetapi penentuan informan berdasarkan kedalaman informasi 

yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan 

dilanjutkan dengan informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan 

mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Informan pada penelitian ini adalah yang telah mewakili dan 

disesuaikan dengan peranannya 

Menurut Hendrarso dalam Suyanto
33

 informan penelitian ini meliputi tiga 

macam yaitu : 

1. Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan 

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

Dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah Pendamping Desa yaitu 

Fasilitator di Desa Sekodi yang bertugas membantu dari awal program 

sampai pelaksanaan program setiap waktu. 

2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi 

sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat 

Desa Sekodi yang ikut terlibat dalam Program Peningkatan Keberdayaan 

Masyarakat Perdesaan (PPKMP). 

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. 

Informan tambahan adalah masyarakat yang pernah menjadi saksi atau 

pernah terlibat kegiatan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain 

sebagainya. 

Oleh karena teknik ini tidak menentukan jumlah informan, maka wawancara 

terhadap orang-orang sebagai pemberi informasi akan berakhir ketika informasi 

yang diperlukan di anggap telah memadai untuk menjelaskan permasalahan yang 

menjadi isu kajian yang diangkat.  

                                                         
33

Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial-Berbagai Alternatif Pendekatan. (Jakarta : 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yang akan dilakukan dalam hal ini adalah untuk mengetahui 

gambaran awal terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Peningkatan 

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) di Desa Sekodi. 

 

2. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mencari data berkaitan dengan penelitian 

yang penulis lakukan baik berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya
34

. Teknik ini penulis lakukan 

sebagai langkah untuk menemuan bukti yang menjadi acuan dalam 

pelaksanaan program (acuan normatif) maupun bukti bagaimana proses 

pelaksanaan program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh masyarakat 

Desa Sekodi (acuan empiris). 

 

3. Wawancara 

Penulis akan menggunakan salah satu teknik wawancara untuk 

mengumpulkan informasi mengenai masalah yang akan dikaji. Teknik ini 

dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan individu maupun 

kelompok
35

. Wawancara akan penulis lakukan terhadap pengurus Program 

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) di Desa Sekodi 

dan juga wawancara terhadap masyarakat yang terlibat pada program serta 

pemangku kebijakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

 

A.1.  Letak dan Luas Wilayah 

Secara Geografis Desa Sekodi merupakan salah satu desa yang terletak di 

bagian Timur Ujung Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang 

terdiri dari 3 buah dusun, 6 Rukun Warga dan 13 Rukun Tetangga. Desa Sekodi 

memiliki luas wilayah sebesar 39 Km
2
 dengan batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelas Utara berbatasan dengan Kecamatan Bantan 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Padang 

3. Sebelah Barat dengan Desa Palkun dan  

4. Sebelas Timur dengan Selat Melaka.  

Secara Geografis jarak antara Desa Sekodi dengan pusat ibu kota 

Kecamatan Bengkalis sekitar 60 Kilometer. 

 

Gambar 4.1 

Peta Desa Sekodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google Map Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis 
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A.2.  Keadaan Penduduk 

Desa Sekodi dihuni oleh 476 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk 

pada tahun 2018 sebesar 1.912 jiwa, yang terdiri 924 jiwa laki-laki dan 988 jiwa 

perempuan. Kepala keluarga dan jumlah penduduk Desa Sekodi terbesar ditiga 

dusun seperti disajikan pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1  

Keadaan Penduduk Desa Sekodi 
 

 

NO Dusun 
Jumlah Jiwa Kepala 

Keluarga Laki-laki Perempuan Total 

1 Dusun Nyatuh 394 421 815 201 

2 Dusun Permai 247 261 508 127 

3 Dusun Tanjung Sekodi 283 306 589 148 

Sumber : Profil Desa Sekodi tahun 2018 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat sebaran penduduk menurut jenis kelamin. 

Dusun yang memiliki penduduk terbesar adalah Dusun Nyatuh, yakni berjumlah 

815 jiwa, terdiri dari laki-laki 394 dan perempuan 421 jiwa. Demikian dilihat 

sebaran Kepala Keluarga, maka yang terbanyak berada di Dusun Nyatuh, yakni 

berjumlah 201 Kepala Keluarga. 

