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KATA PENGANTAR PENERBIT 
 

 

Beberapa hari lalu saya mendapat telpon dari saudara 

Imam Ghozali untuk menerbitkan artikel-artikel mandiri 

hasil kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Karena 

memang banyak kegiatan, saya menyanggupi dengan syarat, 

bahwa tulisan yang diterima di penerbit sudah dalam 

bentuk tulisan yang sudah melalui editing. Sehingga saya 

tinggal merapikan, membuat lay out, mengurus E-ISBN dan 

ISBN serta mencetak nya. Ternyata persyaratan ini 

disanggupi oleh nya. 

Secara pribadi saya tentu mendapatkan kehormatan 

bisa menerbitkan karya dari para dosen dan mahasiswa 

dengan latarbelakang budaya melayu. Sedikit-banyak, saya 

pun bisa belajar dan mendalami dari referensi-referensi 

yang ditulis oleh mereka. Ini tentu sesuatu yang sangat 

berharga dalam menambah wawasan saya tentang adat-

istiadat atau budaya-budaya melayu yang berada di daerah 

Riau, terutama di artikel ini beberapa kabupaten tempat 

penelitian, yaitu : Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti 

dan Siak. 
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Sebagai penerbit tentu berharap, semoga karya ini 

memberi manfaat dalam rangka melestarikan budaya dan 

meneguhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia yang heterogen. Selain itu mohon maaf, apabila 

dalam proses penerbitan mengalami berbagai kendala yang 

menjadi sedikit terlambat dari jadwal yang ada. 

 

Purwokerto, 25 September 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

vii 

SAMBUTAN KETUA STAIN BENGKALIS 
 

 

Buku ini merupakan hasil penelitian mandiri dan 

penelitian pengabdian mandiri masyarakat yang dilakukan 

melalui anggaran mandiri kolaborasi dosen dan mahasiswa 

STAIN Bengkalis. Bagi saya, pelaksanaan Tri Darma 

Perguruan Tinggi yang dilakukan ini merupakan suatu 

inovasi yang menggembirakan untuk membangun tradisi 

penelitian civitas akademika STAIN Bengkalis di tengah 

keterbatasan gerak aktivitas dan pembatasan dana 

penelitian yang telah mengalami pemotongan untuk 

anggaran penanganan covid-19. Meski agak berat kondisi 

yang ada, namun kenyataannya refocusing anggaran 

menyelematkan ribuan, bahkan jutaan masyarakat dalam 

program penanganan covid-19. Kesedihan ini terobati oleh 

dedikasi tinggi para dosen yang tetap melakukan penelitian 

dan PKM meski secara mandiri. 

Jika melacak dari judul dan materi memang masih 

seputar problematika covid-19 terhadap kehidupan 

masyarakat dalam segala aspek; pendidikan, ekonomi dan 

ibadah. Ada beberapa penelitian mandiri ini yang 

mengangkat tentang moderasi dan kearifan lokal. Saya kira 
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untuk kedepan, penelitian dan PKM harus lebih 

memfokuskan pada visi-misi dan tujuan dari institusi  dan 

diturunkan pada visi-misi pkm yang berbasis ke-Islam-an 

dan ke-Melayu-an. Selain itu, penelitian dan PKM yang 

dilakukan mencerminkan keunikan masing-masing prodi 

sebagai wujud penjabaran dari visi-misi institusi.  

Penelitian ini tentu memberi manfaat kepada para 

dosen, prodi, P3M dan institusi dalam bidang administrasi, 

baik secara fungsional maupun akademik. Untuk itu, budaya 

akadmik dan pengabdian ini harus lebih dikembangkan lagi 

masa-masa mendatang. 

Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat kepada 

para dosen atas terbitnya hasil penelitiannya menjadi 

beberapa buah buku. Semoga memberi manfaat dan 

keberkahan bagi kita semua. Amin. 

 

Bengkalis, 10 September 2021  

Ketua STAIN Bengkalis   

 

 

Prof. Dr.H. Samsul Nizar, MA  
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BERSATU DALAM KEBINEKAAN; 

 Sebuah Pengantar Kolaborasi Penelitian Dosen 

dan Mahasiswa 
 

Pada bulan Agustus ini ada suatu peristiwa yang sangat 

bersejarah, yaitu tanggal 17 agustus 1945 sebagai hari 

proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini 

merupakan peristiwa sakral sebagai wujud pengharapan 

akbar rakyat Indonesia untuk mendapatkan status sebuah 

Negara yang merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri. 

Perjuangan dan pengorbanan baik harta, jiwa dan raga 

nenek moyang kita merupakan suatu wujud nyata bahwa 

rumah bersama bangsa Indonesia yaitu nkri menjadi sangat 

penting sebagai wujud identitas diri sebagai bangsa yang 

bermarbat. Ibarat sebuah pepatah “lebih baik makan 

singkong di negeri sendiri, daripada makan hamburger di 

negara lain”.  Sebab dari rumah itu sendiri, bangsa Indonesia 

dapat mewujudkan cita-cita atau impian bersama melalui 

proses secara terus-menerus tanpa henti.  

Memang perjuangan merawat NKRI membutuhkan 

komitmen yang tinggi bagi seluruh komponen masyarakat. 

Tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri adalah 

suatu persoalan yang serius yang menjadi ancaman nyata 

saat ini. Namun sebenarnya tantangan terberat yang dialami 

bangsa ini berasal dari dalam negeri sendiri. Mereka selalu 

bergerak secara massif ingin merobohkan sebuah Negara 

hasil perjuangan dan pengorbanan dari jutaan ulama dan 

umat Islam serta seluruh masyarakat Indonesia dengan 
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segala cara, baik dengan penanaman keraguan pada isu-isu 

keagamaan, isu-isu ideologi kiri, sampai pada sikap 

diskriminasi pemerintah terhadap masyarakat Islam. Isu-isu 

ini sengaja digulirkan di berbagai media baik media cetak, 

media massa seperti media social dalam wujud FB, Twitter, 

Instagram dan lain-lain.  

Itulah gambaran nafsu manusia. Pada diri manusia ada 

dua kekuatan yang saling berebut untuk menguasai akal, 

hati dan pikiran sebagai perjuangan gerak langkah dalam 

mewujudkan keinginan nafsu tersebut. Manusia yang 

digambarkan oleh Sunan Kalijaga sebagai wujud 

pertarungan antara Pandawa dan Kurawa. Satu sisi sudah 

mendapatkan kedamaian [Pandawa] dan sudah ‘sumeleh’ 

memahami agama dalam kontek politik dan kenegaraan, 

satu lagi [Kurawa] masih mengalami kerasahan sedang 

mencari jati diri untuk menundukan nafsu. Sehingga Kurawa 

tidak dapat dikatakan tersesat dalam memahami suatu 

kebenaran, tetapi sedang mencari suatu kebenaran yang 

belum menemukan jalan kebenaran yang tepat (Wahid 

2010). Karenanya pemahaman tentang jihad, perang, 

ideologi dan sejenisnya selalu melihat pada konteks 

tekstualis yang mengabaikan nilai-nilai subtansi kebenaran 

ayat itu. Padahal firman Allah dan utusan-Nya sudah 

menjelaskan bahwa arah dari suatu ibadah yang sebenarnya 

itu pada subtansi perubahan perilaku dan batin kita dalam 

rangka menciptakan suatu kedamaian dan kebahagiaan 

bersama. Sebab Tuhan tidak melihat umat Islam pada cara 

menghadap diri mereka baik ke arah barat atau timur, 

namun yang diperhatikan oleh Allah yaitu amal prestasinya.  
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Benar bahwa tindakan para radikalisme yang 

digambarkan dengan simbol Kurawa dalam pewayangan 

tidak serta merta kesalahan mereka dalam melakukan suatu 

kerusakan di bumi Indonesia. Perjalanan panjang bangsa ini 

yang belum bisa menyediakan rasa keadilan dalam membagi 

“kueh pembangunan” sehingga belum lahir rasa 

kesejahteraan yang dinikmati oleh kelompok tersebut 

menjadikan dasar mereka melakukan kegiatan jalan pintas 

dengan mengatasnamakan agama. Jelas ini merupakan 

suatu fakta, bahwa pemahaman mereka tentang agama 

Islam nya sendiri masih terlalu minim, sehingga dengan 

mudah diseret oleh kepentingan-kepentingan tertentu 

untuk kepentingan politik praktis seperti melakukan bom 

bunuh diri, anti demokrasi, dan memperjuangkan perda-

perda serta ideologi  Islam(Maarif 2010). Namun kita juga 

tidak bisa menutup mata, bahwa gerakan yang mempunyai 

cita-cita mendirikan Negara Islam sudah terjadi pada 

permulaan berdirinya Negara Indonesia seperti gerakan 

DI/TII. Dan gerakan ini semakin tumbuh subur ketika kran 

reformasi dibuka pada tahun 1998. Jadi tidak semua faktor 

kemiskinan menjadi pemicu utama terjadinya radikalisme. 

Hancurnya Negara seperti Libya dan Irak akibat dari 

gerakan radikalisme dan intervensi dari negara asing di 

negara yang makmur masyarakatnya. 

Survey yang dilakukan oleh Lazuardi di Birru dan 

lembaga survei Indonesia tahun 2011, menjelaskan, indeks 

radikalisme terhadap 33 provinsi di Indonesia. Ada 3 daerah 

yang paling rentan atau rawan tindakan radikalisme yakni 

Aceh dengan indeks kerentanan 56,8%, Jawa Barat 46,6% 
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dan Banten 46,6%. Sementara survey lembaga kajian Islam 

dan perdamaian (LAKIP) pada oktober 2010 hingga januari 

2011, mengungkapkan hamper 50% pelajar setuju tindakan 

radikal. Data itu menyebutkan 25% siswa dan 21% guru 

menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8% 

siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat 

Islam di Indonesia. Jumlah yang menyatakan setuju dengan 

kekerasan untuk solidaritas agama mencapai 52,3% siswa 

dan 14,2% membenarkan serangan bom (Mulyono and 

Mulyoto 2017). 

Data-data tersebut merupakan ancaman serius bagi 

kelangsungan masa depan bangsa Indonesia. Kita bisa 

membayangkan bagaimana jadinya, saat para anak bangsa 

dalam kehidupan sehari-hari saling benci dan curiga antara 

kelompok, antara agama bahkan antara satu agama dengan 

pandangan yang berbeda-beda. Egoisme satu kelompok 

untuk menguasai negara dalam segala aspek akan 

mengakibatkan kebencian kelompok lain dan ini menjadi 

“bom waktu” yang sangat mengerikan. Kekhawatiran tentu 

membayangi masa depan bangsa Indonesia seperti negara-

negara di Timur Tengah yang kini babak belur akibat adanya 

konflik ideology yang tidak kunjung selesai. Sebab 

kenyataannya demikian, saat isu agama dan politik 

dibenturkan, maka akan selalu terjadi konflik. Sebab sifat 

dari agama dan politik mempunyai tafsir-tafsir yang 

beragam dalam kalangan umat Islam itu sendiri. 

Di tengah kerisauan ini, saya sebagai kepala P3M 

STAIN Bengkalis bersyukur atas penelitian kolaborasi dosen 

dan mahasiswa berkaitan dengan moderasi beragama. 
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Semoga ini memberi manfaat dalam memperkuat 

kebinekaan bangsa Indonesia yang kini semakin mendapat 

tantangan yang sangat berat di era globalisasi. 

 

Bengkalis, 10 September 2021 

Kepala P3M 

 

Imam Ghozali  
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TRADISI PENGOBATAN DIKEI DI MASYARAKAT 

SUKU SAKAI DESA MUARA BASUNG 

KECAMATAN PINGGIR 
 

Oleh : 

Amrizal, Dwi Putri Mulya, Eka Safitri, 

Mulyani, Ayu Mustika, Sumiati, Diana 

Arista Tanti 

 
 

Abstrak 

Dikei Sakai merupakan tradisi pengobatan suku Sakai 
dengan mengundang roh-roh halus untuk 
menyembuhkan aneka jenis penyakit yang diderita. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana tradisi pengobatan Dikei di 
sasyarakat suku sakai Desa Muara Basung Kecamatan 
Pinggir dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di 
balik tradisi pengobatan Dikei di Masyarakat Suku 
Sakai Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir ini. 
Penelitian Dikei pengobatan Suku Sakai ini 
menggunakan metode kualitatif. Untuk pengambilan 
data dilapangan, peneliti menggunakan beberapa alat 
pengumpul data yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian ini adalah 
Dikei yaitu pengobatan sambil memanggil roh gaib, 
dan upacara ini memiliki nilai gotong royong, nilai 
kepatuhan, nilai semangat persatuan, nilai rela 
berkorban. 

 
Kata Kunci : Pengobatan Dikei, Mayarakat Suku Sakai. 
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PENDAHULUAN 
Masyarakat adat merupakan komunitas yang hidup 

secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang 

memiliki kedaulatan atas tanah, air dan sumber daya alam, 

memiliki hukum adat yang mengatur kehidupan sosialnya 

dan lembaga adat yang berfungsi menjalankan hukum adat 

dan mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. 

Indonesia terdapat banyak kelompok masyarakat 

yang mempunyai susunan asli yang memiliki sistem 

pengurusan diri sendiri berkaitan dengan sebuah wilayah. 

Bahwa dalam penyelenggaraan negara melalui 

pembanguan nasional, hak asal-usul berbagai kelompok 

masyarakat tersebut jangan sampai diabaikan apalagi 

dengan sengaja dipaksa hapuskan oleh pemerintah. 

Menurut sejarah, sekelompok orang asli yang 

berbicara dalam dialek Melayu menempati kawasan Sungai 

Mandau bagian hulu di Riau. Kini secara resmi mereka 

disebut Sakai. Mereka merupakan salah satu dari sekian 

banyak kelompok orang hutan di sekitar kerajaan-kerajaan 

Melayu yang tersebar di dua sisi Selat Melaka. Istilah Sakai 

adalah sebuah eksonim, penamaan oleh orang luar yaitu 

yang diciptakan oleh orang Melayu. Di masa lampau, orang 

Sakai sendiri lebih memilih memakai istilah orang batin 
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untuk menyebut diri mereka. Di kerajaan Melayu Siak, 

pebatin adalah sekelompok orang yang tinggal dalam suatu 

wilayah administratif dan dikepalai oleh seorang batin. 

Meskipun orang-orang di Mandau hulu telah menerima 

sebutan Sakai itu, namun mereka lebih suka disebut Orang 

Asli, atau orang kampung karena mereka sekarang sudah 

tinggal di kampung-kampung (htt).  

Dalam masyarakat suku sakai terdapat beberapa 

tradisi pengobatan yang sering dilakukan diantaranya 

yaitu: Tradisi pengobatan dikei dan pengobatan bedikei. 

Dikei adalah metode pengobatan dengan mengundang roh 

roh halus untuk menyembuhkan aneka jenis penyakit 

dengan menggunakan sebuah teknik terapan untuk 

kesadaran manusia dalam dunia yang selalu berubah. 

Bedikei adalah pengobatan menggunakan perantaraan 

ruh, arwah atau makhluk dari dimensi lain sebagai terapi, 

konsep pengobatan ini diterapkan suku Sakai yang 

menetap di kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

pengobatan dengan metode Dikei dari masyarakat sakai 

untuk mengetahui bagaimana tradisi pengobatan Dikei di 
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sasyarakat suku sakai Desa Muara Basung Kecamatan 

Pinggir dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di balik 

tradisi pengobatan Dikei di Masyarakat Suku Sakai Desa 

Muara Basung Kecamatan Pinggir ini. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya 

artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu 

yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah 

(Nasional, 2000). Kebudayaan adalah kompleks yang 

mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh 

sekumpulan anggota masyarakat (Soerjono, 2009). 

Unsur pokok kebudayaan terbagia menjadi empat 

bagian yaitu: Alat-alat teknologi, Sistem ekonomi, keluarga, 

dan kekuasaan politik.Selain itu, beberapa unsur-unsur 

budaya atau kebudayaan, diantaranya adalah kebudayaan 

Material (kebendaan, kebudayaan nonmaterial (rohaniah). 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan 

yang berasal dari masa lalu namun masi ada hingga kini 

dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat 

diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa 

lalu.  Namun demikian tradisi yang menjadi berulang-ulang 

bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja 
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(Sztompka, 2007). 

Suku Sakai merupakan salah satu suku terasing yang 

tinggal di daerah pedalaman Provinsi Riau. Di tahun 2019 

ini, salah satu tradisi suku Sakai yakni Dikei Sakai yang 

sudah cukup langka dan nyaris punah masuk dalam 

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Dalam proses 

pengobatan penyembuhan dari berbagai penyakit, suku 

terasing ini menggunakan konsep pengobatan dengan 

kedekatan mereka dengan alam. Unsur-unsur bahan alami 

dan roh-roh halus menjadi tradisi yang sangat dekat 

dengan kehidupan mereka. 

Suku Sakai percaya bahwa suatu penyakit yang 

diderita oleh manusia disebabkan oleh kekosongan jiwa 

sesaat, sehingga tubuh manusia tersebut dimasuki oleh 

mahkluk gaib atau kekuatan tertentu yang menyebabkan 

manusia menjadi sakit. Dikei Sakai merupakan tradisi 

pengobatan suku Sakai dengan mengundang roh-roh halus 

untuk menyembuhkan aneka jenis penyakit yang diderita. 

Upacara pengobatan ini dipimpin oleh seorang dukun yang 

disebut dengan istilah kemantan. Komponen utama yang 

dijadikan sebagai sarana penyembuhan dalam proses 

pengobatan ini dinamakan mahligai 9 telingkek atau 9 
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tingkat. Mahligai ini merupakan jalinan daun-daun khusus 

bernama daun angin- angin yang ada di hutan dan dibuat 

sebanyak tujuh tingkat ke atas. Komponen inilah yang 

memegang peran cukup penting dalam pengobatan. 

Menurut kepercayaan sang kemantan, di atas puncak 

kesembilan itulah putri dari makhluk halus terlihat duduk 

di atas singgasana untuk membantu proses penyembuhan 

yang sedang berlangsung (htt2). 

Dikei Sakai berangkat dari konsep semangat dalam 

fungsinya sebagai daya hidup yang menggerakkan 

kesadaran untuk melakukan berbagai hal. Tanpa semangat, 

manusia seperti mati, kesadarannya tidak berada di tempat 

semestinya. Keberadaan semangat dapat dirasakan pada 

denyutan nadi, misalnya di pergelangan tangan, dada, dan 

kening. Titik-titik ini adalah tempatnya dan menjadi fokus 

dalam ritual pengobatan Dikei (htt1). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian Dikei pengobatan Suku Sakai ini 

menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif 

dicirikan untuk memahami gejala-gejala yang tidak 

mungkin diukur secara tepat.Penelitian tentang Dikei 
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sebagai ritual pengobatan suku Sakai dilakukan di Desa 

Muara Basung Kecamatan Pinggir. Teknik pengumpulan 

data yang lazim digunakan dalam studi kualitatif adalah 

observasi dan wawancara. 

Untuk pengambilan data dilapangan, peneliti 

menggunakan beberapa alat pengumpul data yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Muhajir 

mengatakan bahwa analisis data merupakan upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara, dan yang lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti terhadap masalah 

yang diteliti. Pengolahan data untuk menyederhanakan 

dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data 

melalui langkah-langkah klasifikasi sehingga tersusun 

suatu rangkaian deskripsi yang sistematis dan akurat. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap 

kepala Suku atau yang disebut dengan Batin oleh 

masyarakat suku sakai yang dianggap yang paling 

mengetahui sejarah dan tradisi pengobatan Dikei Suku 

Sakai. Peneliti juga melakukan dokumentasi dan membuat 

catatan lapangan sebagai upaya untuk kelengkapan data. 
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Teknik analisis data dilakukan sesuai dengan 

prosedur ilmiah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis dari Milles dan Huberman. 

Dalam teknik analisis ini terdapat tiga tahapan, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles, 

1992). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tradisi pengobatan Dikei di sasyarakat suku sakai 

Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir 

Dikei Sakai merupakan tradisi pengobatan suku 

Sakai dengan mengundang roh-roh halus untuk 

menyembuhkan aneka jenis penyakit yang diderita. 

Upacara pengobatan ini dipimpin oleh seorang dukun 

yang disebut dengan istilah kemantan. Peralatan 

Utama dalam Pengobatan Dikei Ini adalah Mahligai 

Sembilan Telingkat atau Mahligai Sembilan Tingkat. 

Mahligai merupakan ini merupakan jalinan daun-daun 

khusus bernama daun angin- angin yang ada di hutan 

dan dibuat sebanyak tujuh tingkat ke atas. Puncak 

paling atas dipercayai merupakan singgasana Peri atau 

Tuan Putri dan Peri ini yang membantu proses 

penyembuhan dan Kumantan membaca mantra 

https://youtu.be/KeBk_U6ybss
https://youtu.be/KeBk_U6ybss
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dengan mengelilingi Mahligai Sembilan Tingkat dan 

bermohon bantuan kepada Peri atau Tuan Putri. Ritual 

diawali dengan memberikan hormat dan juga 

persembahan kepada Sang Putri, kemudian Sang 

Kumantan membaca Mantra dengan iringan tabuhan 

gendang dan dibantu oleh seorang yang terlibat dalam 

proses pengobatan yang mengelilingi mahligai sambil 

membawa obor dan juga lonceng dan sekali kali ia 

menaburi sesuatu dimahligai tersebut dan menari 

berputar mengelilingi Mahligai dengan gerakan 

menyerupai burung (Tari olang Olang) (Kalipke, 15 

Agustus 2021). 

Hasil wawancara terhadap salah seorang Batin 
Sakai menunjukan bahwa : “Apabila masyarakat 
Suku Sakai mengalami sakit, biasanya mereka 
melakukan upacara pengobatan dengan cara 
memuja roh nenek moyang, kepercayaan keyakinan 
mereka masih dipegang teguh oleh nenek 
moyangnya, nama pengobatan nya adalah Dikei 
yaitu pengobatan sambil memanggil roh gaib 
(Kalipke, 15 Agustus 2021)” 
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Gambar 1. Ritual pengobatan Dikei 

 
Seorang dukun akan menyanyikan mantera 

dengan bahasa suku Sakai, lalu satu atau dua orang 

menabuh gendang untuk mengiringi nyanyian 

mantera tersebut. Disampaikan dengan gaya 

dinyanyikan dalam suatu upacara pengobatan sambil 

memanggil roh gaib yang mereka percayai sebagai 

penyembuh penyakit (Kalipke, 15 Agustus 2021). 