 

A.3.  Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Pengelompokan masyarakat menurut kelompok umur sangat penting untuk 

diketahui karena dapat memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan 

di Desa Sekodi. Adapun struktur umur penduduk Desa Sekodi disajikan pada 

tabel 4.2 
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Tabel 4.2 

Penduduk Desa Sekodi Menurut Kelompok Umur 

 

No Kelompok Umur (tahun) Jumlah Jiwa Persentase 

1 Umur Antara 0 – 4 136 7 

2 Umur Antara 5 – 9 164 9 

3 Umur Antara 10 – 14 202 11 

4 Umur Antara 15 – 19 180 9 

5 Umur Antara 20 – 24 175 9 

6 Umur Antara 25 – 29 182 10 

7 Umur Antara 30 – 34 213 11 

8 Umur Antara 35 – 39 169 9 

9 Umur Antara 40 – 44 157 8 

10 Umur Antara 45 – 49 138 7 

11 Umur Antara 50 – 54 153 8 

12 Umur Antara 55 – 59 37 2 

13 Umur 60 keatas  6 0 

Sumber : Profil Desa Sekodi tahun 2018 

 

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai keadaan serta 

perkembangan penduduk di desa yang bersangkutan, nampak bahwa usia 10-14 

dan usia 30-34 merupakan kelompok umur terbanyak dibanding kelompok umur 

lainnya yaitu masing-masing sebanyak 202 dan 213 atau masing-masing sebesar 

11 persen. 

 

A.4.  Tingkat Pendidikan dan Lembaga Pendidikan 

 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam perekonomian dan 

pembangunan disuatu daerah, khususnya di Desa Sekodi. Pendidikan mampu 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan 

kualitas Sumber Daya Manusia. Semakin tinggi tingkat kualitas SDM satu 

wilayah, maka daerah tersebut cenderung akan memiliki tingkat kemajuan 

pembangunan yang lebih tinggi.  

Oleh karena itu, kita akan melihat tingkat sebaran penduduk Desa Sekodi 

menurut tingkat pendidikan disajikan pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sekodi 

 

No Tingkat Pendidikan Jiwa Persentase 

1 Belum sekolah 201 11 

2 Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah 154 8 

3 Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat 256 13 

4 Tamat SD 276 14 

5 SLTP 324 17 

6 Tidak tamat SLTP 287 15 

7 SLTA 258 13 

8 Tidak tamat SLTA 118 6 

9 D-1 - - 

10 D-2 - - 

11 D-3 21 1 

12 S-1 17 1 

13 S-2 - - 

14 S-3 - - 
Sumber : Profil Desa Sekodi tahun 2018 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa tingkat 

pendidikan masyarakat di Desa Sekodi relatif bervariasi, yang tamat SD 276 

orang atau 14 persen dan masyarakat yang berpendidikan sarjana sebanyak 40 

orang atau 2 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

masyarakat di Desa Sekodi masih tergolong rendah. 

Masih relatif rendahnya tingkat pendidikan formal penduduk pada lokasi 

penelitian, juga ditunjukan tidak adanya masyarakat yang pernah mengikuti 

pendidikan non formal seperti kursus atau pelatihan. Hal tersebut disebabkan 

sibuknya masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga tidak ada 

waktu untuk meningkatkan keterampilan melalui kursus- kursus, demikian juga 

tidak pernah ada program pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tersebut. 

 

A.5.  Mata Pencarian Penduduk Desa Sekodi 

 

Dilihat dari mata pencarian penduduk Desa Sekodi, kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat mereka sangat beraneka ragam, dimana sebagian besar 

mata pencaharian penduduknya bekerja sebagai petani, buruh petani, buruh 
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harian lepas, nelayan, dan hanya sebagian kecil bekerja sebagai pedagang, 

peternak dan pegawai negeri. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat 

di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis masih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 

Mata Pencarian Masyarakat Desa Sekodi 

 

No Mata Pencarian Jiwa Persentase 

1 Petani 268 22.87 

2 Buruh Tani  213 18.17 

3 Swasta 45 3.48 

4 Pegawai Negeri 13 1.11 

5 Pengrajin 131 11.18 

6 Pedagang 57 4.86 

7 Peternak 32 2.73 

8 Nelayan 97 8.28 

9 Honorer 32 2.73 

10 Buruh Harian Lepas 211 18.00 

11 Lainnya 73 6.23 
Sumber : Profil Desa Sekodi tahun 2018 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani 

sebanyak 22,87 persen atau sekitaran 268 jiwa, dan buruh tani 213 orang atau 

sekitaran 18.17 persen. Sedangkan sisanya 1.11 persen penduduk bekerja 

sebagai pegawai negeri, sebanyak 11.18 sebagai pengrajin, sebanyak 4.86 persen 

bekerja sebagai pedagang, sebanyak 2.73 persen peternak, sebanyak 8.28 persen 

bekerja sebagai nelayan, sebanyak 2.73 persen bekerja sebagai honorer dan 18 

persen sebagai buruh harian lepas. Hal ini berindikasikan bahwa sebagian besar 

masyarakat di Desa Sekodi pekerjaannya adalah petani, buruh tani dan buruh 

harian lepas. 