“Tradisi lisan ini dituturkan oleh penyaji di bawah 

alam sadar karena kesurupan dan diucapkan 

dalam logat Sakai. Bedikei berlangsung 3-5 jam 

atau tergantung penyakit yang diderita”. 
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Gambar 2. Ritual pengobatan Bedikei 
 

Bagi suku Sakai bedikei yang lama disebut bedikei 

bosa (besar) sedangkan bedikei yang dilakukan hanya 

sebentar disebut bedikei kocik (kecil). Dalam upacara 

bedikei dukun dibantu seorang dobelang, dan seorang 

Bidu. Dobelang sebagai pembantu yang menyediakan 

perlengkapan yang diminta dukun dari awal sampai 

berakhir upacara. Sedangkan bidu bertugas memukul 

gendang sebagai pengiring selama berlangsungnya 

upacara bedikei seperti kutam, balai, lancing dan 

berbagai macam anyaman yang terbuat dari daun 

kepau (Kalipke, 15 Agustus 2021). 
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“Untuk melaksanakan upacara ini diperlukan 
perlengkapan yang disiapkan oleh dayang yang 
terlibat secara langsung membuat anyaman-
anyaman dari daun kepau yang akan digunakan 
dalam upacara. Sedangkan yang laki-laki membuat 
kulam, balai, lancing, yang terbuat dar batang 
kelubi (asam paya). Kehadiran mereka atas dasar 
kemauan sendiri, membantu pada siang hari 
sebelum dilangsungkan pada malam harinya”. 

Gambar 3. Anyaman dari daun kepau yang akan 
digunakan dalam upacara 

 
Dari pengamatan di lapangan seorang dukun juga 

terlibat langsung dalam penyediaan syarat tersebut. 

Syarat-syarat yang sering digunakan sebclum upacara 

pengobatan bagi masyarakat Sakai di Sebanga berupa; 

(a) balai/ancak yang bahannya terbuat dari batang 

asam paya (kelubi), (b) anyaman ayam, lipan, dan lain-

lain. 
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Bentuk-bentuk syarat tersebut dikerjakan secara 

bergotong-royong sesama keluarga dan tetangga yang 

berhampiran dengan rumah yang punya hajat 

(Kalipke, 15 Agustus 2021). 

“Pelaksanaan upacara bedikei ini dilakukan pada 
malam hari, dapat juga dilakukan pada siang hari 
dengan catatan keperluan pengobatan tersebut 
sangat mendesak. Apabila dilakukan pada malam 
hari scbagai penerang biasanya digunakan lampu 
yang dibuat dari damar.”  

 

Gambar 4. Upacara dilakukan di malam hari 
dengan menggunakan damar sebagai 

penerang 
 

2. Nilai-nilai yang terkandung di balik tradisi 

pengobatan Dikei 

a) Nilai Gotong Royong dan Kebersamaan 

Dalam melaksanakan setiap upacara tradisional 
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masyarakat dilakukan dengan cara bersama-sama 

atau apa yang disebut dengan "gotong royong". 

Upacara-upacara tradisional yang dilakukan itu 

berazaskan kebersamaan, bahwa upacara itu 

merupakan kegiatan komunal yang menjadi 

kepentingan bersama. Upacara itu tidak akan 

terlaksana apabila hanya dilakukan beberapa 

orang saja, melainkan melibatkan seluruh 

masyarakat sekitarnya sesuai dengan peran 

masing-masing. Pada upacara Dikei atau upacara 

masa-masa krisis pada masyarakat Sakai 

misalnya, masing-masing keluarga dekat 

membawa makanan ala kadarnya yang 

diperuntukkan oleh seluruh hadirinSedangkan 

para kerabat lainnya seperti tetangga akan 

membantu memasak, maupun dalam 

mempersiapkan peralatan-peralatan. Mereka 

menyadari bahwa pada suatu saat mereka juga 

sangat mengharapkan bantuan kelompok 

masyarakat itu, apabila itu terjadi pada keluarga 

mereka. 
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b) Nilai Kepatuhan 

Dari pelaksanaan upacara itu, dapat diketahui pula 

tentang adanya kepatuhan masyarakat terhadap 

norma-norma adat yang berlaku, yaitu sistem 

kepemimpinan seperti Batin sebagai pemimpin di 

desa itu yang sangat dipatuhi oleh masyarakat 

Sakai. Mereka menyadari bahwa Batin desa itu 

merupakan pilihan masyarakat, oleh karena itu 

wajib dipatuhi demi untuk tegaknya ketertiban 

dan keamanan. Para pemimpin itu, akan dihormati 

apabila pemimpin itu sendiri mengayomi 

masyarakatnya, sebaliknya pemimpin yang 

mengabaikan masyarakatnya apalagi berbuat 

zalim terlebih-lebih lagi berbuat asusila maka 

pemimpin itu tidak akan dipatuhi apalagi 

dihormati. 

c) Nilai Semangat Persatuan 

Dalam melaksanakan upacara yang berhubungan 

dengan kepercayaan masyarakat Sakai ini 

memiliki nilai semangat persatuan. Dengan 

melaksanakan upacara tersebut, masyarakat akan 

menjadi satu tanpa membedakan satu dengan 
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lainnya. Mereka mengabaikan perbedaan- 

perbedaan demi untuk melaksanakan upacara 

tersebut, demi untuk tercapainya sebuah harapan-

harapan keselamatan dunia dan akhirat. 

d) Nilai Rela Berkorban 

Demi untuk sebuah persatuan, maka masyarakat 

Sakai ini rela berkorban, baik kebendaan materi 

maupun rela meluangkan waktu yang cukup 

panjang. Sebagaimana dalam pelaksanaan upacara 

Dikei yang dilakukan cukup panjang seperti sehari 

semalam, atau bahkan sampai beberapa hari yakni 

tahap demi tahap. Segala pengorbanan itu 

dilakukan demi keutuhan komunitas berdasarkan 

atas persatuan dan demi menegakkan atau 

melestarikan budaya. 
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Gambar 5.wawancara bersama bapak Mohamad 

Agar Kalipke selaku Batin Sakai 

 
 
KESIMPULAN 

Masyarakat suku bangsa Sakai yang berdomisili di 

Desa Muara Basung tepatnya di Kecamatan Pinggir 

Provinsi Riau ini, ternyata memiliki corak khas 

kebudayaan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dalam uraian 

di atas, bagaimana sesungguhnya kehidupan mereka yang 

tergambar dalam upacara pengobatan Dikei yang 

bersumber dari sistem kepercayaan mereka. Dengan 

suasana desa yang terpencil dari komunitas kebudayaan 

lainnya, mereka dapat hidup dengan damai. Kehidupan 

yang mereka bentuk sangat tergantung satu sama lainnya. 

Diantara mereka tercipta suasana hidup yang memiliki 
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kebersamaan yakni dengan solidaritas yang tinggi, saling 

memerlukan, dan terciptanya kasih sayang yang abadi. 
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HUBUNGAN SOSIAL DALAM KESENIAN 

KOMPANG KELOMPOK NURUL AIN DESA 

BANTAN AIR KABUPATEN BENGKALIS 
 

Rino Riyaldi 

Abstrak 
Kompang ada bersama orang melayu Bengkalis, sebagian 
besar adalah  muslim. Kompang muncul sebagai seni 
dalam  merayakan acara budaya. Dalam artikel ini 
adalah  membahas interaksi sosial dan keberadaan 
kompang sebagai anggota komunitas di komunitas Desa 
Bantan Air Kabupaten Bengkalis. Langkah penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif, meliputi metode 
antropologis, sosiologis, dan etnomusikologis. Teknologi 
berasal dari Pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara dan pencatatan. Hasil 
penelitiannya adalah terdapat korelasi Hubungan dan 
interaksi sosial dalam masyarakat. Di satu sisi, Kompang 
adalah Kondisi manusia; di sisi lain, Kompang dan 
Partisipasi rakyat. Kompang dalam bentuk sosialnya 
adalah tentang hubungan manusia dalam kehidupannya 
kelompok masyarakat, sedangkan bentuk spiritualnya 
adalah pujian dan shalawat serta salam yang 
dilantunkan bersama dengan irama jawab (tamsilam) 
dan hadi (berzanji). Sistem budaya berada di lingkungan 
grup kompang desa bantan air dilembagakan dalam 
sistem sosial perilaku dan pola interaksi kebiasaan 
terorganisir tradisi di dalam kelompok. Kesenian 
Kompangan bukan hanya sekedar kesenian tradisional 
biasa. Kesenian musik kompangan sangat berperan 
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penting bagi masyarakat desa Bantan Air yang dapat 
dilihat dari kegunaannya untuk melaksanakan berbagai 
acara adat, salah satunya adalah mempererat hubungan 
sosial interaksi masyarakat Bantan Air melalui kompang.  
 
Kata Kunci : Hubungan Sosial, Kesenian, Kompang, 
Bantan Air  

 

 

PENDAHULUAN 

Budaya seringkali dikaitkan dengan tradisi, dimana 

budaya merupakan suatu warisan yang bersifat turun-

temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 

Menurut Indrayuda  “Kalangan seniman atau orang-orang 

seni mempersempit ruang gerak dari kebudayaan, artinya 

orang-orang seni menempatkan kebudayaan sebagai 

kebiasaaan-kebiasaan aktivitas seni yang dilakukan oleh 

masyarakat atau seniman, hal ini disebut sebagai 

kebudayaan”. Lebih lanjut Indrayuda ,  juga mengungkapkan 

bahwa “kebudayaan mempunyai wujud yang berbentuk 

elementer dari kebudayaan yang dapat diraba, dilaksanakan 

dan dinyatakan oleh manusia dalam kehidupannya” (Galih 

Rekasiwi, 2018). Pesatnya perkembangan budaya melayu 

khususnya di Bengkalis, Provinsi Riau. Pengembangan seni 

Ini sesuai dengan latar belakang Masyarakat umum dan 
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Semua pemeluk agama Islam. Kompang adalah bagian 

darinya Ciri khas budaya masyarakat adalah 

kemunculannya dalam perayaan memperingati hari besar 

rakyat Islam. 

Kompang berasal dari kebudayaan Arab di Asia Barat 

yang berunsur Timur Tengah, hal ini di perkuat dengan 

adanya pendapat yang mengatakan bahwa bentuk kompang 

sama seperti Hadrah yang terdapat di negara Arab dan lirik 

lagu yang dimainkan menggunakan Bahasa Arab. Contohnya 

Shalawat memuji Nabi. Alat musik ini termasuk dalam 

klasifikasi membranophone.Untuk menghasilkan suara dari 

alat musik ini maka dimainkan dengan cara duduk, berdiri, 

atau berjalan. Kompang dapat dimainkan dengan cara 

memukul atau mengetuk kulit dengan tangan atau jari. 

Tangan kiri digunakan untuk memegang kompang dan 

tangan kanan digunakan untuk memukul kompang.  

Kompang merupakan alat musik yang terbuat dari 

kulit sapi yang dikeringkan dan dipasangkan ke bulatan 

yang terbuat dari kayu. Bentuknya persis seperti rebana 

namun memiliki ukuran sedikit lebih besar, menurut garis 

tengahnya mencapai 35 cm. Untuk menambah variasi suara 

biasanya pada beberapa kompang diberikan sebentuk 
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simbal kecil yang terbuat dari bahan kuningan. Menurut 

klasifikasi alat musik, berdasarkan sumber bunyi, kompang 

termasuk kepada alat musik Membranophone. 

Membranophone merupakan alat musik yang sumber 

bunyinya berasal dari getaran membran atau selaput kulit 

yang diregang (Dewi Marta, 2013). 

Teknik permainan kompang sendiri adalah dengan 

cara dipukul. Cara memukul kompang ialah dengan 

menepuk kulit kompang dengan bagian jari-jari atau tapak 

tangan. Bunyi yang berlainan dihasilkan dengan 

membedakan cara bukaan telapak tangan. Bunyi 'bum' 

diperoleh dengan tepukan di sisi kompang dan telapak 

tangan dikuncup/rapat. Bunyi 'pak' diperoleh dengan 

tepukan di tengah kompang dengan jari tangan yang 

terbuka. Dalam bukunya Mengenal Alat Musik   Soewito M. 

mengemukakan “Dari cara memainkannya, alat musik 

tradisional dapat dibedakan atas alat musik pukul (perkusi), 

alat musik tiup, alat musik petik, dan alat musik gesek” 

(Dewi Marta, 2013). 

Suara kompang akan semakin enak didengar apabila 

kompang dimainkan secara berkelompok, dengan pola 

ritem yang beragam, dalam arak-arakan kompang 
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dimainkan dalam formasi berdiri di tempat tanpa iringan 

vocal, setelah beberapa pola ritem kompang dimainkan 

pemain beserta rombongan arak-arakan kembali berjalan 

dan para pemain kompang melantunkan nyanyian islami 

yang diambil dari kitab Nadzom (Al-Barzanji) secara 

bersama-sama. Kesenian kompang terlahir dari adat melayu 

yang digunakan sebagai musik arak-arakan pengantin dan 

untuk penyambutan tamu agung. 

Kesenian Kompang dalam masyarakat melayu 

merupakan salah satu jenis kesenian islam Ini sebenarnya 

menyampaikan Puji syukur kehadirat Allah SWT dan 

Shalawat salam nabi besar Nabi Muhammad saw. Kompang 

sebagai pekerjaan Menunjukkan seni dalam tampilannya 12 

hingga 20 pemain (Pelaku) Kompang. 

Kehadiran Kompang bagi masyarakat Bengkalis 

khususnya daerah pedesaan adalah sebagai symbol 

kehidupan bermasyarakat, namun bukan sebagai 

penandaan untuk membedakan status maupun strata sosial. 

Pandangan ini sesuai dengan pendapat Edi Sedyawati yang 

menyatakan bahwa; 

Melihat bahwa bermacam peranan bisa dimiliki 

kesenian dalam kehidupan dan peranan itu ditentukan oleh 
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keadaan masyarakat, maka besarlah arti kondisi masyarakat 

ini bagi pengembangan kesenian. Apalagi kalau kita 

membicarakan seni pertunjukan, karena seni pertunjukan 

itu pada pertamanya mengikut suatu karya kelompok dan 

keduanya ia membutuhkan hadirnya dua pihak, yaitu 

penyaji dan penerima (Hidayat, 2017). 

Upaya untuk mengkaji dan memahami tradisi 

Kompang sebagai perwujudan dari interaksi-interaksi dan 

sosial masyarakatnya perlu dilakukan, karena Kompang 

yang ada di Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten 

Bengkalis memiliki keistimewaan dalam kondisi masyarakat 

yang menjaga dan melestarikan kesenian sebagai bagian 

dari kebudayaan dan adat istiadat tradisi Melayu. 

Permasalahan penelitian yang diangkat dalam penulisan ini 

adalah tentang bagaimana keberadaan kesenian Kompang 

serta interaksi sosial dalam kesenian Kompang pada 

masyarakat Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten 

Bengkalis. 

 

METODE 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analisis. 
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Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif yang menghasilkan desktiptif dilakukan 

dengan aktifitas melihat, mengamati, mendengar dan 

mengumpulkan informasi serta kemudian menggambarkan 

secara tepat. 

Peneliti mengamati, mengkaji dan menyimpulkan 

(outsider), dan ikut melibatkan diri dalam situasi penelitian 

berlansung, secara aktif berpartisipasi dalam penelitian 

yang bersifat sosio- antropologis (insider). Wawancara me 

rupakan teknik komunikasi langsung antar peneliti dengan 

masyarakat pen dukung. Melalui wawancara terhadap 

informan yang terlibat maupun masyarakat penanggap 

sebagai objek penelitian Kompang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Keberadaan Kesenian Kompang Kelompok Nurul Ain 

di Desa Bantan Air. 

Bantan Air adalah sebuah desa yang terletak di 

sebelah utara selat Melaka sebelah timur Desa Bantan 

sari sebelah selatan Desa Permatang duku dan sebelah 

barat Desa  Teluk Papal. Sekitar 35 km dari ibu kota 

kabupaten Bengkalis. Adapun luas wilayah Bantan air 
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2.000 H , dengan jumlah penduduk jiwa 1.857 atau 588 

kk. 

Kesenian Kompang Kelompok Nurul Ain sudah 

ada sejak bulan Juli 2010. Desa Bantan Air secara 

pemerintahan dikepalai oleh seorang Kepala Desa 

dengan jumlah 5 dusun  10 RW (Rukun Warga) dan 23 

RT(Rukun Tetangga ). Masyarakat yang mendiamii 

Desa Bantan Air merupakan masyarakat pedesaan 

yang umumnya profesi sebagai petani, pedagang, 

buruh kebun, dan  nelayan. masyarakat desa Bantan 

Air mayoritasnya terdiri dari penganut Agama Islam 

yang taat. 

Kehadiran kesenian menjadi wadah untuk 

berkumpul di luar kesibukan bertani atau berkebun 

bagi masyarakat  desa Bantan Air, sehingga di sela-sela 

mencukupi kebutuhan hidup dengan mata 

pencaharian sebagai petani atau sebagai buruh kebun 

kesenian menjadi suatu  tempat untuk meluapkan 

ekspresi dalam wujud rasa syukur yang dilantunkan 

melalui shalawat dan salam bersama permainan motif-

motif pukulan Kompang. 



 
 

33 

Masyarakat berkumpul kerumah salah seorang 

ketua kompang, untuk melakukan proses latihan  

permainan serta sajian Kompang. Aktifitas kesenian 

diikuti oleh remaja, orang dewasa, ibuibu atau kaum 

hawa. Kemudian diklasifikasikanlah kelompok 

Kompang tersebut yang terdiri dari ibu-ibu bersama 

remaja wanita, serta kelompok Kompang dewasa. 

Aktifitas ini menjadikan kesenian Kompang sebagai 

suatu wadah menjaga nilai-nilai budaya yang dimiliki 

oleh masyarakatnya. Khususnya masyarakat Desa 

Bantan Air yang terdiri dari kelompok masyarakat 

yang memiliki hubungan kekerabatan. 

Interaksi sosial dalam kesenian Kompang terjadi 

sebagai perwujudan budaya masyarakatnya. Pada 

proses interaksi tersebut sebagai hubungan timbal 

balik masyarakat saling memberi dampak (efek) 

terhadap kehidupan dan perkembangan kesenian 

Kompang yang pesat, secara umum di Kabupaten 

Bengkalis dan khususnya di Desa Bantan Air.. 

Janet Wolff  dalam bukunya The Sosial 

Production of Art menyatakan bahwa kehidupan seni 

adalah sebuah wacana tentang segala sesuatu yang 
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dapat menunjukkan bahwa apa yang disebut kesenian 

dapat hidup dan berkembang jika di dalamnya 

terdapat seniman, karya seni dan masyarakat seni, 

sehingga seni merupakan produk social (Hidayat, 

2017) . 

Masyarakat pada biasanya terdiri dari kelompok-

kelompok serta individu individu (manusia) yang ada 

di dalamnya. Manusia wajib untuk mensyukuri rahmat 

dan karunia atas ruang serta waktu yang telah 

dilimpahkan oleh Allah SWT, sebagai bentuk interaksi 

dengan Maha Pencipta, dan sebagai makhluk sosial 

manusia juga wajib menjaga hubungan dengan sesama 

manusia, sehingga di dalam ruang dan waktu tersebut, 

kesenian sebagai produk sosial suatu masyarakat 

didukung oleh manusia itu sendiri serta karya seni 

yang diciptakannya terutama seni tradisional sebagai 

warisan turun temurun yang harus dijaga. 
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Gambar 1 Bentuk Kompang yang digunakan oleh 
kelompok Nurul Ain Desa Bantan Air (Doc.10 agustus 

2021) 

2. Struktur Sajian Kompang Pada Pertunjukan. 

Kompang sebagai kesenian tradisi “orang 

Melayu”, hadir dan menjadi bahagian pada perayaan 

peristiwa-peristiwa budaya masyarakat melayu 

Bengkalis. Untuk mengetahuii mengenai struktur 

sajian kompang sebagai karya seni, maka perlu juga 

diuraikan mengenai bentuk-bentuk pertunjukan 

kompang sesuai prilaku yang tampak dari ekspresi 

masyarakatnya, dalam hal ini sajian pertunjukan 

kompang yang ada pada masyarakat desa Bantan Air , 

Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. 

Kompang dimainkan minimal oleh 12 orang 

pemain dalam satu grup Kompang dengan  memainkan 

motif-motif pukulan . Permaianan 12 pukulan tersebut 
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merupakan syarat memainkan kompang untuk 

penyajian satu pertunjukan kompang. Sehingga, bagii 

masyarakat Melayu  Bengkalis menyatakan bahwa 

permainan kompang harus terdiri dari 12 orang atau  

lebih dan  tidaklah ada satu grup yang memainkannya  

kurang dari jumlah tersebut, karena apabila ia hadir 

dalam satu perlombaan saja misalnya hal itu akan 

menjadi satu penilain bagi juri perlombaan Kompang 

itu sendiri (Asha, 2014). 

Menurut Djaelantik  menyatakan bahwa semua 

penyajian jenis kesenian, baik yang visual, audio visual, 

akustik maupun yang kongkrit dan abstrak, dalam 

bentuk yang ditampilkan terdapat dua unsur yang 

paling mendasar. Kedua unsur yang dimaksud antara 

lain: 1. bentuk (form) dan 2. susunan atau struktur 

(structure). Bersamaan dengan hal ini kesenian 

Kompang memiliki struktur sajian dalam bentuk-

bentuk pertunjukannya sebagai karya seni (Hidayat, 

2017). 

Kompang arak-arakan sebagai sebuah 

pertunjukan hadir dalam memperingati hari-hari 

besar umat Islam. Kompang arak-arakan pawai 
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dipertunjukan pada saat mem- peringati peristiwa 

hari-hari besar umat Islam, seperti; Maulid Nabi 

Muhammad SAW, penyambutan bulan Ramadhan, hari 

raya Idul Fitri, perayaan  Musabaqah Tillawatil Qur’an 

(MTQ). Kompang arak-arakan  pengantin dalam adat 

perkawinan masyarakat Melayu. Arak-arakan bersama 

sajian Kompang ini menjadi bagian pada prosesi 

(tatacara) dalam acara adat perkawinan. Sajian 

pertunjukan Kompang ini hadir pada saat 

dilakukannya prosesi mengantar pengantin pria 

bersama-sama dengan keluarga ke rumah pengantin 

wanita. Arak-arakan Kompang ini dilakukan dan hadir 

pada bagian prosesi adat perkawinan budaya 

masyarakat Melayu Bengkalis. 

Kompang syukuran sebagaimana dalam 

melafazkan  rasa syukur dilakukan dengan tatacara 

duduk di atas rumah maupan di teras. Kompang 

syukuran terutama dilak- sanakan pada peristiwa 

memperingati hari lahir Rosullullah SAW/ Maulid 

Nabi. Sajian Kompang syukuran pada peristiwa Maulid 

Nabi Muhammad SAW dilakukan di dalam rumah, 

surau, atau Mesjid. Bagian dari peristiwa 
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memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, 

peristiwa ini biasanya dihadiri dan oleh seluruh 

masyarakat Islam yang ada dalam kelompok 

masyarakat. Kompang disajikan bersama lantun- an 

irama tamsilan (jawab) dan hadi (berzanji) sebagai 

sebagai lafaz dan ungkapan wujud  rasa syukur. 

Pertunjukan Kompang ini sebagaimana 

dipertunjukkan di rumah satu keluarga yang 

mengadakan  hajatan  sebagai bentuk perwujudan rasa 

syukur dan telah menjalankan sunah Rasul, seperti 

halnya pada prosesi nikah kawin, sunatan, dan akikah.  

Kompang sebagai satu bentuk pertunjukan 

disajikan oleh kelompok Kompang dengan cara duduk 

atau bersila. Prosesi tepuk tepung tawar dilaksanakan 

pada malam hari atau juga disebut malam berinai. 

Kompang dihadirkan bersama permainan motif- motif 

pukulan Kompang serta dimainkan dalam bentuk 

repetitif. Sifat dari permainan motif-motif Kompang 

disini adalah mengiringi doa restu serta pantun petuah 

yang dibacakan oleh MC mewakili dari pihak kedua 

keluarga pengantin pada saat merenjis tepung tawar. 

Do’a (kalam Illahi) dibacakan sebagai tanda akan 
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selesainya prosesi merenjis tepung tawar pada malam 

malam berinai. Pantun petuah syarat akan makna 

sakralnya sebuah pernikahan antara dua insan 

manusia yang diikat sebuah janji dengan meminta 

pertolongan kepada Illahi bersama doa dan restu dari 

kedua keluarga beserta undangan agar hidup mereka 

diberkahi. 

3. Hubungan sosial dalam kesenian kompang. 

Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik 

antara individu yang satu dengan yang lainnya, yang 

saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesedaran 

guna untuk saling tolong menolong. Adapun hubungan 

timbal balik dalam wujud yang saling mempengaruhi 

tersebut dipandang sebagai suatu proses terjadinya 

kesenian Kompang dalam hubungan sosial 

masyarakatnya. Perkembangan bentuk dan struktur 

yang timbul akibat interaksi sosial budaya disebabkan 

karena kesenian tradisional adalah produk  kolektif  

masyarakat, dan berakar pada masyarakat yang 

menghasilkannya, maka perubahan yang berlangsung 

di tengah–tengah  masyarakat pendukungnya akan 
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menyebabkan bentuk dan stuktur kesenian tersebut 

juga berkembang dari waktu ke waktu.  

a. Hubungan individu dalam Kelompok Masyarakat 

Desa Bantan Air 

 Setiap individu masyarakat bantan air dalam  

secara biologis dianggap kerabat. Karena itulah 

terbentuk kelompok kompang Nurul Ain ini. Mereka 

bersatu sdan bersemangat menjadikan kesenian  

kelompok kompang sebagai wadah memperat 

hubungan sosial sesama para ibu ibu desa Bantan 

Air. Semua pelaku Kompang yang sebagaimana 

hubungan kekerabatan nya, merupakan 

keseluruhan dari kesatuan individu-individu dalam  

kelompok-kelompok Kompang yang ada di Bantan 

Air. Sistem budaya yang ada pada lingkungan 

kelompok  Kompang Nurul Ain  benar-benar 

terintitusional dalam  sistem sosial dengan prilaku 

dan pola interaksi yang terorganisir sebagai 

kebiasaan yang mentradisi pada kelompoknya. 

b. Hubungan antar kelompok kompang desa Bantan 

Air 
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 Kelompok kompang di desa Bantan Air 

terbagi menjadi 2 bagian. Pertama terdiri dari 

kelompok kompang remaja laki laki dan kedua  

terdiri dari para ibu ibu rumah tangga. Kelompok 

kompang remaja laki laki dengan jumlah sebanyak 

15 orang pelaku kompang.  

 Sedangkan kelompok Nurul Ain yang terdiri 

dari ibu ibu rumah tangga sebanyak 19 orang 

pelaku kompang. Yang diketuai oleh seorang ibu 

yang bernama Sunarti. Ia adalah pelopor inisiatif 

terbentuknya kompang para ibu ibu di desa Bantan 

air. Kedua kelompok ini terjalin hubungan sosial 

yang sangat erat. Saling bekerja sama dalam 

mewujudkan kesenian kompang yang terbaik 

diantara desa desa kecamatan bantan. Hubungan 

sosial itu sebagai bentuk wacana dan implementasi 

dari sistem pewarisan Kompang sebagai upaya 

meregenerasikannya. 

c. Hubungan Sosial  Pada Pertunjukan Kompang 

 Pertunjukan Kompang ini disajikan sebagai 

persembahan penyambutan tamu, arakan  

pernikahan  pisah sambut jabatan, festival dan 
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lomba. Pada persembahan festival atau  lomba, 

Kompang dipentaskan di atas panggung, 

dipertontonkan kepada khalayak ramai dan dinilai 

oleh juri untuk mendapatkan kelompok-kelompok 

yang terbaik dalam penyajiannya. Klasifikasi 

penilaian Kompang Festival dan Lomba biasanya 

dilihat dari kerampakan permainan selama 

pertunjukan, penghayatan terhadap permainan 

Kompang, dan penilaian terhadap pola gerakan, 

atraksi maupun pencak silat. 

 Secara Psikologi dapat pula dikaitkan dengan 

penyampaian Timbul Haryonoseorang ‘Arkheolog’ 

dalam penyajiannya pada Pengkajian Seni yang 

disarikannya dari pendapat Arnold Hauser, Janet 

Wolff. Haryono, sesungguhnya tentang seni 

pertunjukan itu menurut Hauser mengatakan bahwa 

seni pertunjukan merupakan bentuk produk sosial. 

Pernyataan ini dapat dikuatkan dengan pendapat Janet 

Wolf yang menyatakan bahwa, masyarakat sebagai 

yang memproduk seni tidak usah resah terhadap 

kesinambungan seni pertunjukan. Seni pertunjukan 

akan tetap bertahan dan berkembang sepanjang seni 
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itu masih dibutuhkan dan memiliki fungsi sosial yang 

dianggap penting dalam kehidupan masyarakatnya. 

Pada akhirnya oleh Timbul Haryono dikatakan, 

pendukung bentuk seni yang ideal berdasarkan 

stratanya menurut Hauser adalah: ‘the art of cultural 

elite’ (seni untuk kaum elite) yang tergolong ke dalam 

kelompok seni high art (seni adiluhung), folk art (seni 

untuk rakyat), popular art (seni popular), dan mass art 

(seni untuk massa) (Nilawati, 2013). 

 Dengan demikian pertujukan seni kompang 

harus tetap dipertahankan dengan adanya pertujukan 

sebagai salah satu cara melestarikan kesenian 

kompang di desa bantan air. Seriring berjalanya waktu 

kesenian semakin berkembang dengan adanya festival 

kompang atau MTQ  pada setiap tahunnya.  

 Pesta perkawinan di Bantan Air memiliki tata 

cara dan adat tertentu didalam pelaksanaannya. Setiap 

masyarakat yang memeluk agama Islam akan 

menjadikan Kesenian Kompangan sebagai salah satu 

tradisi dalam prosesi perkawinan masyarakatnya. Baik 

suku Melayu, Minangkabau, Jawa, dan lain sebagainya 

yang berada di Bantan Air tetap menggunakan 
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Kompangan karena mengikuti adat daerah setempat. 

Tanpa adanya Kompangan tersebut, pesta perkawinan 

tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, karena 

sudah menjadi tradisi yang mendarah daging di 

kalangan masyarakat yang berbudaya Melayu dan 

beragama Islam.  

 Kesenian Kompangan dalam acara pesta 

perkawinan digunakan sebagai musik pengiring 

pengantin laki-laki beserta rombongan sanak keluarga 

untuk mengantarkannya menuju ke kediaman 

pengantin perempuan dimana acara perkawinan 

tersebut berlangsung.Dengan adanya Kompangan, 

arak-arak akan terkesan lebih meriah dan lebih 

bersemangat.   

 Pada pesta perkawinan, Kompangan disajikan 

dalam bentuk arak-arakan yang mengiringi pengantin 

laki-laki beserta keluarga dan saudara-saudaranya 

menuju ke tempat pesta perkawinan itu berlangsung. 

Pemain Kompangan berada di depan pengantin laki-

laki dengan bentuk formasi dua baris. Posisinya di sisi 

kiri dan di sisi kanan dengan kosong dibagian tengah 
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agar pengantin laki-laki tidak tertutup oleh barisan 

Kompangan (Hutagalung, 1967). 

 Menurut Allan P. Merriam  menguraikan 

bahwa; Penggunaan (uses) dan fungsi (function) 

merupakan salah satu masalah yang terpenting di 

dalam disiplin etnomusikologi. Karena dalam  

mempelajari perilaku manusia, kita bukan hanya 

mencari fakta-fakta deskriptif mengenai musik, tetapi 

yang lebih penting ialah makna dari music itu. Fakta 

fakta deskriptif meskipun penting, akan memberi 

sumbangan yang besar apabila digunakan untuk 

memahami secara lebih luas gejala- gejala yang telah 

dideskriptifkan. 

 Sedangkan Wolff   juga mengatakan bahwa 

fungsi pertunjukan sebagai bagian dari hajat hidup 

masyarakat adalah digunakan sebagai bentuk 

penandaan dari suatu peristiwa atau suatu wahana 

untuk melakukan komunikasi yang bersifat sosial 

maupun spiritual. 

 Demikian  Kesenian Kompang sebagai produk 

sosial masyarakat secara tak lansung berinteraksi 

bersama kehadirannya pada perayaan peristiwa- 
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peristiwa budaya masyarakat. Di satu sisi perayaan 

peristiwa budaya memberi ruang terhadap kelompok 

kesenian Kompang, dan sebagai hubungan timbal 

baliknya kehadiran kelompok Kompang juga 

melengkapi suatu hajat (perayaan) manusia sebagai 

perwuju dan rasa syukur (syukuran).  

 

Gambar 2 Pertunjukan lomba kompang pada MTQ se-
Desa Bantan Air tahun 2019 (Doc.wawancara penulis 

dengan ketua kompang 10 agustus 2021) 
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Gambar 3 Pertunjukan arak arakan kompang dalam 
menyambut hari Besar Islam tahun 2019 (Doc. 

wawancara penulis dengan ketua kompang pada 10 
agustus 2021) 

PENUTUP 

 Kompang adalah kesenian yang sudah ada sejak 

zaman dahulu. Masih eksis sampai sekarang, yang 

dahulunya hanya dimainkan oleh kaum laki laki saja namun 

sekarang semua kaum dapat memainkan alat ini. Kompang 

pada wujud sosialnya adalah mengenaii hubungan-

hubungan manusia-manusia dalam kelompok kompang. 

Kompang dalam bentuk sosialnya ini tentang hubungan 

manusia dalam kelompok komunitas mereka, pada saat 

yang sama pujian secara rohani dan sholawat dan salam 

dilantunkan dengan irama jawaban (tamsilam) dan hadi 

(berzanji). Sistem budaya berada di lingkungan grup 
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kompang desa bantan air dilembagakan dalam sistem sosial 

perilaku dan pola interaksi kebiasaan terorganisir tradisi di 

dalam kelompok.  

 Kesenian Kompangan bukan hanya sekedar kesenian 

tradisional biasa. Kesenian musik kompangan sangat 

berperan penting bagi masyarakat desa Bantan Air yang 

dapat dilihat dari kegunaannya untuk melaksanakan 

berbagai acara adat, salah satunya adalah mempererat 

hubungan sosial interaksi masyarakat Bantan Air melalui 

kompang.  
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Upaya Peningkatan Kerukunan Antar Umat 

Beragama Di Desa Kuala Alam 
 

Oleh : 

Supardi Ritonga, Zuir;  Nurhalin; Tasya Kurnia; Amira;  

Suhardi 

 
Abstrak 

Upaya meningkatkan kerukunan umat beragama di Desa 
Kuala Alam adalah suatu hal yang sangat diperlukan dalam 
kehuidupan bermasyarakat. Kerukunan umat beragama 
merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam 
menjamin integrasi nasional, sekaligus merupakan 
kebutuhan dalam rangka menciptakan stabilitas yang 
diperlukan bagi proses pencapaian masyarakat Indonesia 
yang bersatu dan damai. Kerja sama yang rukun dapat terjadi 
apabila diantara pemeluk agama merasa saling 
membutuhkan, saling menghargai perbedaan, saling tolong 
menolong, saling membantu dan mampu menyatukan 
pendapat atau istilah lainnya memiliki sikap toleransi. 
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian riset lapangan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil peneliitian ini 
adalah bahwasanya kehidupan kerukunan umat beragama 
dalam masyarakat Desa Kuala Alam cukup baik. Hal imi 
dibuktikan dengan sifat saling tenggang rasa dan toleransi 
umat beragama, sikap saling menerima umat yang lain, serta 
kesadaran masyarakat untuk saling bergotong royong pada 
kegiatan keagamaan, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. 
 
Kata kunci: Kerukunan antar umat beragama, Desa Kuala 
Alam 
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PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia dikenal sebagai Bangsa yang 

majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, 

bahasa, budaya, dan adat istiadat. Untuk persoalan agama, 

negara Indonesia bukanlah sebuah negara teokrasi, 

melainkan secara konstitusional negara wajibkan warganya 

untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui 

eksistensinya sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 

ayat (1) dan (2) UUD 1945. Negara memberi kebebasan 

kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang 

telah di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, 

Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan  Konghucu 

(Nisvilyan, 2013). 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, 

baik dalam skop nasional maupun daerah. Kemajemukan itu 

sifatnya multidimensi, ada yang ditimbulkan oleh perbedaan 

suku, tingkat sosial, pengelompokan organisasi politik, 

agama, dan sebagainya (Mudzhar, 1998). Dalam kehidupan 

masyarakat yang serba mejemuk, berbagai perbedaan yang 

ada seperti dalam suku, agama, ras, antar golongan, 

merupakan realita yang harus didayagunakan untuk 

memajukan negara dan bangsa indonesia menuju cita-cita 

yang diinginkan yaitu masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dan negara kesatuan 

republik indonesia.  

Kerukunan hidup umat beragama merupakan suatu 

sarana yang sangat penting dalam menjamin integrasi 

nasional, sekaligus merupakan kebutuhan dalam rangka 

menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi proses 
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pencapaian masyarakat indonesia yang bersatu dan damai. 

Kerja sama yang ruku dapat terjadi apabila diantara 

pemeluk agama merasa saling membutuhkan, saling 

menghargai perbedaan, saling tolong menolong, saling 

membantu dan mampu menyatukan pendapat atau istilah 

lainnya memiliki sikap toleransi. 

Dengan adanya toleransi maka akan dapat 

melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung 

dan menyukseskan pembangunan, serta menghilangkan 

kesenjangan. Hubungan antar umat beragama didasarkan 

pada perinsip persaudaraan yang baik, bekerjasama untuk 

menghadapi musuh dan membela golongan yang menderita.  

Persatuan dan kesatuan bangsa diwujudkan dalam 

semboyan. “Bhineka Tunggal Ika” yang mengandung arti 

berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut 

menggambarkan gagasan dasar yang menghubungkan 

daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh nusantara 

menjadi kesatuan raya. Salah satu daerah yang penulis teliti 

adalah Desa Kuala Alam. 

Desa Kuala Alam merupakan sebuah desa yang 

merupakan pemekaran dari Desa Sungai Alam. Pemekaran 

ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 

Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa dan 

Kecamatan. Kuala Alam ini diambil dari nama muara sungai 

yang dalam bahasa Melayu disebut Kuala. Kuala merupakan 

tempat pertemuan antara air laut dan air sungai, dimana 

kondisi air biasamya payau. Kuala Alam ini sangat familiar 

dikalangan masyarakat setempat, termasuk Sungai Alam 

yang juga dijadikan nama desa induk (Desa Sungai Alam), 
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sehingga terjadi pemekaran dari Desa Induk, tokoh 

masyarakat sepakat memberikan nama Desa Kuala Alam. 

Visi Desa Kuala Alam adalah “Terciptanya masyarakat yang 

aman, mandiri, berkualitas, dan betakwa demi mewujudkan 

Desa Kuala Alam yang lebih maju”. 

Masyarakat desa kuala alam kecamatan bengkalis 

memiliki penduduk yang heterogen khususnya dalam hal 

suku maupun agama. Jumlah keseluruhan masyarakat desa 

kuala alam sebanyak 2.339 jiwa, dengan jumlah laki-laki 

sebanyak 1.219 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1.110 

jiwa. Dari jumlah keseluruhan masyarakat Desa Kuala 

sebanyak 2.233 jiwa memeluk agama Islam dan sebanyak 6 

jiwa memeluk agama Budha. 

Tujuan penelitian ini adalah  (1) Untuk mengetahui 

bagaimana kehidupan umat beragama di desa Kuala Alam, 

(2) mengetahui bentuk toleransi umat beragama di Desa 

Kuala Alam dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

 

METODE 

Penelitian ini termasuk jenis deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk 

menggali informasi secara luas dan mendalam tentang 

berbagai kondisi yang ada dan situasi yang muncul di 

masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah pada 

pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Alam 

Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini 

dilaksanakan didesa kuala alam kecamatan bengkalis 
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kabupaten bengkalis dan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 

2021. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Observasi atau pengamatan adalah perhatian 

yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun 

observasi ilmiah adalah perhatian terhadap gejala,kejadian 

atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya,mengungkap 

faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah 

yang mengaturnya (Emzir, 2012). Observasi dapat 

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu participant observasion 

(observasi partisipatoris) dan non participant observasion 

(observasi non partisipatoris). Yang di maksud dengan 

observasi partisipatoris adalah peneliti terlibat langsung 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan 

pada observasi non partisipatoris peneliti tidak terlibat 

langsung dan hanya sebagai pengamat independen 

(Najmudin). Wawancara (interview) adalah percakapan 

antara pewawancara yang memberikan pertanyaan dan 

perwawancara yang menjawab pertanyaan tersebut 

(Herdiansyah, 2013). Dokumentasi ialah catatan yang 

merekam peristiwa yang lalu, baik dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, gambar atau karya-karya monumental seseorang 

(Sugiyono, 2012). 

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data 

yeng diperoleh dapat di tafsirkan, yaitu dengan 

menggolongkan ke dalam berbagai pola, tema atau katagori. 

Kemudian data yang sudah disusun tersebut dijelaskan dan 
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di analisis dengan mencari hubungan antara berbagai 

konsep yang ada, penelitian ini menggunakan analisis 

kualitaif yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu penelitian 

yang menuturkan dan menganalisa dengan panjang lebar 

yang pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada 

pengumpulan data, tetapi meliputi analisis data interpretasi 

data tersebut di reduksi, di rangkum, di pilih hal-hal yang 

pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta 

berkaitan dengn masalah. Sehingga data yang di reduksi 

dapat memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan wawancara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengertian Kerukunan Umat Beragama 

Istilah kerukunan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, diartikan sebagai “hidup bersama dalam 

masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk 

tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran”. 

Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna 

“baik” dan “damai”. Intinya, hidup bersama dalam 

masyarakat dengan kesatuan hati “dan di sepakat untuk 

tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran” 

(Nasional, 2005). 

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus 

Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Cetakan Ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal 

keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan 

tolong menolong dan persahabatan. Kata kerukunan berasal 
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dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab ruknun 

(rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya: 

rukun islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia arti rukun adalah sebagai 

berikut: Rukun (nomina): (1) sesuatu yang harus dipenuhi 

untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang yang 

tidak cukup syarat dan rukunnya; (2) asas, berarti: dasar, 

sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang 

dari rukunnya; rukun islam: tiang utama dalam agama 

Islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam 

(Nasional, 2005). 

Rukun (a-ajektiva) berarti: (1) baik dan damai, tidak 

bertentangan: kita hendaknya hidup rukun dengan 

tetangga: (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampng 

itu rukun sekali. Merukunkan berarti: (1) mendamaikan; 

(2)menjadikan  bersatu hati. Kerukunan: (1) perihal hidup 

rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup 

bersama. 

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah 

dari Bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, 

atau sila. Jamak rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan 

diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu 

kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan 

dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan 

tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang 

tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan 

beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara 

penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu 

pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling 
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memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-

hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung 

perasaan (Ulfa, 2016). 

Dalam Pasal 1 Angka (1) Peraturan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau 

Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat 

beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat 

beragama, dan pendirian rumah ibadah dinyatakan bahwa 

kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan 

sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling 

pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, 

dalam pengamanan ajaran agamanya dan kerja sama dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup 

damai dan tentaram saling toleransi antar masyarakat yang 

beragama sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk 

menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau 

kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan 

ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan 

kemampuan untuk menerima perbedaan (Zolehah, 2018). 

 

Tujuan Kerukunan Antar Umat Beragama 

Dari pengertian kerukunan umat beragama adalah 

hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, 

saling mengerti, saling menghargai satu sama lain tanpa 
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terjadinya benturan dan konflik agama. Maka pemerintah 

berupaya untuk mewujudkan agama agama kerukunan 

hidup beragama dapat berjalan secara harmonis, sehingga 

bangsa ini dapat melangsungkan kehidupannya dengan 

baik. Adapun tujuan kerukunan hidup beragama itu 

diantaranya ialah:  

1) Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

keberagamaan masing-masing pemeluk agama. 

Masing- masing penganut agama adanya kenyataan 

agama lain, akan semakin mendorong untuk 

menghayati dan sekaligus memperdalam ajara-ajaran 

agamanya serta semakin berusaha untuk 

mengamalkannya. Maka dengan demikian keimanan 

dan keberagamaan masing-masing penganut agama 

akan dapat lebih meningkatkan lagi. Jadi semacam 

persaingan yang bersifat positif, bukan yang bersifat 

negatif. Persaingan yang sifatnya positif perlu 

dikembangkan;  

2) Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. 