 

B. Gambaran Umum Pelaksanaan PPKMP 

 

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa (PPKMP) merupakan 

program yang melibatkan semua unsur secara struktural di dalam masyarakat dalam 

konteks partisipasi. Program pemberdayaan ini telah ada sejak tahun 2006 yang 
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berinduk serta dikelola oleh Provinsi Riau pada waktu itu dengan nama Program 

Pemberdayaan Desa (PPD). Sekitar tahun 2011, Kabupaten Bengkalis telah 

mengelola program pemberdayaan secara mandiri dengan melibatkan seluruh desa 

dan Kelurahan dengan nama Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 

(PPKMP). Sejak tahun 2011 tersebut seluruh desa dan kelurahan menerima dana 

hibah program lima tahun berturut-turut dengan modal mencapai rat-rata 5 milyar 

untuk setiap desa kelurahan selama 5 tahun. Suntikan dana untuk setiap desa dan 

kelurahan tersebut sebagai upaya untuk mendekatkan akses modal kepada seluruh 

lapisan masyarakat agar dapat bangkit pada sektor ekonomi telah berjalan dengan 

baik.  

Dengan modal yang cukup besar disetiap desa dan kelurahan, membuat 

progam PPKMP menjadi berkembang, baik dari sisi partisipasi masyarakat yang 

tergolong tinggi, maupun dari sisi perputaran modal yang cukup besar. Khusus 

perkembangan PPKMP di Desa Sekodi, menunjukkan proses yang semakin baik. 

Pengelolaan kelembagaan terlihat profesional yang disebabkan pelatihan yang 

senantiasa dilakukan oleh pihak Kabupaten Bengkalis, maupun pembinaan dari 

pendamping Desa yang bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah. 

 

C. Penyajian Data 

 

C.1. Partisipasi dalam bentuk sumbangan ide serta gagasan dalam pelaksanaan 

program. 

Partisipasi bermula dengan adanya sumbangan ide yang dilakukan oleh 

masyarakat sebagai bentuk keikutsertaan, serta mendukung terhadap program yang 

akan dilaksanakan. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci (Key 

Informan) didapati bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan 

sumbangan ide dalam setiap pertemuan sangat kecil. Mereka cenderung diam serta 

tidak memberikan ide dengan alasan, kurang memahami program, atau tidak mampu 

menyampaikan pendapat di kalayak ramai. 

Pernyataan key infroman tersebut diatas juga di dukung oleh hampir seluruh 

masyarakat sebagai informan utama, dengan menyebutkan bahwa mereka hanya 
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hadir dan mendengarkan saja ketika pertemuan berlangsung. Mereka merasa bahwa 

pemahaman terhadap program masih minir, serta tidak mempunyai kemampuan 

komunikasi dengan baik, sehingga membuat mereka kurang percaya diri dalam 

menyampaikan pandangan di depan umum. 

Sementara beberapa tokoh masyarakat dan kepala desa menyebutkan bahwa 

keterlibatan partisipasi masyarakat dianggap sudah baik dari sisi memberikan ide dan 

pandangan dalam setiap pertemuan, meski dalam kenyataannya bertolak belakang 

dengan pernyataan masyarakat secara umum. 

C.2.   .  

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program tergolong signifikan, hal 

ini terlihat dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat yang 

memanfaatkan dana dari program PPKMP semakin lama semakin meningkat. Hal ini 

dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan modal usaha yang 

dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Jumlah Nasabah pada Program PPKMP tahun 2015-2018 

No Nasabah 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 

1 Laki-laki 123 147 158 178 

2 Perempuan 207 224 249 269 

Total 330 371 407 447 

Sumber : Olahan data keuangan UED SP Desa Sekodi 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah nasabah setiap tahun meningkat 

setiap tahun baik nasabah laki-laki maupun nasabah perempuan. Peningkatan 

tersebut terlihat sekitar 30 – 40 orang nasabah setiap tahun. 

Data tabel tersebut juga didukung oleh pernyataan dari pendamping desa 

sebagai key informan menyebutkan bahwa pinjaman masyarakat selalu meningkat, 

sehingga berakibat terhadap kekurangan modal dalam usaha masyarakat. 
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C.3.  Partisipasi dalam bentuk keterlibatan dalam menilai program  

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap key informan, informan utama serta 

informan pendukung menyebutkan bahwa partisipasi kehadiran masyarakat dalam 

musyawarah evaluasi program atau yang dikenal dengan nama Musyawarah Desa 

Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena 

dalam kegiatan tersebut, adanya pembagian doorprize (hadiah) bagi seluruh 

masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program.  