Dengan terwujudnya kerukunan hidup beragama, 

maka secara praktis ketegangan-ketegangan yang 

ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal 

pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. Dapat 

dibayangkan kalau pertikainan dan perbedaan paham 

terjadi di antara pemeluk agama yang beraneka ragam 

ini, maka ketertiban dan keamanan nasional akan 

terganggu. Tapi sebaliknya kalau antar pemeluk agama 

sudah rukun, maka hal yang demikian akan dapat 

mewujudkan stabilitas nasional yang semakin mantap;  
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3) Menunjang dan mensukseskan pembangunan. Dari 

tahun ke tahun pemerintah senantiasa berusaha untuk 

melaksanakan dan mensukseskan pembangunan dari 

segala bidang. Usaha pembangunan akan sukses 

apabila didukung dan ditopang oleh segenap lapisan 

masyarakat. Sedangkan apabila umat beragama selalu 

bertikai, saling curiga-mencurigai tentu tidak dapat 

mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta 

membantu pembangunan. Bahkan dapat berakibat 

sebaliknya, yakni bisa menghambat usaha 

pembangunan itu sendiri. Membangun dan berusaha 

untuk memakmurkan bumi ini memang sangat 

dianjurkan oleh agama Islam. Untuk memperoleh 

kemakmuran, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam 

segala bidang. Salah satu usaha agar kemakmuran dan 

pembangunan selalu berjalan dengan baik, maka 

kerukunan hidup beragama perlu kita wujudkan demi 

kesuksesan dan berhasilnya pembangunan disegala 

bidang sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam 

(Garis Besar Haluan Negara) GBHN, dan;  

4) Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa 

kebersamaan dan kebangsaan akan terpelihara dan 

terbina dengan baik, bila kepentingan pribadi atau 

golongan dapat dikurangi. Sedangkan dalam 

kehidupan beragama sudah jelas kepentingan 

kehidupan agamanya sendiri yang menjadi titik 

pandang kegiantan. 
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Manfaat Kerukunan Antar Umat Beragama 

Adapun beberapa manfaat dari adanya kerukunan 

umat Bergama, dianataranya adalah: 1) Mengantipasi dan 

meminimalisir terjadinya konflik yang mengatas namakann 

agama; 2) Menciptakan perasaan damai dan aman dalam 

berkehidupan maupun dalam melaksanakan profesi 

peribadatan di masyarakat; 3) Meningkatkan sikap toleransi 

antar umat beragama, dan; 4) Mencegah timbulnya 

perasaaan bahwa agama mayoritas harus dihormati. 

 

Wujud Dari Kerukunan Antar Umat Beragama 

Adapun wujud dari kerukunan antar umat bergama 

dalam kehidupan bermasyarakat antar lain sebagai berikut: 

1) Adanya sikap saling menghormati dalam menjalani 

prosesi ibadah sesuai dengan agama yang dianut; 2) Adanya 

sikap tegang rasa dan toleransi dalam mewujudkan 

kerukunan antar umat beragama; 3) Menghormati dan 

bekerja sama dengan pemuka agama dari berbagai golongan 

agama dan umat beragama dengan pemerintah yang 

bersama-sama besinergi membangun negara yang rukun, 

tentram dan damai; 4) Tidak memaksakan kehendak 

seseorang untuk memeluk agama tertentu; 5) Melaksakan 

ibadah sesuai dengan tuntunannya, dan; 6) Mematuhi 

peraturan baik dan agama yang dianut maupun keteraturan 

anatar umat bergama yang diatur oleh negara dan 

pemerintah. 
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Hubungan Kerukunan dan Toleransi Antar Umat 

Beragama 

Dalam konteks kepentingan negara dan bangsa, 

kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari 

kerukunan nasional. Kerukunan umat beragama adalah 

keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi 

toleransi, saling pengertian, saling menghormati, 

menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran 

agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh 

karena itu, kerukunan hidup antarumat beragama 

merupakan prakondisi yang harus diciptakan bagi 

pembangunan di Indonesia. 

Kerukunan adalah proses yang dinamis yang 

berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu 

sendiri. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah 

upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, 

teratur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan 

kerukunan hidup beragama, dengan cara menanamkan 

pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang 

mampu mendukung kerukunan hidup beragama, 

mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu 

menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada 

kerukunan hidup beragama, dan menumbuhkan dan 

mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan 

kerukunan hidup beragama. Kerukunan demikian inilah 

yang diharapkan sehingga dapat berfungsi sebagai fondasi 
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yang kuat bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. 

Kondisi iniada gilirannya akan sangat bermanfaat bagi 

pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan seluruh 

umat beragama di Indonesia. 

Tugas mewujudkan kerukunan hidup antarumat 

beragama di Indonesia adalah tugas bersama seluruh umat 

beragama di Indonesia dan pemerintah. Setiap individu dan 

kelompok umat beragama dalam kesehariannya selalu 

terlibat dan berhubungan satu sama yang lain dalam 

berbagai kepentingan, perlu memahami secra benar dan 

tepat akan arti kerukunan hidup umat beragama, bagi 

kepentingan mereka (Nazmudin, 2017). 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat Kerukunan Antar 

Umat Beragama 

Faktor pendukung kerukunan antar umat beragama 

adalah: 1) Adanya sikap optimis dalam mewujudkan 

kerukunan umat beragama; 2) Adanya dialog antar umat 

beragama; 3) Menjunjung tinggi sikap toleransi, baik 

terhadap sesama agama yang sama maupun yang berbeda; 

4) Adanya sikap saling menghormati tanda memandang 

agama apa yang dianut oleh individu atau kelompok 

tersebut; 5) Membangun sikap saling membantu satu sama 

lain; 6) Mengedepankan konfrome dan dialog bila terjadi 

masalah yang mengatasnamakan agama; 7) Berfikir positif 

dan prasangka yang baik dan bersosialisasi dimasyarakat; 8) 

Adanya sikap toleransi untuk mewujudkan kerukunan; 9) 

Menghindari bahwa sesuangguhnya realita bermasyarakat 

adalah perbedaan itu sendiri; 10) Eksplorasi secara 
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mendalam mengenai betapa pentingnya nilai-nilai 

kemanusian dari beberapa keyakianan plural masyarakat 

dan menjadikannya itu sebagai pedoman bermasyarakat; 

11) Melakukan pendalaman terhadap nilai-nilai agama, dan; 

12) Dasar-dasar kerukunan diperkuat antar umat beragama. 

Faktor penghambat kerukunan antar umat beragama 

adalah: 1) Timbulnya stereotype etnit yang dibarengi 

dengan suasana persaingan yang tajam; 2) Adanya sikap 

intoleransi terhadap rumah ibadah kelompok inminoritas 

ditengah kelompok agama masyoritas; 3) Adanya sikap 

fanatisme terhadap agama, sehingga muncul sikap 

intoleransi; 4) Rendahnya sikap toleransi yang disebabkan 

oleh adanya rasa enggan untuk mendiskusikan hal-hal yang 

berkaitan dengan keimanan; 5) Adanya kepentingan politik; 

6) Hadirnya aliran sesat atau menyimpang dari pokok ajaran 

agama; 7) Adanya penodaan agama yang dilakukan oleh 

individu maupun kelompok yang bersifat proporkatif, dan; 

8) Adanya perbedaan dalammenafsirkan sesuatu yang 

berhubungan dengan agama. 

 

Upaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Kerukunan 

Antar Umat Beragama 

Ada beberapa cara Masyarakat Desa Kuala Alam dalam 

menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat 

beragama diantaranya: 1) Saling tenggang rasa menghargai 

dan tolerasi antar umat beragama. Masyarakat Desa Kuala 

Alam dalam menjaga kerukunan antar umat beragama salah 

satunya dengan saling menghargai dan tolerasi antara 

sesama. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khairul 
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Maulana selaku Kepala Dusun Batin Alam, Desa Kuala Alam 

ia mengatakan: 

“Masyarakat di Desa Kuala Alam sangat menjaga 
toleransi antar sesama baik itu antar sesama umat 
agama apalagi antar umat beragama, bahkan semua 
masyarakat baik itu agama non-muslim dan juga 
agama muslim di anggap seperti saudara contohnya 
seperti ketika ada salah satu masyarakat baik itu 
masyarakat muslim dan non-muslim mendapat 
musibah mereka bersimpati untuk mengunjunggi. 
Contoh lainya ketika  ada kegiatan acara dari umat 
agama muslim yaitu kegiatan rewang, di dalam 
kegaiatan itu masyarakat umat yang beragama non-
muslim juga ikut membantu bepartisipasi dalam 
menyukseskan acara tersebut, bahkan umat non-
muslim selain membantu dari segi tenaga juga 
membantu dari segi materil salah satunya seperti 
memberikan bantuan Air Mineralkepada umat 
beragama muslim. Begitu juga halnya ketika umat 
agama non-muslim megadakan kegiatan atau acara, 
umat agama muslim juga ikut saling membantu dalam 
kegiatan tersebut.” 
Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Khairul 

Maulana jelas bahwasanya masyarakat baik itu beragama 

Islam dan juga non-Islam di Desa Kuala Alam sangat menjaga 

toleransi antara sesama dan juga memiliki sikap saling 

menghargai melalui kegiatan-kegiatan masyarakat baik itu 

kegiatan dari masyarakat beragama Islam dan juga kegiatan 

umat beragama non-Islam. 
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Gambar 1 : Wawancara bersama Bapak Kepala dusun desa 

kuala alam. 

 

Sikap saling menghargai antar umat beragama Islam 

dan non-Islam akan terlihat ketika salah satu agama 

menyambut hari besar, seperti yang dikatakan oleh 

Hermanto : 

"Masyarakat umat Islam ketika kami menyambut 

hari besar (hari raya Hindu) mereka mengucapkan dengan 

ucapan selamat kepada agama kami, dan kami juga ketika 

mereka menyambut hari besar mereka (hari raya) kami juga 

pasti menghormati dan mengucapkan ucapan selamat 

menyambut kepada mereka”. 

2)  Menerima orang lain apa adanya. Setiap umat 

beragama harus mampu menerima seseorang apa 

adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, 

Seorang agama Kristen menerima kehadiran orang 

Islam apa adanya begitu pula sebaliknya.  menerima 

orang lain apa adanya dan tidak membeda-bedakan 

baik itu agama islam dan juga agama non-islam. Maka 
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dengan cara ini hubungan tali persaudaraan antar 

umat beragama akan tetap terjaga. Begitupula halnya 

di Desa Kuala Alam sikap antar umat beragama saling 

menerima orang lain apa adanya, menerima segala 

kekurangan dan juga kelebihan dari masyarakat umat 

beragama. Mereka saling menghargai antara sesama 

dan tidak membeda-bedakan antara satu sama lain. 

Contonya ketika ada kegiatan acara yang dilakukan 

oleh masyarakat baik itu agama islam atau agama non-

islam meraka bersama-sama berpartisipasi dalam 

menyukseskan acara tersebut dan saling tolong 

menolong antara sesama.  

Masyarakat Desa Kuala Alam menganggap 

baik itu umat beragama islam dan juga non islam itu 

meraka anggap saudara. Contoh lainnya bisa di lihat 

sikap antar umat beragama saling menerima apa 

adanya yaitu  ketika ada acara kegiatan pesta yang 

dilakukan oleh umat beragama Islam, mereka juga 

mengundang masyarakat yang beragama non-Islam 

untuk menghadiri acara pesta tersebut bahkan 

sebaliknya ketika umat agama non-Islam mengadakan 

kegiatan pesta mereka juga mengundang umat agama 

Islam untuk juga menghadiri pesta tersebut, dan yang 

paing menonjol sikap menghormati antara sesama 

yaitu dalam acara pesta, makanan untuk orang muslim 

dibedakan oleh orang non-muslim dengan makanan 

yang halal. 

3)  Berfikir positif. Dalam pergaulan antar umat beragama 

harus dikembangkan berbaik sangka. Jika orang 
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berburuk sangka maka akan menemui kesulitan dan 

kaku dalam pergaul apa lagi jika bergaul dengan orang 

yang beragama. 

Dasar berbaik sangka adalah saling tidak 

percaya. Kesulitan yang besar dalam dialog adalah 

saling tidak percaya. Selama masih ada saling tidak 

percaya maka dialog sulit dilaksanakan. Jika agama 

yang satu masih menaruh prasangka terhadap agama 

lain maka usaha kearah kerukunan masih belum 

memungkinkan. Untuk memulai usaha kerukunan 

harus dicari di dalam agama masing-masing tentang 

adanya prinsip-prinsip kerukunan.  

Menurut Durkheim, kerukunan adalah proses 

interaksi antar umat beragama, yang membentuk 

ikatan-ikatan sosial yang tidak individualis dan 

menjadi satu kesatuan yang utuh dibawah peran tokoh 

agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang 

mempunyai sistem serta memiliki bagian-bagian 

peran tersendiri yaitu seperti pada umumnya yang 

terjadi dilingkup masyarakat lain. Durkheim 

mengatakan bahwa penghapusan diskriminasi menuju 

kemerdekan berkeyakinan membutuhkan beberapa 

prasyarat, antara lain pengakuan dan penghormatan 

atas pluralisme, merupakan syarat mutlak untuk 

mewujudkan kerukunan. 

4)  Gotong royong merupakan kerjasama di antara 

anggota-anggota suatu komunitas. Selanjutnya, 

budaya gotong royong dibedakan menjadi tolong 

menolong dan kerja bakti. Budaya tolong menolong 
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terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar 

rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan 

pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan 

budaya kerja bakti biasanya dilakukan untuk 

mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk 

kepentingan umum, entah yang terjadi atas inisiatif 

warga atau gotong royong yang dipaksakan. Gotong 

royong menyimpan berbagai nilai yang positif sebagai 

modal sosial masyarakat terutama nilai 

kesetiakawanan sosial (Unayah, 2017). 

Di Desa Kuala Alam kegiatan gotong royong masing 

berjalan dan dilestarikan. Kegiatan gotong royong selain di 

ikuti oleh umat beragama Islam, umat beragama non-Islam 

juga datang untuk membantu, baik itu membantu tenaga dan 

juga meteril. Seperti yang dikatakan oleh bapak Khairul 

Maulana: 

“Kegiatan gotong royong selain di ikuti oleh umat 

beragama Islam, umat beragama non-Islam juga ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong yang ada di 

Desa Kuala Alam. Selain mereka membantu dari tenaga juga 

membantu dari segi materil. Selain kegiatan gotong royong 

sosial, masyarakat antar umat beragama Islam dan non-

Islam juga bergotoroyong ketika salah satu rumah 

masyarakat akan mengadakan pesta, kegiatan keagamaan, 

kegiatan adat dan kegiatan yang lainnya.” 
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Gambar 2 : Wawancara bersama tokoh masyarakat muslim  

Desa Kuala Alam. 

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa dengan 

kegiatan gotong royong akan meningkatkan kerukunan 

antar umat beragama dan toleransi umat beragama. 

masyarakat umat beragama Islam dan juga non Islam sangat 

memegang erat sikap menghargai antara sesama, dan tidak 

membeda-bedakan ketika melakukan kegiatan sosial, 

semuanya ikut membantu berpartisipasi dalam kegiatan 

gotong royong. 

Dalam kegiatan gotong royong terdapat nilai-nilai 

positif bagi masyarakat antara lain: a) Kebersamaan. Gotong 

royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam 

lingkungan masyarakat baik itu antar sesama umat 

beragama islam juga antar umat agama non islam. Dengan 

gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-

sama untuk membantu orang lain tanpa membeda-bedakan 

baik itu suku, agama, ras dan sebaginya. Dalam gotong 

royong juga akan menciptakan hubungan kebersamaan 

antar sesama terjalin erat; b) Persatuan. Kebersamaan yang 

terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan 

persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan 
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yang ada, masyakarat menjadi lebih kuat dan mampu 

menghadapi permasalahan yang muncul; c) Rela berkorban. 

Gotong royong mengajari setiap antar sesama untuk rela 

berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, 

mulai dari berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga 

uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi 

kepentingan bersama. Masyarakat rela mengkesampingkan 

kebutuhan pribadinya untuk kebutuhan bersama, dan; d) 

Tolong menolong. Gotong royong mengajari setiap orang 

untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat 

berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, 

pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut 

dilakukan demi kepentingan bersama. Masyarakat rela 

mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi 

kebutuhan bersama. 

Sikap tolong menolong masyarkat beragama di Desa 

Kuala Alam sangat baik, dari hasil wawancara kepada salah 

satu masyarakat yang beragama Hindu di Desa Kuala Alam 

yaitu bapak Hermanto yang berumur 44 tahun, ia 

mengatakan: 

“ Masyarakat di Desa Kuala Alam ini yang beragama 

Islam, ketika dari salah satu masyarakat beragama kami 

(Hindu) yang mendapat musibah mereka juga ikut 

membantu, baik itu membantu dari segi tenaga seperti 

mendirikan tenda kematian dan juga membantu dari segi 

materil. Mereka datang berbondong-bondong untuk 

menjenguk ketika salah satu dari masyarakat agama kami 

mendapatkan musibah”.  



 
 

70 

Sikap tolong menolong dan toleransi antar umat 

beragama di Desa Kuala Alam sangat terjalin dengan baik, 

mereka saling bantu membantu ketika salah satu 

masyarakat mendapat musibah, baik itu masyarakat 

beragama Islam dan juga masyarakat beragama non Islam. 

 
Gambar 3 dan 4 : Wawancara bersama tokoh masyarakat  

Non muslim Desa Kuala Alam. 
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PENUTUP 

Dari penjelasan diatas dapatlah peneliti simpulkan 

bahwasanya kehidupan sosial pada masyarakat desa Kuala 

cukup baik. Hal ini dibuktikan dalam kegiatan-kegiatan 

keagamaan, hari besar agama, ketika salah satu masyarakat 

mendapat musibah dan sebagainya. Dari hal tersebut dapat 

lah dilihat bahwasanya sikap saling menghargai masyarakat 

Desa Kuala alam dan saling toleransi ketika ada kegiataan 

hari keagamaan atau hari besar agama, mereka saling 

melakukan hal baik terhadap anggota masyarakat yang 

sedang merayakan Hari Raya pada hari-hari besar 

keagamaan. Kemudian, jika ada tetangga ataupun 

anggotamasyarakat yang sedang tertimpa musibah, maka 

turut berduka cita dan berbela sungkawa. Selain itu, adanya 

sikap untuk saling bergotong royong dan bekerja sama.  
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TRADISI TARIAN ZAPIN TERHADAP REMAJA  

DI DESA BANTAN SARI 
 

Oleh:  

Tuti Nuriyati, Delvica Andjelia,  Devi Suryanti , Junainah, 

M.Iqbal Effendi, Nirwana, Rismawati  

 

Abstract 

Given that the majority of the people of Bantan Sari 
Village are Malay. This gives great potential to maintain the 
Zapin Dance Tradition in the village. However, teenagers in 
Bantan Sari Village are less interested in Zapin Dance. This 
will have a negative impact on the preservation of the Zapin 
Dance Tradition in Bantan Sari Village. The purpose of this 
study was to determine the extent of adolescent interest in the 
Zapin Dance Tradition. This study uses a qualitative 
descriptive method, the research stages starting from 
observation, interviews, and documentation. The object of this 
research is a teenager in the village of Bantan Sari. The results 
of this study are that the interest of teenagers in Zapin Dance 
is decreasing, it can be seen from the decrease in the number 
of members of the Sanggar Awang Keramat which initially 
numbered 54 people and now there are 30 people left. The 
growing age of youth interest in Zapin Dance is decreasing. 
This is because teenagers start to have other activities, such as 
busy with college activities, and work. The rapid development 
of technology has also resulted in a decrease in teenagers' 
interest in Zapin Dance, they are more likely to play 
technological tools. 

 
Keywods: Zapin Dance Tradition, Youth, And Bantan Sari 
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Bengkalis merupakan kota yang memiliki 

berbagai macam suku diantaranya yaitu minang, Jawa, 

Tionghoa dan Melayu. Mayoritas penduduk di kabupaten 

Bengkalis adalah suku melayu. Suku melayu dikenal sebagai 

suku yang memiliki berbagai budaya, salah satunya Tarian 

Zapin. Tarian Zapin merupakan jenis tarian Melayu yang 

masih ada hingga sekarang.  

Tarian Zapin mulanya berasal dari tanah Arab yaitu 

Yaman dimana Taian Zapin tersebut digunakan sebagai 

hiburan dikalangan istana khususnya di Negeri Parsi Tarian 

Zapin itu berasal. Kemudian dibawa dari Hadramaut, oleh 

saudagar Arab pada abad k3 16 dan masuk ke Johor Lingga, 

1824 tumbuh dan berkembang pada kerajaan Johor, Riau 

dan Lingga (Sarita, 2018). 

Tarian Zapin diperkenalkan di Pekanbaru oleh seorang 

songkok yang berasal dari Sumatra yang bernama Adam 

sekitar tahun 1930-an. Namun tarian ini sangat popular di 

Pekanbaru pada tahun 1950-an dan 1960-an terutama di 

kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Sebetulnya 

Zapin masuk ke nusantara sejalan dengan berkembangnya 

agama Islam sejak abad ke 13 Masehi. Para pedagang dari 

Arab dan Gujarat yang datang bersama para ulama dan 

senimannya, menelusuri pesisir nusantara. Diantara mereka 

ada yang tinggal menetap ditempat yang diminati, dan ada 

pula yang kembali dinegeri mereka setelah perdagangan 

mereka usai. Bagi yang menetap kemudian menikahi 

penduduk setempat dan berketurunan hingga kini.  
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Tari zapin merupakan salah satu dari beberapa jenis 

tarian Melayu yang masih eksis sampai sekarang. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data-data 

sejarah yang ada, bahwa pada awalnya tari zapin merupakan 

jenis tarian hiburan di kalangan raja-raja di istana. 

Kemudian tarian ini diadopsi menjadi tarian Melayu. Seperti 

diketahui bahwa masyarakat melayu, termasuk para 

seniman dan budayawan memiliki kreativitas seni yang 

tinggi. Kreativitas ini dapat dilihat dari perkembangan 

kreasi Tari Zapin yang identik dengan budaya Melayu begitu 

juga dalam hal berpantun. Para seniman dan budayawan 

Melayu mampu membuat seni tradisi yang berkembang 

tidak berhenti, tapi penuh mengalami perkembangan sesuai 

dengan dinamika masyarakat dan budaya Melayu sehingga 

hasil kreativitasnya dapat diterima dalam setiap keadaan. 

Salah satu manfaat dari tarian ini adalah sifat edukatifnya, 

selain bersifat menghibur, Tari Zapin juga digunakan oleh 

para seniman dan ulama masyarakat melayu sebagai media 

dakwah karena itu syair yang terdapat didalamnya 

mengandung nilai-nilai religius yang bernafaskan ajaran 

Islam. Sehingga masyarakat yang mendengar dan menonton 

tarian ini, selain terhibur, juga mempengaruhi pengetahuan 

mengenai makna yang terkandung dalam zat ini (Murodi, 

2016). 

Tarian Zapin juga dilestarikan di Desa Bantan Sari. 

Tarian Zapin diperkenalkan disemua kalangan masyarakat. 

Tarian Zapin di Desa Bantan Sari pertama kali 

diperkenalkan oleh seorang tokoh seni. Tokoh seni melihat 

Desa Bantan Sari memiliki potensi besar untuk tetap 
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menjaga tarian zapin. Hal ini juga didukung karna meningat 

sebagian besar penduduk Desa Bantan Sari adalah suku 

Melayu. .  

Desa Bantan sari adalah Desa yang terletak di 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Desa Bantan Sari 

berdiri sejak Tahun 2014, Desa yang terbentuk karena 

adanya pemekaran dari Desa Bantan Air. Dari Desa Bantan 

Air dimekarkan menjadi 4 Desa yaitu, Desa Teluk Papal, 

Desa Bantan Timur, Desa Bantan Air ( Desa Induk), dan Desa 

Bantan Sari. Desa Bantan Sari ini merupakan Pemekaran 

Desa yang paling kecil dari ketiga Desa tersebut. Desa 

Bantan Sari terdiri dari 3 Dusun yaitu, Dusun Bengkuang 

Baru, Dusun Tua Makmur, Dusun Tua Tengah. Sejak Tahun 

2014 hingga sekarang Bantan Sari telah memiliki KK 

sebanyak ± 503 KK. 

Pada awalnya masyarakat mendukung penuh dengan 

adanya Tarian Zapin yang akan dibentuk, maka terbentuklah 

sanggar Tarian Zapin yaang dikenal dengan nama sanggar 

Awang Keramat. Sanggar ini dikelola oleh pembimbing yaitu 

Ibu Sabariah dan beranggota 30 orang. Sanggar ini 

mengajarkan Tarian Zapin tradisional. Tarian Zapin ini awal 

mulanya diajarkan oleh Bapak Bahar. Tujuan didirikan 

sanggar Awang Keramat ini agar tarian zapin tetap dikenang 

sepanjang masa. 

Sanggar Awang Keramat anggotanya terdiri dari 

remaja dan anak-anak. Mereka diajarkan dan diikutsertakan 

dari usia dini atas kemauan nya sendiri, tanpa ada unsur 

paksa dari orang tua nya. Hai ini dilakukan agar mereka 

tidak merasa tertekan dan menyalurkan bakatnya sesuai 
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minatnya. Disini kita bisa melihat keterkaitan remaja 

terhadap Tarian Zapin, tujuan agar Remaja bisa menjaga 

tradisi Tarian Zapin, sehingga Tarian Zapin tetap menjadi 

Tradisi yang dijaga. 

Remaja adalah seseorang individu yang baru saja 

beranjak dewasa dan mengenal mana yang benar dan mana 

yang salah, memahami peran dalam dunia sosial, menerima 

jati diri yang telah di anungerahkan pada dirinya, dan 

mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam 

diri individu. Remaja di tuntut harus siap dan mampu dalam 

menghadapi tantangan kehidupan dan pergaulan (Jannah, 

2017). 

Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa 

transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan 

dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 

tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 

dua puluh tahun (Saputro, 2018). Sedangkan Anna Freud, 

berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses 

perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang 

berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga 

terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan 

cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan 

proses pembentukan orientasi masa depan (Jahja, 2011). 

Generasi remaja inilah yang kita harapkan karena 

mereka adalah cikal bakal penerus bangsa. Mereka akan 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa 

harus mengabaikan tradisi mereka. Remaja juga sangat 

berperan dalam menjaga tradisi, dikenalkan sejak dini, agar 
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mereka tetap tau sejarah dan tardisi mereka, agar tradisi ini 

bisa diturunkan kegenerasi selanjutnya. 

Setelah melakukan survey dilapangan, kami 

mendapatkan data bahwa hampir merata penduduk Desa 

Bantan Sari adalah suku Melayu. Mengingat bahwa 

masyarakat Desa Bantan Sari mayoritasnya bersuku Melayu. 

Hal ini memberi potensi besar untuk tetap menjaga Trdisi 

Tarian Zapin di desa tersebut.  Seiringnya waktu dan 

perubahan zaman minat para remaja terhadap tarian zapin 

semakin berkurang. Hal ini akan berdampak buruk terhadap 

Tradisi Tarian Zapin di Desa Bantan Sari. Tarian Zapin tidak 

hanya harus dikenal saja, tapi tetap dijaga dan diwariskan 

kepada anak anak muda saat ini, agar Tarian Zapin menjadi 

tradisi yang selalu ada, dan tidak punah oleh waktu. Oleh 

sebab itu, penelitian mengangkat judul Tradisi Tarian Zapin 

Terhadap Remaja Di Desa Bantan Sari. 

 

METODE 

Lokasi penelitian ini berada di Pulau Bengkalis di Desa 

Bantan Sari. Objek dalam penelitian ini adalah Tradisi Tarian 

Zapin terhadap Remaja di Desa Bantan Sari. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, tahapan 

penelitian dimulai dari turun kelapangan, dan wawancara. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel, baik satu variabel maupun lebih 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

dengan variabel yang lain (Agung, 2012). Penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripif 

berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan prilaku 
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yang dapat diamati (Sodik, 2015). Sumber data yang 

digunakan untuk penelitian ini yaitu data primer dan 

sumber data sekunder. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tradisi Tarian Zapin Terhadap Remaja Di Desa 

Bantan Sari 

Tarian Zapin merupakan tarian rumpun melayu 

yang mendapat pengaruh dari arab. Tari tradisional ini 

bersifat edukatif dan menghibur. Tarian ini menjadi 

media dakwah islam melalui syair lagu-lagu Zapin yang 

didendangkan. Sebelum tahun 1960, tari Zapin hanya 

ditarikan oleh penari laki-laki, tetapi sekarang sudah 

biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan 

campuran antara penari laki-laki dan perempuan 

(Nugraheni, 2013). Tarian Zapin merupakan suatu 

gerakan kaki dan tangan yang diiringi musik dan 

disajikan sebuah pantun sebagai penambah keunikan 

dalam Tarian Zapin (Rin M Suparno, 2020). 

Tari Zapin sangat beragam gerak tarinya, tetapi 

pada dasarnya gerakan dasar tari Zapin terdiri dari dua 

alat yaitu alat music petik gambus dan tiga buah alat 

musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Tetapi 

Seiring perkembangan zaman maka alat musik atau 

musik yang di gunakan semakin modren dan beragam.  

Pada umumnya, pola tarian antara zapin arab dan 

zapin melayu adalah sama, walaupun dalam hal 

penyajiannya terdapat perbedaan yang jelas. Dalam 

melakukan tariannya, penari zapin arab biasanya 
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menghadap kepada pemusik, sedangkan zapin melayu 

adalah sebaliknya, yaitu penarinya menghadap kepada 

penonton (Naiborhu, 2014). 

Tarian kemelayuan ( tari zapin) mengagungkan 

kesopanan dan kesusilaan, penari melayu dilarang 

bersentuhan dengan bukan mahram atau pasangan sah 

apalagi berdekap-dekapan. Beberapa daerah melayu 

mewajibkan penari wanita memakai tudung selendang 

walaupun benda itu hanya diletakkan diatas bahu 

seperti selempang saja ataupun dililitkan di pinggang 

(Kurnia, 2016). 

Tradisi Tarian Zapin merupakan suatu kebiasaan 

yang berulang-ulang kali dilakukan, tarian yang selalu 

ditampilkan, yang lama kelamaan menjadi sebuah 

Tradisi. Tarian Zapin merupakan sebuah tari 

persembahan yang sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat melayu turun temurun yang ditampilkan 

setiap ada acara resmi di suatu tempat seperti 

penyambutan kedatangan kunjungan kerja Pejabat 

seperti, Bupati dan Gubernur dan acara- acara resmi 

lainnya yang di selenggarakan di suatu daerah. Tarian 

Zapin juga merupakan tarian yang sudah  dikenal oleh 

dunia Internasional dan sebelum terjadi pandemi Covid-

19 Tarian Zapin selalu di tampilkan di manca negara 

dalam ajang perlombaan. 

 Oleh karena itu untuk tetap menjaga Tradisi 

Tarian Zapin tersebut maka Tarian Zapin harus 

diperkenalkan ke kalangan remaja, supaya tetap terjaga 

kelestarian Tarian Zapin dan tidak hilang seiring 
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perkembangan zaman. Di perkenalkan sejak dini agar 

remaja terbiasa dan tumbuh bersama Tradisinya 

sehingga remaja sendiri merasa sangat kenal akan 

tradisinya, dan akan bisa saling menghargai tradisi yang 

ada didekat mereka. 

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan 

tahun. Remaja merupakan usia dimana masa ingin tahu, 

minat belajarnya masih tinggi dan sangat mudah di 

pengaruhi kejiwaannya dalam hal Positif maupun 

Negatif. Masa remaja adalah usia dimana individu 

berbaur dengan  masyarakat dewasa, usia dimana anak 

tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang 

lebih tua melainkan dalam tingkatan yang sama (Farid, 

2016). Hal ini menjadikan remaja berpotensi besar 

untuk diajarkan Tarian Zapin agar Tarian Zapin menjadi 

Tradisi yang tetap kenang sepanjang masa.  

Akan tetapi masa peralihan pekembangan dan 

pertumbuhan yang dihadapi remaja akibat berbagai 

perubahan fisik, sosial, emosional yang semua itu akan 

menibulkan rasa cemas dan ketidaknyaman. Akibatnya 

masa ini disebut juga masa yang penuh dengan badai 

dan tekanan, karena remaja harus belajar berdaptasi 

dan menerima semua perubahan yang sering kali 

menyababkan pergolakan emosi di dalamnya. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Bantan Sari 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Ini merupakan 

KKN-DR yang dilakukan sejak tanggal 5 Juli sampai 16 

Agustus 2021. KKN-DR dimaksud adalah Kuliah Kerja 
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Nyata dari Rumah, KKN tidak mengadakan posko di 

Desa. 

Desa Bantan Sari terdiri dari 3 Dusun yaitu, Dusun 

Bengkuang Baru, Dusun Tua Makmur, Dusun Tua 

Tengah. Sejak Tahun 2014 hingga sekarang Bantan Sari 

telah memiliki KK sebanyak ± 503 KK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 dan 2. Wawancara dengan Pembimbing 

Sanggar Awang Keramat 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sabariah kita 

dapat mengetahui bahwa Sanggar Awang Keramat telah 

berdiri sejak tahun 2015, dan pernah mengikuti event 

dan meraih juara 3 dan harapan 1 pada tahun 2017. 

Pengajar pertama Sanggar Awang Keramat adalah 

Bapak Bahar yang tinggal di Bengkalis, Bapak Bahar 

yang menjadi guru pertama mengajarkan Tarian Zapin 

kepada remaja di Desa Bantan Sari. Pak Bahar 

mengajarakan anak-anak seminggu tiga kali. Sekarang 

Bapak Bahar hanya melatih anak-anak ketika ada event 

atau undangan saja. Sri Asriani umur 17 tahun adalah 
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remaja hasil didikan Bapak Bahar yang sekarang bisa 

melatih anak-anak di Desa Bantan Sari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 dan 4. Wawancara kepada Remaja di Desa 

Bantan Sari 

Setelah dilakukan wawancara, dan turun 

kelapangan kami mendapatkan bahwa tarian zapin yang 

ada di Desa Bantan Sari adalah Tarian Zapin tradisional, 

yang memiliki 12 gerakan, yaitu : 1) Jalan biasa, 2) 

Menongkah, 3) Gelombang pasang, 4) Ayam patah, 5) 

Siku Keluang , 6) Catuk Merpati, 7) Bunga depan, 8) 

Pecah Delapan, 9) Pecah Delapan Sut, 10) Sut Ganda, 11)  

Kembang Tak Jadi, 12) Bunga Serai. Dan memiliki 

gerakan tambahan yaitu : 1) Sembah tahta, 2) Pusing 

sekerat, 3) Belah mumbang , 4) Sembah ngingsut, 5) 

Sembah penutup.  

Hasil dari wawancara terhadap remaja dapat 

disimpulkan bahwa minat dari Remaja terhadap Tarian 

Zapin semakin berkurang ini terlihat dari berkurangnya 

jumlah anggota Sanggar Awang Keramat yang awal 
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mulanya berjumlah 54 orang dan sekarang tersisa 30 

orang. Dari 30 anggota Sanggar ini, yang sudah terlatih 

dijadikan guru pengajar Sanggar Awang Keramat.  

Sri asriani adalah remaja yang berusia 17 tahun 

yang merupakan salah satu anggota Sanggar Awang 

Keramat dari pertama didirikan sanggar sampai 

sekarang. Remaja yang terlahir dari didikan Sanggar 

Awang Keramat yang sekarang menjadi  pelatih Sanggar 

Awang Keramat. 

Semakin berkembangnya zaman minat remaja 

terhadap Tarian Zapin semakin berkurang. Hal ini 

dikarenakan remaja mulai mempunyai kesibukan lain, 

seperti sibuk dengan aktivitas kuliahnya, dan bekerja. 

Pesatnya perkembangan teknologi juga mengakibatkan 

penurunan minat remaja terhadap Tarian Zapin, mereka 

lebih cenderung bermain alat teknologi. 

Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya agar 

minat remaja terhadap Tarian Zapin semakin 

meningkat, sehingga Tarian Zapin menjadi sebuah 

Tradisi dan tidak hilang di Desa Bantan Sari tersebut. 

Upaya ini bisa dilakukan dengan cara yaitu mengadakan 

pembinaan terhadap remaja, dan sosialisasi kepada 

remaja tentang makna-makna di setiap gerakan tarian 

zapin. Upaya ini diharapkan tidak hanya dilakukan 

terhadap remaja tapi masyarakat lingkungan, agar 

remaja bisa didukung oleh masyarakat. Hal ini akan 

mengembalikan semangat dan minat remaja terhadap 

Tarian Zapin. Dukungan kepada remaja ini bisa 

dilakukan   melalui yaitu adanya memiliki tempat 
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latihan khusus yang didukung dengan alat dan sound 

yang layak, dan memiliki baju-baju penampilan sendiri 

untuk mengikuti event-event atau pun undangan acara. 

Dengan demikian, remaja akan merasa memiliki 

dukungan yang kuat sehingga dapat menumbuhkan 

minat remaja terhadap Tarian Zapin, sehingga tarian ini 

tetap menjadi Tradisi. 

 

PENUTUP 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa minat Remaja Desa Bantan Sari 

terhadap Tarian Zapin semakin berkurang, terlihat dari 

berkurangnya jumlah anggota Sanggar Awang Keramat. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk menarik minat 

remaja di Desa Bantan Sari bisa dilakukan dengan 

pembinaan remaja sebagai generasi penerus Tarian Zapin,  

dan melakukan sosialisasi kepada remaja dan masyarakat 

lingkungannya. Dengan demikian diharapkan adanya 

kerjasama dari masyarakat sekitar bersama Sanggar Awang 

Keramat dalam melestarikan Tarian Zapin, sehinga Tarian 

Zapin menjadi Tradisi yang bisa kenang hingga sekarang. 

Setelah melakukan penelitian, kami dari KKN DR 57 

berharap Sanggar Awang Keramat bisa berkembang lebih 

baik lagi, dan bisa menarik minat para Remaja untuk 

bergabung di Sanggar Awang Keramat, sehinnga para 

Remaja bisa melestarikan Tarian Zapin di Desa bantan Sari. 
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MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU  

DI DESA ULU PULAU 
 

Oleh:   

Ade Idra Suhara, Febri Ertika, Nursyahfira, Dian Permata 

Sari, Jumailiyanti , Nur Bella, Sunarti, Putri Masita  

 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 
bagaimana pelestarian Budaya Pelayu yang selama ini 
dilaksanakan di Desa Ulu Pulau. Jenis penelitian ini yaitu 
penelitian kualitatif, dengan bentuk penelitian deskriptif.  
Penelitian dilakukan Desa Ulu Pulau Kecamatan Bantan 
Kabupaten Bengkalis dengan teknik pengumpulan data yakni 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek dalam 
penelitian ini yaitu pemuka adat,Bapak Kepala Desa, Bapak 
Sekretaris Desa, dan Kepala SDN 8 Bantan Tengah. Mayoritas 
penduduk desa ulu pulau yaitu penduduk beretniskan Jawa, 
sementara etnis melayu sangat sedikit.  Dengan sedikitnya 
penduduk asli melayu di desa Ulu Pulau ini melatar belakangi 
penelitian ini. Dari hasil temuan dalam penelitian ini yaitu 
bahwa pelestarian Budaya melayu di desa ulu pulau yaitu 
dilaksanakan tepuk tepung tawar pada berbagai acara, baik 
upacara pernikahan dan kegiatan besar lainnya seperti 
adanya kompang, sekapur sirih, tari persembahan zapin 
melayu yang mana hal ini tergantung dengan jenis 
kegiatannya dan adanya wacana dari perangkat Desa 
mengundang pelatih dari luar untuk melatih bermain alat 
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musi melayu ada dirumah pemuka adat melayu desa ulu 
pulau. 

Kata kunci : Budaya melayu, adat melayu  

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh 

dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama.  

Meskipun kaya akan keragaman, Indonesia tetap satu, 

yangmana hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia yakni 

Bhineka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda 

tetap satu jua. Salah satu budaya yang ada di Indonesia 

khususnya di Bengkalis Riau adalah Budaya Melayu. 

Budaya merupakan gambaran karakter individu/ 

kelompok yang membentuk kepribadian itu sendiri. Seperti 

halnya Bahasa Melayu, pakaian Melayu dan permainan 

tradisional yang merupakan bagian dari budaya melayu dan 

itu semua harus di lestarikan sebagai bagian dari identitas/ 

jati diri budaya itu sendiri. Kebudayaan Melayu Riau 

merupakan hasil cipta rasa dan karya orang Melayu di Riau. 

Melayu adalah nama sub ras yang datang dari daratan Cina 

Selatan yang tersebar dari pulau Pas di timur (Pasifik) ke 
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barat sampai Madagaskar dan juga di Selandia Baru bagian 

selatan. Sub ras ini dienal juga sebagai Proto melayu (Puak 

Melayu Tua) yang mendiami daerah pedalaman terpencil di 

Riau dengan memegang adat dan tradisinya, kemudian 

Deutro Melayu (Puak Melayu muda) yang lebih bersifat 

terbuka disbanding Puak Melayu Tua, yang mendiami 

daerah pesisir pantai yang ramai disinggahi, karena menjadi 

jalur lalu lintas perdagangan yang membuka peluang kepada 

penyerapan nilai-nilai budaya luar (Lam Riau 2016) 

(Fadhilah, 2020).  

Adat Istiadat dan budaya Melayu Riau adalah 

seperangkat nilai-nilai kaidah- kaidah dan kebiasaan yang 

tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang telah 

dikenal, dihayati dan diamalkan oleh yang bersangkutan 

secara berulang-ulang secara terus- menerus dan turun-

temurun sepanjang sejarah. adat istiadat dan budaya Melayu 

Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman 

tersebut dapat memberikan andil yang cukup besar 

terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Sebagai    tindak     lanjut     Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007  tentang  pedoman  
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Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, 

Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan 

Pengembangan Budaya Daerah yang mana membahas 

tentang bagaimana Menteri Dalam Negeri melakukan  

pembinaan  terhadap pemerintah daerah, selanjutnya pihak 

pemerintah daerah melaksanakan pembinaan  terhadap  

satuan  kerja perangkat  daerah     terkait  pemberian fasilitas 

dalam pengembangan dan pelestarian budaya daerah di 

provinsi. Selanjutnya kepala daerah dan pimpinan lembaga 

adat secara bersama-sama menindaklanjuti kebijakan 

pembinaan dengan melakukan penyesuaian perencanaan 

dan kegiatan. Peraturan ini dijadikan pedoman dalam 

melakukan pengembangan dikaitkan dengan pelestarian 

adat dan budaya daerah secara sinergis, terencana dan 

berkesinambungan.  Budaya melayu merujuk pada definisi 

kebudayaan yang diartikan sebagai “system terintegrasi di 

masyarakat yang berkaitan dengan nilai, 

kepercayaan,perilaku dan artefak (Rahmawan, 2017). 

Banyaknya ragam budaya yang ada di Bengkalis Riau 

khususnya di Kecamatan bantan Desa Ulu Pulau 

membutuhkan perhatian yang besar dari berbagai pihak 

seperti Lembaga adat Melayu setempt, pemuka adat, 
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perangkat desa, serta warga setempat dalam upaya 

melestarikan suatu budaya khususnya budaya melayu yang 

terdapat di desa Ulu Pulau yang mayoritas penduduknya 

merupakan etnis/ suku Jawa.   

 

METODE 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 

2008). Teknik pengumpulan data yaitu:  

1. Observasi 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling 

efektif adalah melengkapinya dengan format atau 

blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang 
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disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah 

laku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang 

paling penting dalam menggunakan metode observasi 

adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati 

adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati 

bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia 

banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-

kecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil 

pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh 

beberapa orang. Dengan lain perkataan, pengamatan 

harus objektif (Sugiyono, 2008). 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan dialog secara lisan 

dimana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan 

kepada responden dan responden juga menjawab 

secara lisan. Alat yang digunakan untuk melakukan 

wawancara bisa berupa pedoman wawancara (Nizar, 

2020). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan 
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masalah penelitian baik berupa video, foto, maupun 

bentuk (Nizar, 2020). 

Adapun subjek dalam penelitian ini merupakan pihak-

pihak yang menjadi sasaran penelitian      atau      sumber      

yang      dapat memberikan  informasi  yang  dipilih.  dalam 

penelitian  ini  yang  menjadi  subjek  adalah Masyarakat, 

pemuka adat, Perangkat Desa, di Desa Ulu Pulau Kecamatan 

Bantan.. 

 Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi langsung, komunikasi langsung dan dokumentasi. 

Validitas data menggunakan teknik trianggulasi yaitu 

trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik. Teknik analisis 

data menggunakan deskriptif dengan  tahapan analisis, 

yakni  pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kata Melayu berasal dari kata “Mala” dan “Yu”. Kata 

“Mala” berarti mula dan “Yu” berarti negeri. Sehingga kata 

Melayu mengandung arti negeri mula-mula. Dalam bahasa 

Jawa, kata Melayu atau Belayu berarti berjalan cepat atau 

lari. Sedangkan dalam bahasa Tamil kata Melayu dan 
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Melayur berarti hujan. Selain itu terdapat pula istilah 

Melayu  untuk nama sungai, di antaranya   adalah   sungai   

Melayu   yang terdapat   dekat   Johor   dan   Bangkahulu 

(Darussami, 2014). 

Menurut Tenas Effendi (2004:58) masyarakat Melayu 

menyatakan bahwa, Apa tanda Melayu sejati? Adat 

resamnya pakaian diri. Apa tanda Melayu terbilang? Adat 

dipakai pusaka disandang. Apa tanda Melayu bertuah? 

Memegang amanat ia amanah. Jadi tipe ideal seorang Melayu 

adalah ia memahami, menjalankan, dan menghayati adat. 

Sehingga ia akan selalu menggunakan adat dan pusaka 

budaya dalam kehidupannya, dan ia menjadi orang yang 

amanah (salah satu tipe ideal kepemimpinan dalam Islam). 