Keikutsertaan masyarakat dalam MDPT tersebut secara program tidak 

memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan penilaian 

terhadap kinerja program, akan tetapi lebih kepada penyampaian pandangan terhadap 

perkembangan program kepada masyarakat. Kondisi ini juga menyebabkan 

masyarakat tidak bisa memberikan masukan dan penilaian terhadap program secara 

langsung.  

Informasi yang didapatkan juga, bahwa keterlibatan penilaian masyarakat juga 

tergolong rendah, baik disampaikan secara langsung maupun melalui media lain 

seperti surat kepada pengurus sebagai pengelola program di tingkat desa.  

 

 

D. Analisa Data  

 

Pada dasarnya partisipasi tidak berlaku seragam, terdapat kadar yang berbeda 

dalam setiap praktik partisipasi di berbagai daerah meskipun penyelenggaraan 

pemerintahan daerahnya telah bersifat partisipatif
36

. Dari berbagai data yang telah 

didapatkan jika di sandingkan dengan konsep operasional menunjukkan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam kontek pemberian dalam bentuk ide / saran dan juga 

evaluasi yang tidak terlihat cukup signifikan dari hampir semua sumber data. Hal ini 

mungkin saja disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam memahami 

program bahkan juga mungkin disebabkan oleh faktor pendidikan yang rata-rata 

tergolong rendah.  

                                                         
36

 Khairul Muluk. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah “Sebuah Kajian 

dengan pendekatanberpikir Sistem”. .  (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 57. 
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Partisipasi masyarakat dalam menghadiri berbagai pertemuan cukup tinggi, 

tetapi cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan partisipasi masih pada level yang 

sangat rendah jika di lihat dari konsep Arnstein tentang tangga partisipasi. Kondisi 

tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong 

derajat yang rendah, di mana aktivitas partisipasi masyarakat dianggap manipulasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam Program Peningkatan 

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis 

menghasilan kesimpulan dan rekomendasi untuk menjadi masukan terhadap 

perbaikan program. 

 

A. Kesimpulan 

 

Penelitian yang dilakukan beberapa bulan di Desa Sekodi ternyata menunjukkan 

bahwa partisipasi masyarakat seperti yang diharapkan pada Petunjuk Teknis 

Program PPKMP belum sepenuhnya terjadi. Hal ini dapat dilihat pada proses 

perencanaan dan evaluasi program dimana masyarakat cenderung pasif dan tidak 

memberikan pandangan atau pendapat. Namun pada sisi yang lain, kedua proses 

tersebut di tetap dilaksanakan meskipun dengan tingkat partisipasi manipulasi.  

 

B. Rekomendasi 

 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan terdahulu, maka ada beberapa 

rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait yaitu (1) Pendamping 

Desa sebagai fasilitator dan pelaku pemberdayaan yang di tunjuk pemerintah 

Kabupaten Bengkalis, (2) kepala Desa (3) tokoh masyarakat (4) Penelitian 

selanjutnya. 

1. Pendamping Desa untuk senantiasa berupaya untuk mentransfer ilmu kepada 

seluruh pengelola terutama kepada masyarakat agar mereka berdaya serta 

mampu berpartisipasi dengan benar. Selanjutnya pendamping desa 

memastikan bahwa adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses 

pemberdayaan dengan cara selalu berinteraksi, melibatkan masyarakat dalam 

berbagai kegiatan atau pelatihan sehingga mampu mandiri. 

2. Kepala Desa untuk memantau pelaksanaan program PPKMP di Desa Sekodi 

dengan maksimal. Kepala desa harus selalu melaksanakan koordinasi kepada 
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semua pelaku pemberdayaan di Desa Sekodi sekaligus mendorong kepada 

pelaku program agar membantu masyarakat dengan lebih maksimal. Selain 

itu juga kepala desa untuk dapat melakukan evaluasi program, agar dapat 

memperbaiki program dengan maksimal. 

3. Tokoh masyarakat agar selalu memberikan pandangan kepada masyarakat 

agar ikut berpartisipasi dengan baik. Tokoh masyarakat diharapakan untuk 

berperan aktif atau proaktif untu mengajak, memotivasi serta memberikan 

penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka harus terlibat dalam semua 

proses program, baik perencanaa, pelaksanaan maupun penilaian dengan 

memberikan suara mereka.  

4. Dalam penelitian selanjutnya diharapakan dapat mengkaji pelaksanaan 

program ini lebih konprehensif serta jangka waktu yang panjang, sehingga 

mampu mendeteksi berbagai persoalan program PPKMP. 
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