Pentingnya adat dalam kehidupan masyarakat Melayu 

adalah berfungsi untuk mengatur hampir semua sisi 

kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua 

kegiatan, mulai dari hal yang besar sampai kepada hal yang 

paling kecil. Adat mengajar orang untuk menjadi manusia 

beradab, bersopansantun, toleran, saling menghormati, tahu 

diri, tolong-menolong—agar dapat menciptakan suasana 4 

kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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Beberapa   hal   yang   terkait   dengan kejadian  ini 

dapat  dilihat  dengan  adanya indikasi  masih  rendahnya  

sosialisasi dan komitmen antara Pemda dengan LAM dilihat 

dari sudut pandang umum berikut: 

1. Terbatasnya Pendanaan Lembaga Adat Melayu Riau, 

dikarenakan untuk  menjalankan aktivitasnya LAMR 

membutuhkan pendanaan, selama ini pendanaan LAMR 

berasal dari bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi 

Riau namun sayangnya saat ini LAMR tidak setiap tahun 

meneriman dana bantuan tersebut. Padahal 

berdasarkan Perda Provinsi Riau No.1 tahun 2012 

seharusnya pendanaan LAM Riau berasal dari APBD 

provinsi Riau.  

2. Komitmen dan Kepedulian Pemkab/Pemko yang tidak 

sama kepada LAMR,  ada Pemkab/Pemko yang memiliki 

komitmen dan kepedulian terhadap  program LAMR dan 

ada pula yang kepeduliannya rendah padahal program 

kerja LAMR sangat tergantung pada komitmen kepala 

daerah untuk menjalankannya.  

3. Masyarakat pada saat ini yang makin heterogen dengan 

latar belakang budaya berbeda akan membawa dampak 

yang besar bagi budaya melayu itu sendiri, dilihat dari 
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tata bicara, penggunaan busana modern, dan warisan 

adat istiadat melayu. 

Desa Ulu Pulau merupakan salah satu desa yang 

terletak di Kabupaten Bengkalis tepatnya di kecamatan 

Bantan.  Desa ini memiliki  banyak keragaman.  Salah satu 

keragaman yang ada pada desa ini yaitu keragaman akan 

etnis/ suku budaya.  Pada desa ini memiliki berbagai etnis/ 

suku budaya antara lain Batak, Melayu, Minang, Anak 

Dalam/ Asli, Jawad an Tionghua.  Mayoritas penduduk desa 

ulu pulau adalah suku jawa.   

Berdasarkan data monografi Desa Ulu Pulau 

Kecamatan Batan Kabupaten Bengkalis tahun 2021 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa ulu pulau 

berdasarkan etnis/ suku budayanya adalah Batak sebanyak 

4 orang, Melayu sebanyak 27 orang, Minang sebanyak 5 

orang, Anak dalam/ Asli sebanyak 82 orang, Jawa sebanyak 

1.525 orang, dan Tionghua sebanyak 18 orang.  Yangmana 

jumlah tersebut dapat dilihat dalam diagram dibawah ini: 
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Gambar 1. Jumlah penduduk desa ulu pulau berdasarkan 

etnis/ suku 

Keberadaan suku jawa yang menjadi mayoritas 

penduduk di Desa Ulu Pulau tidak membuat penduduk jawa 

dengan suku dan budaya yang lain menimbulkan perbedaan 

yang sangat signifikan.  Hal ini dilihat dengan adanya 

interaksi dan komunikasi yang berjalan dengan harmonis 

serta kehidupan yang rukun dan damai dalam penduduk 

desa Ulu Pulau.  Salah satu contohnya yaitu pada suku 

Melayu atau tepatnya Budaya Melayu. Yang mana dari 1.661 

jumlah penduduk yang ada di Desa Ulu Pulau Kecamatan 

Bantan hanya terdapat 27 orang yang asli beretniskan 
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Melayu.  Berdasarkan hal tersebut peneliti tertari untuk 

mencari tahu tentang bagaimana pelestarian budaya melayu 

di desa Ulu Pulau Kecamatan Bantan. 

Didesa Ulu Pulau belum terdapat Lembaga Adat 

Melayu khusus untuk desa Ulu Pulau.  Lembaga Adat Melayu 

(LAM) yang ada adalah lembaga khusus untuk sekecamatan 

Bantan.  Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ini memiliki 

tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012 pada Bab VII Pasal 9, yaitu :  

1. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan 

pengelolaan bahan- bahan serta data Adat dan Budaya 

Melayu yang terdapat dalam Daerah Riau yang serasi 

dengan hukum syara’ dan hukum negara;  

2. Menanam dan memperluas pengetahuan masyarakat 

Melayu terhadap Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya 

Melayu dalam membentuk generasi penerus yang 

berjati diri ke Melayuan dan bermanfaat dalam 

mengangkat Tuah, Marwah, Harkat dan Martabat 

Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara; 
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3. Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi 

dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat 

lainnya dan Pemerintah; 

4. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun 

tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam 

meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk 

menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan 

Daerah Riau serta pelestarian Nilai-Nilai Adat; 

5. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak 

tradisional dan konstitisional Masyarakat Adat Melayu 

sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

pemuka adat/ warga Desa Ulu Pulau yang mempunyai peran 

penting dalam adat istiadat budaya melayu yakni Pak Aidon, 

beliau mengatakan bahwa masyarakat melayu didesa Ulu 

Pulau ini sangat sedikit.  Untuk saat ini upaya dalam 

melestarikan budaya melayu sangat minim terlebih saat 

masa pandemic covid 19.  Untuk usaha dalam melestarikan 

budaya melayu di desa Ulu Pulau tampak dari adanya adat 

Tepuk Tepung Tawar pada acara pernikahan masyarakat 

setempat walaupun yang keluarga yang menikah itu bukan 
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asli orang melayu. Namun dikarenakan mereka bukan asli 

orang melayu adat dari tepuk tepung tawar tersebut sering 

tidak sesuai dengan yang sebenarnya, seperti perlengkapan 

tepuk-tepung tawar yang terkadang tidak lengkap dan asal 

ada saja masih banyak tradisi budaya pernikahan adat 

melayu lainnya yang tidak sesuai dengan tradisi yang 

sebenarnya seperti sirih genggam ketika berarak yang 

diganti dengan bunga biasa, dan adat mandi taman yang 

jarang dilaksanakan.  

Berdasarkan studi pendahuluan dari seorang peneliti yang 

lakukan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dari 

kenyataan yang peneliti temui di lapangan, maka terlihat 

gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Tumbuh dan berkembangnya adat dan tradisi yang 

berbeda-beda, sehingga dalam proses pelaksanaannya 

juga tidak sama. Yang mana pada saat ini masyarakat 

atau penduduk Bengkalis banyak yang berasal dari luar 

Kabupaten Bengkalis bahkan banyak yang datang dari 

luar Provinsi Riau. 

2. Menurunnya pengetahuan terhadap berbagai unsur 

budaya umumnya dan adat istiadat khususnya 



 
 

101 

3. Adanya perubahan adat istiadat di dalam masyarakat 

yang terus menerus, sehingga terjadinya perubahan dan 

pergeseran nilai-nilai budaya pada masyarakat. 

4. Berkurangnya orang tua atau pemangku adat dan 

pemuka adat, sehingga tidak ada lagi yang menjalankan 

dan melaksanakan adat dan tradisi tersebut. 

 

Saat ini di rumah Pak Aidon terdapat berbagai macam 

alat music Melayu yang merupakan anggaran dari Desa 

seperti marwas, gong, nafiri (trompet), dan gendang besar.  

Namun sayang saat ini alat-alat musik tersebut belum 

pernah dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan belum adanya 

pelatih untuk melatih anak-anak desa Ulu pulau. 

Sementara itu berdasarkan hasil dari wawancara salah 

satu kepala sekolah Dasar di Desa Ulu Pulau mengatakan 

bahwa dalam upaya melestarikan budaya melayu disekolah 

saat ini dari segi pembelajaran anak-anak diajarkan 

pembelajaran tulisan arab melayu namun buku dan 

perlengkapan yang ada belum lengkap, dan untuk kearifan 

lokalnya pihak sekolah melakukan kegiatan ekstra kompang 

dan tarian melayu selama dua minggu sekali serta anak-anak 

dan guru berpakaian melayu pada hari jum’at dan hari besar 
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lainnya seperti hari jadi Bengkalis, hari jadi Riau, Maulid 

Nabi, dan Isra’ Mi’raj. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa 

yakni Sekretais Desa Ulu Pulau mengatakan bahwa dalam 

upaya melestarikan budaya melayu itu memang  sudah ada 

aggarannya, biasanya  melaksanakan kegiatan-kegiatan 

seperti festifal kompang setiap tahunnya namun karena saat 

ini masa pandemic covid 19 kegiatan-kegiatan tersebut 

ditiadakan.  Untuk hari kerja dan hari-hari besar 

menggunakan pakaian melayu, dan untuk pelaksanaan 

acara-acara besar sendiri pihak desa tetap mengupayakan 

supaya aneka budaya yang ada di desa Ulu Pulau ini dapat 

dikembangkan khususnya budaya melayu.  Seperti kegiatan-

kegiatan besar adanya kompang, sekapur sirih, tari 

persembahan zapin melayu yang mana hal ini tergantung 

dengan jenis kegiatannya.  Untuk tarian zapin sendiri desa 

warga desa Ulu Pulau belum ada yang grup zapin 

melayunya, namun pihak desa mengundang grup zapin dari 

desa lain setidaknya masyarakat desa Ulu Pulau mengetahui 

dan mengenal bahwasanya tarian zapin melayu itu seperti 

apa terlebih kita itu terlahir di bumi melayu. Untuk anggaran 

dana desa, untuk melestarikan budaya melayu sebenarnya 
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sudah ada anggaran dana yang dianggarkan.  Dan 

berdasarkan cerita singkat dari Bapak Kepala Desa Ulu 

Pulau, untuk alat-alat musik tradisional melayu yang ada 

dirumah Pak Aidon sendiri merupakan anggaran dari desa, 

namun saat ini belum terealisasikan kegiatan berlatih 

menggunakan alat tersebut. Sudah ada wacana kegiatan 

permaianan alat musik tradisional tersebut dengan 

mengundang pelatih dari luar desa Ulu Pulau, Cuma karena 

hamper dua tahun ini masa pandemic covid 19 wacana 

tersebut belum terealisasikan. 

Adapun Peran pemerintah desa secara umum, dalam 

penyelenggaraan pemerintahan fungsi dan peran sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa 

2. Pemberdayaan masyarakat 

3. Pelayanan masyarakat 

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

 

Suwardi   (1987),   sebagai   budayawan   dan   

sejarawan   Riau mengemukakan bahwa manifestasi 

budaya melayu tidak hanya masalah nilai dalam intraksi 
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saja, melainkan juga persoalan nilai dalam arsitektur 

bangunan melayu. Ciri dari arsitektur bangunan melayu 

menurut Suwardi dapat dilihat dari bentuk atapnya yaitu 

lipat pandan, lipat kajang, dan layar. Kemudian ditandai 

juga dengan ukiran- ukiran pada dinding, atap, dan 

selembayung bermotif ulu keris atau merpati dua sejoli. 

Selain itu, dalam budaya melayu juga terdapat pengaturan 

seluruh kehidupan, baik yang sifatnya sakral maupun 

rutinitas biasa. 

Dalam kehidupan Melayu, pusat-pusat kebudayaan 

tradisional selalu mengedepankan adat-istiadat sebagai 

sistem nilai yang menjadi pedoman dalam bersikap dan 

bertingkah laku, sehingga dalam prakteknya 

dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu;  

1. Adat sebenar adat, yaitu adat yang tidak dapat dirubah-

rubah, karena berprinsip pada agama (Islam) 

2. Adat yang diadatkan, yaitu adat yang dibuat oleh 

penguasa (pemimpin) dalam kurun waktu tertentu, 

dan terus berlaku sampai diubah oleh penguasa 

berikutnya 

3. Adat yang teradat, merupakan hasil konsensus 

bersama, yang dipandang cukup baik sebagai pedoman 
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dalam menentukan sikap dan prilaku dalam 

menyelesaikan setiap peristiwa dan masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat 

 

Nilai Budaya dan Karakter Masyarakat Melayu Nilai 

menurut Alexander (2016) sendiri secara umum  memiliki 

arti sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berharga bagi 

kemanusiaan Nilai-nilai budaya mempunyai pengertian 

sebagai berikut: nilai-nilai dalam hal ini mempunyai makna 

keistimewaan: apa yang dihargai, di nilai tinggi, atau 

dihargai sebagai  suatu bentuk kebudayaan. 

Koentjaraningrat   (2016) menyatakan bahwa sistem budaya 

yang paling berpengaruh terhadap kehidupan orang Melayu 

adalah agama dan adat istiadat agama Islam merupakan 

pengaruh utama dalam budaya Melayu bila dibandingkan 

dengan adat istiadat. Dalam terminologi adat, adat sebenar 

adat dan merupakan  pegangan hidup orang Melayu adalah 

Al Quran, hadist, dan fiqih. Adat bersendikan syarak dan 

syarak bersendikan kitabullah. 

Cara   untuk melestarikan   budaya baik   secara   

langsung maupun secara tidak langsung (Nelly Wedyawati, 

2018): 
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1) Culture Experience 

Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan  

dengan  cara  terjun  langsung kedalam sebuah 

pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan 

tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat 

dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam 

menguasai tarian tersebut. Dengan demikian dalam 

setiap tahunnya   selalu   dapat   dijaga   kelestarian 

budaya kita ini. 

2) Culture Knowledge 

Merupakan   pelestarian   budaya   yang dilakukan 

dengan cara membuat suatu pusat informasi  

mengenai  kebudayaan  yang  dapat difungsionalisasi   

kedalam   banyak   bentuk. Tujuannya   adalah   untuk   

edukasi   ataupun untuk kepentingan pengembangan 

kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan 

daerah. 

Dengan  demikian  para  Generasi  Muda dapat    

mengetahui    tentang    kebudayaanya sendiri.Selain  

dilestarikan  dalam  dua  bentuk diatas,     kita     juga     
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dapat     melestarikan kebudayaan dengan cara 

mengenal budaya itu sendiri.  

 

PENUTUP 

Desa Ulu Pulau memiliki mayoritas penduduk yang 

merupakan etnis jawa, sementara penduduk dengan etnis 

melayu sangat sedikit.  Keberadaan etnis melayu ditengah-

tengah mayoritas penduduk yang beretniskan jawa, 

Alhamdulillah tidak  membuat budaya melayu di Desa Ulu 

Pulau saat ini punah, namun hanya saja untuk penerapan 

budaya melayu di Desa ulu pulau ini khususnya dalam adat 

istiadat seperti perayaan acara-acara pernikahan belum 

berjalan sebagaimana adat sebenarnya.  Untuk itu sangat 

diperlukan adanya undangan untuk pemuka adat atau orang 

yang benar-benar memiliki pengetahuan tentang adat 

budaya melayu dalam acara tersebut, seperti untuk 

perlengkapan dan pelaksaan adat tepuk tepung tawar 

hendaknya sesuai dengan adatnya.  

Sementara untuk alat-alat music melayu yang ada 

semoga dengan adanya wacana dari pihak perangkat desa 

untuk mengundang pelatih dari luar  kelak dapat teralisasi 

dengan baik sehingga bisa meningkatkan pengetahuan 
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masyarakat akan budaya melayu serta mengisi aktivitas 

remaja anak muda diwaktu senggang mereka.  
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ABSTRAK 

Konsekuensi dari penutupan Lembaga Pendidikan secara fisik 

dan mengganti dengan belajar di rumah sebagaimana 

kebijakan pemerintah adalah adanya perubahan sistem 

belajar mengajar. Pengelola sekolah, siswa, orangtua, dan 

tentu saja guru harus bermigrasi ke sistem pembelajaran 

digital atau online. Meskipun menyadari bahwa ada 

disparitas terhadap akses teknologi pembelajaran dan 

beragamnya latar belakang orang tua, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan 

tegas memberlakukan kebijakan pembelajaran daring. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana 
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pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan belajar 

siswa tersebut dari sudut pandang guru, siswa dan orangtua 

siswa yang ada di daerah Desa Pangkalan BatangBentuk 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu 

melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung 

ke sumber data.Berdasarkan hasil penelitian yang sudah 

dilakukan, pembelajaran daring ini berpengaruh terhadap 

pemahaman dan minat belajar siswa. Ini karena siswa 

menjadi mudah bosan ketika pembelajaran daring 

berlangsung yang menyebabkan minat belajar dan 

pemahaman tentang materi menjadi sulit untuk dipahami. 

Pembelajaran kurang menarik tidak seperti pembelajaran di 

kelas. guru harus menciptakan pembelajaran daring yang 

menarik, kreatif, dan variatif untuk meningkatkan minat 

belajar dan pemahaman siswa. 

 

Kata Kunci: Covid-19, Pembelajaran Daring, Minat Belajar, 

Tingkat Pemahaman 
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PENDAHULUAN   

Adanya virus COVID-19 pada tahun 2020 

memberikan dampak yang luar biasa hampir pada semua 

bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Dengan 

adanya virus COVID-19 ini membuat proses pembelajaran 

menjadi berubah dari yang tatap muka menjadi 

pembelajaran jarak jauh (daring), melalui Surat Edaran 

Mendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-

19 pada satuan Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam surat 

edaran tersebut   berisi  tentang pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. 

Tidak terkecuali di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten 

Bengkalis menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan 

sistem pembelajaran daring.  

Konsekuensi dari penutupan Lembaga Pendidikan 

secara fisik dan mengganti dengan belajar di/dari rumah 

sebagaimana kebijakan pemerintah adalah adanya 

perubahan sistem belajar mengajar. Pengelola sekolah, 

siswa, orangtua, dan tentu saja guru harus bermigrasi ke 

sistem pembelajaran digital atau online, yang lebih dikenal 

dengan istilah e-learning atau dikenal dengan istilah 

pembelajaran dalam jaringan atau “pembelajaran daring” 
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di Indonesia. Negara Indonesia juga relatif tidak berbeda 

dengan negara lain. Meskipun menyadari bahwa ada 

disparitas terhadap akses teknologi pembelajaran dan 

beragamnya latar belakang orang tua, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan 

tegas memberlakukan kebijakan pembelajaran daring.  

Salah satu faktor utama untuk mencapai sukses 

dalam segala bidang, baik berupa studi, kerja, hobi atau 

aktivitas apapun adalah minat. Hal ini dengan tumbuhnya 

minat dalam diri seseorang akan melahirkan perhatian 

untuk melakukan sesuatu dengan tekun dalam jangka 

waktu yang lama, lebih berkonsentrasi, mudah untuk 

mengingat dan tidak mudah bosan dengan apa yang 

dipelajari. Minat belajar adalah salah satu faktor yang 

paling penting untuk keberhasilan belajar siswa, minat 

muncul dari internal siswa itu sendiri. Faktor eksternal 

minat belajar, yaitu fasilitas yang tersedia sebagai 

penunjang pembelajaran dan cara pengajar tersebut 

memberikan pelajaran pada siswa. Peran guru sangat 

penting untuk menumbuhkan minat belajar siswa salah 

satu dengan cara mengajar yang menyenangkan, 

memberikan motivasi yang membangun. 
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Setelah melakukan kajian literasi jurnal- jurnal, 

sehingga bisa diadakannya penelitian mengenai bagaimana 

pengaruh pembelajaran daring terhadap pemahaman dan 

minat belajar siswa SD pada masa COVID-19 untuk 

menjawab bagaimana pengaruh pembelajaran daring 

terhadap kemampuan belajar siswa tersebut dari sudut 

pandang guru, siswa dan orangtua siswa yang ada di 

daerah Desa Pangkalan Batang. Karena dengan keadaan 

yang baru ini, pelaksanaan pembelajaran tidak akan sama 

dengan pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh pembelajaran daring terhadap pemahaman dan 

minat belajar siswa di SDN 15 desa pangkalan batang.  

 

METODE  

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Karakteristik penelitian 

kualitatif yaitu melakukan penelitian dalam kondisi yang 

alamiah, langsung ke sumber data. 

Sumber data yang diambil oleh peneliti yaitu hasil 
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wawancara peneliti dengan siswa, wali murid dan guru 

yang ada disekitar Desa Pangkalan Batang. Data yang 

diperoleh dari orang tua siswa ini berupa opini secara 

individual yang berdasarkan jawaban dari hasil 

wawancara dengan peneliti. Setelah itu data akan 

dikumpulkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

peneliti. Selain sumber data hasil wawancara dari orang 

tua siswa dan guru yang disekitar rumah peneliti, bisa juga 

hasil dokumentasi berbagai literatur yaitu berupa buku, 

jurnal, artikel ataupun yang berkaitan dengan penelitian. 

Subjek penelitian ini adalah siswa SDN 15 Pangkalan 

Batang  yang mengikuti pembelajaran selama masa 

pandemi COVID-19 ini, guru dan orang tua siswa. 

Mendapatkan total 20 responden,, 5 orang guru 5 orang 

wali murid, dan selebihnya siswa.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang 

memilukan bagi seluruh penduduk bumi. Seluruh 

kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa kecuali 

pendidikan.  Banyak negara memutuskan menutup 

sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk 
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negara Indonesia. Coronavirus atau virus corona 

merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan 

infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, 

seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, 

setidaknya satu kali dalam hidupnya. Pada masa pandemi 

COVID-19 ini siswa belajar di sekolah dialihkan dengan 

belajar dari rumah. Meskipun belajar dari rumah siswa 

tetap berlajar seperti di sekolah, hanya saja media yang 

digunakan menggunakan  Zoom, Google Meet atau 

teleconference lainnya. Pada saat pembelajaran dari rumah 

siswa juga diberikan materi seperti belajar di sekolah 

yang berbeda hanya jam belajarnya saja untuk yang 

lainnya masih sama. 

Pembelajaran daring dapat dijadikan solusi 

pembelajaran jarak jauh ketika terjadi bencana alam. 

Seperti yang terjadi saat ini ketika pemerintah menetapkan 

kebijakan social distancing. Social distancing diterapkan 

oleh pemerintah dalam rangka membatasi interaksi 

manusia dan menghindarkan masyarakat dari kerumunan 

agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 

(Syarifudin, 2020). 
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Pemerintah menganjurkan seluruh siswa- siswa 

untuk belajar di rumah di bawah pengawasan orang tua. 

Siswa tetap belajar dengan menggunakan metode yang 

dibuat sementara pembelajaran. Pengembangan program 

pembiasaan perilaku baik di rumah dan orang tua wajib 

melaporkan tugas yang diberikan setiap harinya dengan 

video atau foto (Kuntarto, 2017). 

Untuk menggunakan media pada saat pembelajaran 

daring ini tergantung pihak sekolah untuk menggunakan 

media apa, ada beberapa sekolah yang menggunakan 

media Zoom untuk melakukan pembelajaran daring 

bersama siswanya. Ada juga yang menggunakan media 

Google Meet untuk melakukan pembelajaran daring 

bersama siswa. Untuk media Google Form biasanya 

digunakan sebagai alat untuk mengerjakan tugas dan 

mengumpulkan tugas. 

Meskipun belajarnya dengan pembelajaran daring 

tetapi siswa tetap semangat tidak mengeluh dan juga tidak 

bosan, tetapi ada kalanya siswa bosan dengan 

pembelajaran ini tapi harus diikuti oleh siswa karena jika 

tidak mengikuti pembelajaran daring dianggap tidak 

masuk sekolah. Tercatat, dari 10 siswa yang mengisi form, 
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ada 7 siswa atau 70% yang merasakan kebosanan 

mengikuti pembelajaran daring. Untuk 3 orang atau 30% 

lainnya masih dalam keadaan yang santai atau tidak 

mengalami kebosanan pada saat mengikuti pembelajaran 

daring. 

Pembelajaran daring tidak berbeda dengan 

pembelajaran seperti di sekolah, tugas juga masih ada 

mungkin tidak seperti pada waktu belajar di sekolah hanya 

saja dikurangi sedikit beban tugasnya. Siswa juga tetap 

mengerjakan tugas yang diberikan gurunya untuk 

dikerjakan sebagai pengambilan nilai setiap hari tetapi 

tugas yang diberikan pun juga tidak setiap hari. Dilihat juga 

dari kondisi dan situasi pada saat itu jika memungkinkan 

untuk diberikan tugas bisa diberikan tugas yang sesuai 

dengan materi jika tidak memungkinkan maka tidak 

diberikan tugas. Siswa juga harus memperhatikan guru 

pada saat memberikan materi kepada siswa, agar siswa 

mengetahui materi apa yang akan diterima pada waktu 

pembelajaran tersebut. Atau bisa juga dicatat agar tidak 

lupa. 

Pembelajaran daring yang diterapkan lebih 

cenderung pada bentuk penugasan via aplikasi. Siswa 



 
 

118 

diberikan tugas-tugas untuk diselesaikan kemudian 

dikoreksi oleh guru sebagai bentuk penilaian dan diberikan 

komentar sebagai bentuk evaluasi (Syarifudin, 2020).  

Pada saat proses pembelajaran daring ini siswa 

didampingi dan dibantu oleh orang tua. Ada juga yang tidak 

di dampingi oleh orang tua dikarenakan bekerja atau 

kesibukkan lainnya namun siswa tetap melakukan proses 

pembelajaran daring sendiri. Ketika mendapatkan 

kesulitan dari materi yang diberikan oleh guru, jika tidak 

didampingi oleh orang tua, siswa bisa melakukan browsing 

materi yang didapat untuk membantunya pada saat proses 

pembelajaran jika itu diijinkan oleh gurunya.  

Pembelajaran daring yaitu pembelajaran jarak jauh 

atau juga bisa disebut belajar dari rumah yang dilakukan 

secara online oleh guru dan siswa untuk melakukan 

pembelajaran yang seperti di kelas. Pembelajaran ini 

kurang efektif karena masih ada beberapa siswa/orang tua 

siswa tidak memiliki ponsel dan kendala sinyal internet. 

Dalam pembelajaran pembelajaran daring sampai saat 

ini, hanya efektif dalam mengerjakan penugasan yang 

diberikan oleh gurunya. Tapi, dalam hal pembelajaran 

untuk memahami konsep sampai refleksi tidak berjalan 
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dengan baik (Ashari, 2020).  

Perubahan pola belajar dan mengajar tentu tak akan 

pernah terlepas dari peran guru, terlebih berubah ke pola 

pembelajaran daring. Durasi waktu yang diberikan guru 

kepada siswa ini selama melakukan pembelajaran daring ini 

cukup berbeda-beda. Ada yang durasi waktunya 3 jam 

dengan jeda untuk istirahat 30 menit, ada yang kondisional 

sesuai dengan kondisi siswa dan juga tidak memberatkan 

siswa, dan ada juga yang 2 jam diberikan waktu istirahat 

juga selama 30 menit. 

Guru memberikan materi pada saat pembelajaran 

daring menggunakan video animasi yang sesuai dengan 

materi yang diberikan oleh guru dan juga berupa Power 

Point (PPT) berisikan materi yang sesuai dengan 

pembelajaran daring berlangsung. Selama pembelajaran 

daring guru tidak terlalu menuntut memberikan tugas 

kepada siswa hanya saja diberikan latihan-latihan soal yang 

sesuai dengan materi berlangsung. Dan ada juga salah satu 

guru yang memberikan tugas kepada siswa dengan 

diberikan waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan tugas 

tersebut. Setelah 1 minggu tugas selesai pihak orangtua 

datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas tersebut 
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agar diberi nilai oleh guru. 

Media yang digunakan pada saat pembelajaran 

daring itu mulai dari Zoom, Google Meet, sudah terlaksana 

dengan baik. Tetapi kadang kala terkendala dengan sinyal 

internet siswa. Dan juga menggunakan Google Form untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan untuk 

mengerjakannya tetap dibantu oleh orang tuanya dirumah 

sebagai pengawasan anak-anak pada saat pembelajaran 

daring berlangsung. 

Minat belajar adalah salah satu faktor yang sangat 

penting untuk keberhasilan belajar yang dimiliki siswa, 

minat muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor dari 

luar minat belajar yaitu bagaimana cara guru tersebut 

mengajar. Peran guru sangat penting untuk menumbuhkan 

minat belajar siswa salah satu dengan cara mengejar yang 

menyenangkan, memberikan motivasi yang membangun 

(Riamin, 2016). 

Minat belajar juga mempunyai indikator- indikator 

didalamnya yaitu adanya perasaan tertarik dan juga 

senang untuk belajar, adanya partisipasi yang aktif, adanya  

kecenderungan untuk memperhatikan dan daya 

konsentrasi yang besar, memiliki perasaan positif dan 
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kemauan belajar yang terus meningkat, adanya 

kenyamanan pada saat belajar, dan dimilikinya kapasitas 

dalam membuat keputusan sekaitan dengan proses belajar 

yang dijalaninya. 

Cara untuk menumbuhkan minat belajar siswa yaitu 

memberikan video animasi yang menarik agar siswa itu 

tertarik pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan 

dalam pembelajaran daring juga menyampaikan motivasi 

belajar dan semangat untuk belajar meskipun menyapa 

hanya secara virtual. 

Guru selalu memberikan motivasi kepada siswa pada 

saat pembelajaran daring berlangsung agar siswa itu tidak 

jenuh, tidak lemas, dan minat belajar siswa tetap ada. Dan 

juga memperhatikan siswa sebagaimana mestinya seperti di 

kelas. Jika siswa tidak mengetahui atau memahami tentang 

materi tersebut sebagai guru membantu siswa dalam 

mengalami kesulitan sehingga siswa paham dengan materi 

yang telah diberikan oleh guru. 

Cara meningkatkan minat belajar kepada siswa 

sebagai berikut, minat belajar dapat ditingkatkan dengan 

tujuh langkah. Yang pertama, dengan mengartikulasikan 

tujuan pembelajaran atau menyusun tujuan pembelajaran 
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yang sesuai dengan keadaan siswa. Yang kedua, dengan 

membuat relevansi antara materi pembelajaran dengan 

kehidupan akademik siswa dan yang mudah dipahami oleh 

siswa. Yang ketiga, dengan menunjukkan relevansi materi 

ajar dengan kehidupan profesional siswa, yang diketahui 

oleh siswa. Yang keempat, dengan menyoroti berbagai 

penerapan pengetahuan dan keterampilan di dunia nyata 

yang diketahui oleh siswa. Yang kelima, guru dapat 

menghubungkan pembelajaran dengan minat pribadi siswa. 

Yang keenam, memberikan kebebasan bagi siswa untuk 

membuat keputusan atau pilihan dan tidak memberatkan 

siswa. Terakhir, guru dapat menunjukkan gairah dan sikap 

antusias untuk meningkatkan minat belajar siswa agar 

siswa tidak mudah bosan pada waktu pembelajaran 

(Ricardo & Meilani, 2017). 

Siswa yang mempunyai minat terhadap suatu 

pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh 

karena adanya daya tarik baginya, sehingga dapat 

didefinisikan bahwa minat belajar merupakan suatu 

keadaan yang menunjukkan kecenderungan perhatian 

atau tertarik terhadap suatu pelajaran tertentu. 
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Pembelajaran daring ini berpengaruh terhadap minat 

belajar siswa dikarenakan pembelajaran yang berbeda dari 

pembelajaran kelas. Minat belajar siswa bisa turun 

dikarenakan video yang diberikan kurang menarik. Jika 

pembelajaran dikelas kalau siswa minat belajarnya sudah 

turun dan tidak semangat lagi, biasanya guru memberikan 

permainan atau bernyanyi bersama. Dan bisa juga 

penerapan pembelajaran dikelas itu bisa diterapkan dalam 

pembelajaran daring meskipun tidak setiap hari agar siswa 

tidak mudah bosan pada proses pembelajaran daring 

berlangsung. 

Guru juga mempunyai perbedaan dalam 

meningkatkan minat belajar siswa, bisa juga dengan cara 

selalu memotivasi siswanya agar tidak putus asa, tidak 

mudah bosan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Menurut salah satu responden, kelebihan dalam 

pembelajaran daring adalah masih bisa belajar meskipun 

di rumah yang biasanya disebut Pembelajaran Jarak Jauh. 

Namun juga memiliki banyak kekurangan sepeti tidak bisa 

memantau siswa secara langsung, tidak bisa bertatap muka 

secara langsung, tidak bisa mengetahui karakter yang 

dimiliki oleh siswa, dan ada juga pemberian materi yang 
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kurang efektif serta keterbatasan waktu pemberian materi. 

Pada masa pandemi COVID-19 ini pembelajaran 

daring dilakukan dirumah dan siswa pada saat 

melaksanakan pembelajaran daring ini selalu didampingi 

oleh orang tua agar siswa tidak kebingungan pada saat 

diberikan materi oleh guru jika ada kesulitan agar orang tua 

bisa membantu anaknya. Tetapi tidak semua orang tua yang 

bisa mendampingi anaknya melakukan pembelajaran 

daring karena ada orang tua yang bekerja. Orang tua tidak 

mengalami kesulitan pada saat mendampingi anaknya 

melakukan proses pembelajaran daring dan juga 

memaklumi dengan adanya pembelajaran daring. 

Menurut salah satu orang tua, pembelajaran daring ini 

sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa karena 

proses belajar yang berbeda. Ada kemungkian besar siswa 

menjadi malas atau tidak mau mengikuti pembelajaran 

daring yang sudah dijadwalkan oleh pihak sekolah, karena 

keinginan untuk bermain. Ada pula orangtua yang sesekali 

tidak memaksa anaknya untuk mengikuti pelajaran daring 

dari awal hingga akhir. Anak juga sering mengalami 

kebosanan dikarenakan hanya bertemu dengan teman-

teman dan gurunya melalui media virtual atau biasanya 
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menggunakan Zoom atau Google Meet tidak bertemu secara 

langsung. 

Adanya bentuk penugasan via daring justru dianggap 

menjadi beban bagi sebagian siswa dan orang tua. Bagi 

siswa dan orang tua yang belum pernah mengenal gadget 

akan kebingungan dan akhirnya tidak menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru. Hal seperti ini biasanya 

terjadi pada siswa pada tingkat skolah dasar. Istilah 

pembelajaran yang dijadikan solusi oleh pemerintah 

menjadi asing dikarenakan ketidaktersediaan fasilitas 

(Syarifudin, 2020).  

Cara orang tua untuk menumbuhkan minat belajar 

anaknya dengan selalu memberikan semangat dan 

mendampingi pada saat proses  pembelajaran daring 

berlangsung. Dan juga memberikan proses belajar dengan 

orang tua yang menyenangkan dengan melihat situasi dan 

kondisi. Orang tua juga selalu memberikan motivasi 

kepada anaknya agar tetap belajar dan mengikuti proses 

pembelajaran meskipun belajar dari rumah. 

Cara orang tua untuk meningkatkan minat belajar 

anak salah satunya dengan cara memotivasi anak agar mau 

mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya 
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pada waktu pembelajaran daring sedang berlangsung 

dengan memberikan hadiah untuk prestasi yang telah 

dicapai agar anak lebih semangat untuk melakukan 

pembelajaran daring. Pemberian motivasi juga tidak harus 

memberikan hadiah kepada anak, bisa juga dengan 

pemberian semangat belajar secara lisan dengan 

perkataan yang positif dan membangun minat belajar anak 

itu sendiri. Selalu memberikan motivasi kepada anak 

bagaimana pentingnya belajar itu sendiri. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, 

pembelajaran daring ini berpengaruh terhadap 

pemahaman dan minat belajar siswa. Ini karena siswa 

menjadi mudah bosan ketika pembelajaran daring 

berlangsung yang menyebabkan minat belajar dan 

pemahaman tentang materi menjadi sulit untuk dipahami.  

Pembelajaran kurang menarik tidak seperti pembelajaran 

di kelas. Oleh karena itu, guru harus menciptakan 

pembelajaran daring yang menarik, kreatif, dan variatif 

untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa. 

Cara untuk menumbuhkan minat belajar pada siswa 
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dengan memberikan motivasi-motivas belajar kepada 

siswa dengan perkataan yang positif dan membangun 

siswa dalam kondisi belajar, dapat juga dengan 

memperhatikan siswa pada saat pembelajaran daring 

berlangsung.  
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TRADISI BELE KAMPUNG 

(Studi Kasus Pambang Pesisir) 
 

Oleh : 

Muhammad Irwanto, Jimi kartila, Norhaidi, Norhidayu, Nur 

asyida, Nur fatihah, Susi sulyani 

 

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 kesanggupan untuk 
kewajiban berbakti kepada kampung tempat tinggal serta 
mepertahankan warisan dari leluhur secara kolektif dalam 
bentuk upacara tradisi bele kampung 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 syukur 
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 
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mulai dari bacaan-bacaan mantra oleh tokoh masyarakat 
yang sebagian doa-doanya menggunakan 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   

 

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 ini ditinggali 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. 

Menurut Effat Al-syarqawi mengartikan  kebudayaan 

sebagai khasanah sejarah suatu bangsa atau masyarakat 

yang mencerminkan pengakuan atau kesaksiannya dan 
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niali-nilainya. Yaitu kesaksian dan nilai-nilai yang 

menggariskan bagi  kehidupan suatu tujuan yang ideal dan 

makna, 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-nilai (Effat al-Sharqawi, 

1999). 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 suci (K.Bertens, 2002). 
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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. 

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 nilai. 

 Kebudayaan Melayu di Riau juga menghasilkan 

Varian dalam identitas orang Melayu, yaitu sebagai identitas 

khusus dari identitas melayu dan merupakan suatu ciri dari 
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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 
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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 (Hasbullah). 

 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 
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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. 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 
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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 bulan Muharam. 

 

B. METODE 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. 
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C. HASIL DAN 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 hubungan dan pengaruhnya 

secara timbal balik dengan daerah lain, sedangkan 

masyarakat perkampungan  ditandai dengan pemilikan 

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. 

a. Intraksi sosial masyarakat kampung  

Pengertian Intraksi sosial adalah suatu hubungan 

timbal balik antara individu dengan individu lainya 

maupun kelompok 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 di 
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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 

lebih prifentif terhadap kebudayaan asing yang 

masuk. Hal ini yang membuat kultur adat kebiasaan 

mereka sangat kental dalam berintaksi. Masyarakat 

Melayu Kampong pambang pesisir masih 

mempertahankan tradisi 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, 
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pernikahan,  berduka cita, kenduri, tradisi 

keagamaan, bele kampung dan dalam pemanfaatan 

suberdaya alam sebagai nelayan dan petani. Pola 

kehidupan masyarakatnya adalah sederhana yang 

masih ada hingga sekarang seperti, rumah umumnya 

terbuat dari bahan kayu dengan atap seng dan lantai 

papan, Kebutuhan air bersih diperoleh dari tadahan 

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 pencaharian di bidang lain, yang 
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bagi mereka itu merupakan sumber mata pencaharian 

utama (Leibo, 1990). 

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 

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. 
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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)  
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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 
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ketergantungan nelayan besar pada satu mata pencarian 

yang menangkap ikan. 

 

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-
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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 masyarakat 

yang harus di patuhi atau dituruti pantang larangnya 
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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. 
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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 
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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 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 
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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. 

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 
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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 
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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. 

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 
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temanya serta bala tentara (pasukannya),dan (kami 

mohon) pertolongan dari godaan nafsu 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. 

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 
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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 
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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 rapi 

bersama masyarakat. Setelah sampai di Tempat 

Tanjung parit, kemudian sesaji yang di bawa di bagi 

menjadi beberapa bagian setiap bagian dikelilingi 

oleh masyarakat kemudian. 

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 bersamasama 

masyarakat yang ikut dalam ritual tersebut. Setelah 

selesa acara ritual masyarakat pulang ke rumahnya 

masing-masing. 
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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. 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. 

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 
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kita dapat membedakan jenis tradisi menurut kriteria 

tertentu, 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. 

Sama halnya dengan tradisi bele kampung yang 

dilaksanakan oleh masyarakat pambang pesisir , 

tradisi yang memiliki makna tersendiri 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 mengatur pola perilaku 
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warganya. 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 
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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 sekali dengan 

membawa sesaji pulut kuncit di pingir pantai tanjung 

parit, dan di belakang kebun perkarangan rumah, yang 

dilaksanakan dengan cara berdo’a bersama-sama 
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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 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 
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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   
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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 

benarbenar telah menyatu dalam diri orang Melayu 

(Junaidi, 2014). 

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 
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Allah. Adat, pemikiran, kesenian, tradisi dan semua 

aspek kebudayaan yang dikreasikan oleh manusia harus 

benar-benar sesuai dengan 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 

Adat 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 
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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. 

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 
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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: 

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 
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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 (al-Akholifi). 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). 

Pengertian urf secara garis besar, 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 
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dibiasakan baik perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan 

meninggalkan dan mengerjakan. 

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 

aqidah, syariah dan akhlak. Aqidah menyangkut ajaran-

ajaran tentang keyakinan atau keimanan. Syariah 

menyangkut ajaran-ajaran tentang hukumhukum 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. 
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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 
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‘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 masingmasing.  

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 

(Abdurrahman., 2003). 

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 
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formal. Islam dipahami kontektual, lentur, respektif, dan 

apresiatif terhadap budaya-budaya lokal (Simuh, 2002). 

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 
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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 (Efendi, 2011). 

Dalam rangka menentukan kebijakan dan arah 

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 (AlQur’an), 
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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 

bersamasama, mengikuti dan melaksanakan ritual 

tersebut. pelestarian Bele Kampung bukan 

pengkultusan budaya yang bermuara pada adanya 

keyakinan bahwa apabila tidak melaksanakan atau 

mengikuti tradisi tersebut akan tertimpa bala, bencana, 
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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 tradisitradisi 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 alQur`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 ritual 

Keagamaan. 
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KESIMPULAN 

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. 
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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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TRADISI TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM 

UPACARA ADAT MELAYU DI DESA SELATBARU 

KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS 
 

Oleh : 

Fahrurrozi, M.Sayyid Akmal, Fajri Faturrahman, Norsilfia 

Maulidiawati, Betti Anggrianis, Yesi Aprianti 

 

Abstrak  

Tepuk tepung tawar adalah salah satu Tradisi Melayu yang 
masih dilaksanakan di masyarakat Melayu khususnya di desa 
Selatbaru. Banyaknya simpang siur terhadap pelaksanaan 
tepuk tepung tawar di desa Selatbaru, mulai dari waktu 
pelaksanaannya, siapa yang boleh menepuk tepung tawar, 
berapa orang yang menepuk tepung tawar, Langkah-langkah 
menepuk tepung tawar Maka dari itu kami ingin meneliti 
tentang tepuk tepung tawar di desa Selatbaru dengan 
mendatangi beberapa sumber yang terkait. Peneliti 
memperoleh informasi dari seorang nara sumber yang paling 
mengetahui tentang tradisi tepuk tepung Tawar di desa 
Selatbaru yaitu ketua DPH (Dewan Pemimpin Harian) LAM 
kecamatan Bantan, dan tokoh masyarakat setempat. Metode 
yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu metode 
deskriptif kualitatif, Metode yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif, dimana data yang dikumpulkan melalui observasi, 
wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis 
data dilakukan dengan cara kualitatif. Adapun lokasi 
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penelitiannya yaitu Desa Selatbaru Kecamatan Bantan 
Kabepaten Bengkalis. Hasil dari penelitian ini adalah 
pelaksanaan tepuk tepung tawar yang ada di desa selatbaru 
biasanya dilaksanakan pada malam hari setelah shalat Isya. 
Orang yang melakukan tepuk tepung tawar berjumlah ganjil 
minimal 7 orang, yang menepuk tepung tawar adalah kerabat 
dari kedua mempelai selain orang tua pengantin.  
 

Kata Kunci: Tepuk Tepung Tawar, Adat Melayu 

 

PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat 

multikultural dan bangsanya sangat majemuk yang terdiri 

dari berbagai macam suku, budaya, ras dan agama. Setiap 

bangsanya memiliki berbagai macam kebudayaan asli yang 

menjadi ciri khasnya dan terus dipertahankan. Salah satu 

aspek yang menarik dari kebudayaan di Indonesia adalah 

keaslian budaya daerah yang masih tetap dipertahankan. 

Setiap kebudayaan berisikan seperangkat pedoman yang 

antara lain dapat digunakan oleh para penganut dan 

pengikutnya untuk mewujudkan ketertiban sosial dan lain 

sebagainya (Putra, 2014). 

Suku Melayu merupakan suku yang Sebagian besar 

penduduknya menjadikan islam sebagai agamanya, 
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sehingga dalam adat istiadat Melayu dikenal istilah “adat 

bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah”. Segala 

macam adat istiadat harus sejalan dengan syarak yang 

berlaku yang akhirnya bermuara pada ketetapan yang ada 

pada kitabullah (harus sesuai dengan ajaran Islam), 

disamping ketaatan menjalankan ibadah agama islam, 

masyarakat Melayu Riau juga termasuk masyarakat yang 

menerima kemajuan dan teknologi yang datang dari luar. 

Masyarakat Melayu Riau yang khususnya di Kabupaten 

Bengkalis merupakan masyarakat terbuka yang menjadikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonolgi serta 

globalisasi sebagai bagian yang dapat diterima dan 

dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari (Chozanatuha, 

2017). Keanekaragaman Budaya Daerah merupakan 

khazanah Budaya Bangsa yang tak ternilaikan, perekat 

persatuan dan kesatuan di Negeri yang bermarwah ini. Oleh 

karena itu, ketua umum Lembaga Adat Melayu Riau Kab. 

Bengkalis, menyambut baik atas prakarsa penyusun yang 

telah mempunyai iktikad baik terhadap khazanah Budaya 

Melayu yang pada hakikat nya dapat dijadikan pedoman 

bagi generasi berikutnya (Jali, 2009).  
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Desa Selatbaru merupakan salah satu desa yang berada 

di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang kaya akan 

tradisi budaya, salah satunya adalah tradisi tepuk tepung 

tawar biasanya dipergunakan dalam acara-acara tertentu 

misalnya dalam upacara pernikahan, menyambut tamu, 

menempati rumah baru, memiliki kendaraan baru, khitanan, 

aqiqah, 7 bulanan, serta bentuk-bentu luapan rasa 

kegembiraan bagi orang-orang yang mempunyai hajatan, 

atau semacam upacara adat yang sakral, yang dari masa 

kemasa tepuk tepung tawar senantiasa mendapat perhatian 

yang luar biasa dari masyarakat Selatbaru.  

Tepuk Tepung Tawar adalah simbol pemberian doa dan 

restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping 

sebagai penolakan terhadap bala dan gangguan. 

Harapannya, keadaan orang yang kena tepung ini menjadi 

tawar, tidak terjadi apa-apa yang dapat mendatangkan 

malapetaka. Begitu juga ramuan yang bernama sedingin 

telah tersisip harapan, agar sesuatu yang panas menjadi 

dingin, sedangkan setawar diharapkan kembali seperti 

sediakala (Swastiwi, 2019). Tepung Tawar, adalah 

bermakna menawar segala yang berbisa, menolak segala 

yang menganiaya, menjauhkan segala yang menggila, 
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mendindingkan segala yang menggoda, menepis segala yang 

berbahaya. Selanjutnya juga disebutkan di dalam Tepuk 

Tepung Tawar, terkandung segala restu, terhimpun segala 

doa, terpatri segala harap, tertuang segala kasih sayang. 

Namun, dalam pelaksanaan orang yang melaksanakan 

tepuk tepung tawar di desa Selatbaru ini banyak nya 

simpang siur yang terjadi di masyarakat terhadap 

pelaksanaan tepuk tepung tawar yang sesuai dengan adat 

Melayu. Mulai dari waktu pelaksanaannya, siapa yang boleh 

menepuk tepung tawar, berapa orang kah yang menepuk 

tepung tawar, Langkah – Langkah apa saja dalam menepuk 

tepung tawar. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang 

tradisi tepuk tepung tawar dalam upacara adat Melayu di 

Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ini 

sesuai dengan adat istiadat Melayu.  

METODE PENELITIAN  

Objek yang diambil untuk penelitian tradisi tepuk 

tepung tawar yaitu berupa tata cara, bahan dan alat, serta 

waktu yang digunakan ketika pelaksanaan tepuk tepung 

tawar di desa selatbaru kecamatan bantan kabupaten 

bengkalis yang dilaksanakan pada saat poses perkawinan 



 
 

180 

berlangsung. Alasan pemilihan daerah ini sebagai lokasi 

penelitian adalah bahwa desa selatbaru salah satu daerah 

yang dihuni oleh mayoritas masyarakat Melayu.  

Metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu 

metode deskriptif kualitatif, metode ini disebut juga sebagai 

metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni 

(kurang terpola) dan disebut sebagai metode interpretive 

karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan 

interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. 

Dalam penelitian kualitatif instrumentnya adalah orang atau 

human instrument, yaitu peneliti itu sendiri (Sugiono, 2016).  

Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Selatbaru. 

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling 
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strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian 

kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan 

serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Selat Baru adalah salah satu desa yang terletak 

di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 

Daerah ini merupakan pusat pemerintahan Kecamatan 

Bantan, desa Selatbaru terletak sebelah utara pulau 

Bengkalis, yang berhadapan langsung dengan selat Malaka 

yang memiliki beberapa Dusun, diantaranya Penawar Laut, 

Beringin, Beringin Baru, Mekar Indah, dan Pantai Indah. 

Makna Adat Tepuk Tepung Tawar 

Tepuk tepung tawar adalah satu rangkaian kegiatan 

acara pesta pernikahan adat Melayu untuk mohon doa restu 

atas berlangsungnya acara pesta tersebut. Mereka mohon 

doa restu kepada Allah SWT agar terhindar dari bala dan 

bencana serta mendapat selamat atau kesuksesan terutama 
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sekali selama acara berlangsung sampai selesai (Rahman, 

2017). 

Tepuk tepung tawar merupakan salah satu tradisi 

dalam masyarakat Melayu untuk mengiringi upacara-

upacara perkawinan, khitanan, upah-upah, syukuran karena 

mendapat rezeki, sarana penyembuhan dan sebagainya. 

Dengan kata lain tepuk tepung tawar dapat dilaksanakan, 

hamper pada semua upacara yang ada pada masyarakat 

Melayu yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur 

dan memberikan doa selamat. 

Tujuan Tepuk Tepung Tawar 

Tujuan yang terkandung dalam tepuk tepung tawar adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghadirkan sanak famili untuk menyuburkan rasa 

kekeluargaan. 

2. Memohon doa restu kepada Allah SWT agar sukses 

atau selamat dan terhindar dari musibah terutama 

sekali selama acara perhelatan berlangsung 

3. Mendoakan pasangan suami istri atau pengantin 

baru agar berbahagia dalam menempuh bahtera 

kehidupan rumah tangga 
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4. Menumbuh kembangkan nilai – nilai agama yang 

terkandung didalam adat Melayu. 

5. Memelihara tata krama atau sopan santun dan sikap 

saling membantu saling sesama 

6. Membudayakan rasa saling menghormati dan 

menghargai pada pemuka agama/pemuka adat 

ataupun pemuka kampung dan orang tua – tua atau 

orang yang dituakan 

7. Menumbuhkan dan memperkuat rasa memiliki adat 

Melayu sebagai jati diri atau identitas dalam 

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa  

 

Waktu Pelaksanaan Tepuk Tepung Tawar  

Pelaksanaan tepuk tepung tawar dilakukan setelah 

kedua mempelai duduk di pelaminan, maka mak andam 

mempersiapkan segala kelengkapannya untuk 

pelaksanaan acara tepuk tepung tawar, yang melakukan 

tepuk tepung tawar itu terdiri dari unsur – unsur pemuka 

agama, kaum keluarga, pemuka masyarakat, pejabat 

pemerintah dan orang yang dianggap patut, mereka 

berasal dari pihak laki – laki dan pengantin perempuan. 
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Pelaksanaan tepuk tepung tawar tersebut biasa 

dilakukan pada malam hari setelah shalat isya mereka yang 

akan melakukan sebagai penepuk tepung tawar hendaklah 

ditentukan terlebih dahulu oleh pembawa acara. Pembawa 

acara ditunjuk oleh ahli waris pihak mempelai yang 

bersangkutan. Dia hendaklah orang yang pandai bicara, 

layak serta orang yang dituakan atau orang kenamaan, 

tidaklah orang yang sembarang saja melakukannya. 

Penepuk tepumg tawar hendak lah sopan serta tidak 

boleh berdiri atau berjongkok, membelangkangi tetamu 

atau bersikap kurang patut atau kurang pada tempat nya. 

jika tempat pengantian pelamin biasa, duduklah pada kursi 

yamg telah disediakan, atau duduk bertelingkuh 

menghadap mempelai dengan menyamping dibagian 

sebelah kanan.     

 Pada upacara tepuk tepung tawar ini atas 

kesepakatan pemuka adat dan alim ulama, maka 

diputuskan bahwa orang tua kandung dari masing-masing 

mempelai tidak diperkenankan untuk melakukan tepuk 

tepung tawar, hal ini dikarenakan setiap orang tua 

senantiasa mendoakan keselamatan anaknya. Selain itu, 

urutan pada akhir kegiatan tepuk tepung tawar adalah 
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mengangkat kedua belah tangan yang disebut dengan 

mengangkat sembah, sebagai pemberian kehormatan pada 

raja sehari. Dengan kata lain tidaklah pantas seorang ayah 

mengangkat sembahnya pada anaknya sendiri. 

 

Pihak Yang Terlibat Pada Prosesi Tepuk Tepung Tawar  

Pada upacara tepuk tepung tawar ini atas 

kesepakataan pemuka agama dan alim ulama, maka 

diputuskan bahwa orang tua kandung dari masing-masing 

memepelai tidak diperkenankan untuk melakukan tepuk 

tepung tawar, hal ini dikareenakan setiap orang tua 

senantiasa mendoakan keselamataan anaknya. Selain itu, 

urutan pada akhir kegiataan tepuk tepung tawar adalah 

mengangkat kedua belah tangan yang disebut dengan 

mengangkat sembah, sebagai pemberian kehormataan 

pada raja sehari. Dengan kata lain tidaklah pantas seorang 

ayah mengangkat sembhanya pada anakanya sendiri.  

Arifin sebagai DPH (Dewan Pemimpin Harian) Lam 

Kecamatan Bantan mengatakan bahwa, pihak yang 

melakukan penepung tawaran atau yang menepung tawari 

dilarang berjumlah genap, penepuk tawar atau yang 

menepung tawari harus berjumlahkan ganjil. Karena 
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menurut para tetua dan pemuka adat tersebut tidak sesuai 

dan selaras dengan agama islam, Arifin mengatakan islam 

menyukai yang ganjil dan Melayu juga menjunjung tinggi 

agama islam karena orang Melayu adalah beragama islam. 

Selain dari pada itu menurut tetua terdahulu apabila 

dilakukan dengan jumlah yang genap maka akan 

mengakibatkan kurang baik didalam sebuah pernikahan 

entah itu perceraian maupun yang lainnya (Arifin, tanggal 

23 Juli 2021 di kedai kopi Selatbaru). 

 

Tata Cara Tepuk Tepung Tawar  

Menurut kebiasaan adat Melayu bahwa cara melakukan 

tepuk tepung tawar menggunakan urutan yang sistematis 

atau tata cara sebagai berikut: 

1. Dimulai dengan mengambil daun perenjis 

(memercikkan) lalu merenjiskan air bedak kepada 

yang ditepung tawari. Bagian yang direnjis sangat 

tergantung dari orang yang melakukan nya. Bila 

yamg melakukan tepuk tepung tawar itu lebih tinggi 

derajatnya, yang boleh merenjiskan sampai keatas 

kepalanya, akan tetapi bila tidak maka bagian yang 
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dirinjis adalah bagian pangkuan atau tangan kiri dan 

kanan saja. Membaca doa di dalam had sambil berniat 

untuk membuang sial bagi yang ditepung tawari. 

2. Selanjutnya mengambil serba sedikit beras basuh, 

bertih serta bunga rampai lalu menaburkan kepada 

kedua mempelai atau yang ditepung tawari. Pada 

waktu menaburkan nya hendak lah berniat dan 

berdoa didalam hati, semoga Allah melimpahkan 

rahmat bagi kedua pengantin dan sekalian yang hadir  

3. Kemudian mengambil sedikit Inai dan mengoleskan 

kedua telapak tangannya, sambal berdoa di dalam 

hati semoga dijauh kan dari bala dan bencana serta 

semua hajat dapat terkabulkan kelak. Selanjunya 

merenjiskan air mawar sambal berdoa di hati semoga 

kedua mempelai memperoleh keharuman atau nama 

baik, baik di dunia dan di akhirat.  

4. Terakhir yang ditepuk tepung tawari mengangkat 

tangan atau mengangkat sembah kepada yang 

melakukan tepuk tepung tawar. bila ditepung tawari 

lebih tinggi derajatnya, maka penepuk tawar lebih 

dahulu nmengakat sembah dan begitu juga 

sebaliknya. 
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Tata cara melakukan tepuk tepung tawar tidak lah sama 

diseluruh riau, disebabkan karena variasi variasi atau kreasi 

lain yang sesuai dengan adat resam yang berlaku di daerah 

setempat misalnya ada yang terlebih dahulu mengoleskan 

Inai dan lain sebagainya. Menurut adat daerah Datuk 

Laksamana Bukit Batu Bengkalis, mempelai tidak ditepung 

tawari secara serentak akan tetapi secara bergantian. 

Mepelai laki laki terlebih dahulu kemudian mepelai 

perempuan. apabila seluruh rangkain tepuk tepung tawar 

telah selesai maka hendaklah ditutp dengan pembacaan doa. 

Pada lazim nya doa disampaikan oleh penepuk tepung tawar 

yang terakhir, ia adalah seorang ulama, pemuka masyarakt 

atau imam.  

Makna Yang Terkandung Dalam Ritual Tepung Tawar  

Bedak sejuk atau bedak dimgin terbuat dari tepung 

beras dilarut kedalam air mawar, air percun atau air rebusan 

dari daun daun yang wangi, serta irisan liumau purut. bedak 

ini disebut juga bedak tepung tawar maknanya bedak sejuk 

ini bermakna penyejuk hati penuh kalbu diaharp pakan 

dapat meberikan kesabarn serta kesucian hati bagi yang 

ditepung tawari.  
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Beras basuh yaitu beras biasa yang sudah dicuci lalu 

dikeringkan. Maknanya beras basuh bermakna pernikahan 

atau perkawinan yang merupaka sesuatu kegiatan agama 

yang suci dan bersh serta lambing kemakmuran membasuh 

segala yang kotor, mencuci segala yang buruk membuang 

segala yang busuk  

Beras kunyit atau beras kuning, beras yang direndam 

dengan air parutan kunyit kemudian dikeringkan. 

Maknanya rezeki yang murah, subur dan bermarwah dalam 

ungkapan dikatakan rezeki yang tak putus putus keturunan 

marwah tak punah  

Bertih yaitu padi yang digoreng tampa minyak atau di 

gongseng hingga berkembang sampai bewarna putih makna 

nya adalah berkembang nya keluarga dalam kesucian 

senasib, sepenangungan, seaib semalu dan sebagai penolak 

malapetaka  

Daun Inai yang sudah ditumbuk atau digiling halus 

diberi sedikit air limau nipis, sedikit nasi, gambir dan keladi 

muda.makna nya menanda kan bahwa pengantin masih 

perawan, setia pada suami serta rukun sejahtera dalam 

keluarga. 



 
 

190 

Bunga rampai, terbuat dari racikan daun pandan 

wangi, serai wangi, daun jeruk purut, serta ditambah dengan 

berbagai bunga yang harum semerbak baunya. Maknanya 

melambangkan perkawinan yang bersatu padu, bersaudara 

lahir dan batin, ternama, bertuah dan bermarwah, nama 

baik dari keluarga.  

Daun perenjis, terdiri dari bermacam-macam daun 

yang diikat menjadi satu. Ikatan itu memakai tali ribu-ribu 

ataupun dengan benang tujuh warna. Maknanya daun ribu-

ribu lambang persatuan dan kesatuan berkembang suku dan 

keturunan Melayu. Benang tujuh warna sebagai benang 

pengikat perenjis, melambangkjan keragaman hidup yang 

disebut tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, penolak bala, 

penangkal sial, pengikat kasih saying, berumah tangga 

sampai tujuh keturunan dewasa dan bertanggung jawab.  

Makna alat tepuk tepung tawar pada daun perenjis 

yang diikat menjadi satu sebagai berikut: 

1. Daun setawar untuk menawar segala racun yang 

berbisa membuang segala yang jahat 
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2. Daun sedingin untuk mendinginkan hati dan segala 

pikiran, mendinginkan nafsu yang menyala dan 

menyalah 

3. Daun ganda rusa sebagai lambang untuk 

menjauhkan segala penyakit atau bahaya yang 

datang dari dalam atau dari luar 

4. Daun kalinjuang/ juang-juang atau lenjuang, daun 

ini memberi makna sebagai penolak hasutan setan 

dan iblis 

5. Daun sambau lengkap dengan akarnya bermakna 

memperkuat iman dan memperteguh hati, 

mengeraskan semangat dan rasa percaya diri  

6. Daun bunga cina atau daun kaca piring beserta 

kuntumnya memberi makna bahwa pengantin 

mampu menjemput kebahagiaan dalam berumah 

tangga 

7. Daun sepulih untuk memulihkan yang sakit, 

mengembalikan mana yang hilang membaikan yang 

buruk serta dapat memagar diri 

8. Daun hati-hati atau ati-ati dalam kehidupan ini 

cukup berhati-hati, berpikir Panjang, berwawasan 

luas serta dapat membuang penyakit hati, seperti: 
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iri, dengki, tamak haloba, dendam kesumat, dan lain 

sebagainya 

9. Air perencung atau air renjis atau disebut juga air 

mawar membawa harum dunia dan akhirat, 

mengharumkan nama mewangikan marwah setiap 

pada orang tua, taat beribadah. 

 

Pantun Yang Mengiringi Tepuk Tepung Tawar 

Prosesi Tepuk Tepung Tawar juga di iringi dengan 

pembacaan pantun. Adapun pantun di sampaikan adalah 

sebagai berikust:   

Beduk di tabuh menjelang azan 

Sanak keluarga membaca Al- Qur’an 

Tepuk tepung tawar nak dimulakan 

Pada mak andam agar dipersiapkan 

 

Lempuk durian darilah bantan 

Dicampur dengan santan dan ketan 

Tepuk tepung tawar nak dimulakan 

Tuan dan puan kami persilakan 
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Pergi ke Bantan memakai kolek 

Mencari mumbang dua setandan 

Seorang tampan seorang molek 

Laksana bunga kembang setaman 

 

Puan muda rajin bersolek 

Teluk belanga indah menawan 

Seorang tampan seorang cantik 

Semakin cantik ditambah senyuman 

 

Tepuk tepung tawar adat Melayu 

Pusaka lama sejak dahulu 

Untuk memberi doa dan restu 

Bagi pasangan pengantin baru 

 

Orang berlayar ke pulau rupat 

Membawa sayur berkati-kati 

Tepuk tepung tawar membawa berkat 

Berdoa bersyukur pada ilahi  
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PENUTUP  

Tepuk tepung tawar adalah satu rangkaian kegiatan acara 

pesta pernikahan adat Melayu untuk mohon doa restu atas 

berlangsungnya acara pesta tersebut. Mereka mohon doa 

restu kepada Allah SWT agar terhindar dari bala dan 

bencana serta mendapat selamat atau kesuksesan terutama 

sekali selama acara berlangsung sampai selesai. 

Tujuan yang terkandung dalam tepuk tepung tawar adalah; 

Menghadirkan sanak famili untuk menyuburkan rasa 

kekeluargaan, memohon doa restu kepada Allah SWT agar 

sukses atau selamat dan terhindar dari musibah terutama 

sekali selama acara perhelatan berlangsung, mendoakan 

pasangan suami istri atau pengantin baru agar berbahagia 

dalam menempuh bahtera kehidupan rumah tangga, 

menumbuh kembangkan nilai-nilai agama yang terkandung 

didalam adat Melayu, memelihara tata krama atau sopan 

santun dan sikap saling membantu saling sesame, 

membudayakan rasa saling menghormati dan menghargai 

pada pemuka agama/pemuka adat ataupun pemuka 

kampung dan orang tua – tua atau orang yang dituakan, 

menumbuhkan dan memperkuat rasa memiliki adat Melayu 
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sebagai jati diri atau identitas dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa  

Pelaksanaan tepuk tepung tawar tersebut biasa dilakukan 

pada malam hari setelah shalat isya mereka yang akan 

melakukan sebagai penepuk tepung tawar hendaklah 

ditentukan terlebih dahulu oleh pembawa acara. Pembawa 

acara ditunjuk oleh ahli waris pihak mempelai yang 

bersangkutan, Yakni orang yang pandai bicara, layak serta 

orang yang dituakan atau orang kenamaan, tidaklah orang 

yang sembarang saja melakukannya. 

Upacara tepuk tepung tawar ini dilakukan atas 

kesepakataan pemuka agama dan alim ulama, maka 

diputuskan bahwa orang tua kandung dari masing-masing 

memepelai tidak diperkenankan untuk melakukan tepuk 

tepung tawar, hal ini dikareenakan setiap orang tua 

senantiasa mendoakan keselamataan anaknya. 

Pihak yang melakukan penepung tawaran atau yang 

menepung tawari dilarang berjumlah genap, penepuk tawar 

atau yang menepung tawari harus berjumlahkan ganjil. 

Menurut kebiasaan adat Melayu bahwa cara melakukan 

Tepuk Tepung Tawar menggunakan urutan yang sistematis, 
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yakni; dimulai dengan mengambil daun perenjis, selanjut 

nya mengambil serba sedikit beras basuh, kemudian 

mengambil sedikit Inai dan mengoleskan kedua telapak 

tangan pengantin, terakhir yang ditepung tawari 

mengangkat tangan atau mengangkat sembah kepada yang 

melakukan tepuk tepung tawar. 

Bedak sejuk ini bermakna penyejuk hati penuh kalbu 

diaharp pakan dapat meberikan kesabarn serta kesucian 

hati bagi yang ditepuk tepung tawari. 

Maknanya beras basuh bermakna pernikahan atau 

perkawinan yang merupaka sesuatu kegiatan agama yang 

suci dan bersih serta lambing kemakmuran membasuh 

segala yang kotor, mencuci segala yang buruk membuang 

segala yang busuk. 

Beras kunyit atau beras kuning, Maknanya rezeki yang 

murah, subur dan bermarwah dalam ungkapan dikatakan 

rezeki yang tak putus putus keturunan marrwah tak punah 

Bertih maknanya adalah berkembangnya keluarga dalam 

kesucian senasib, sepenanggungan, seaib, semalu dan 

sebagai penolak malapetaka. 
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Daun Inai yang sudah ditumbuk atau digiling halus diberi 

sedikit air limau nipis, maknanya menandakan bahwa 

pengantin masih perawan, setia pada suami serta rukun 

sejahtera dalam keluarga. 

Bunga rampai, Maknanya melambangkan perkawinan yang 

bersatu padu, bersaudara lahir dan batin, ternama, bertuah 

dan bermarwah, nama baik dari keluarga.  

Daun perenjis Maknanya daun ribu-ribu lambang persatuan 

dan kesatuan berkembang suku dan keturunan Melayu. 
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Strategi Guru PAI  Dalam Upaya Menangkal 

Radikalisme Demi Terwujudnya Moderasi 

Beragama 
 

Oleh : 

Edi Suyanto, Aidil Kharis, Didik Gunawan, Marzi Ulfa, Tiara 

Adelina,  Syafriyani, Yuanda Fitra Ramadan 

 

Abstrak 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
bagaimana strategi guru PAI dalam mencegah penyebaran 
paham radikalisme di SD Negeri 2 Bantan, dan faktor 
pendukung serta penghambatnya. Tujuan dari penelitian 
ini bermaksud untuk mendeskripsikan strategi guru PAI 
dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di SD 
Negeri 2 Bantan, mendeskripsikan faktor pendukung dan 
penghambat guru PAI dalam mencegah penyebaran 
paham radikalisme di SD Negeri 2 Bantan. Metode yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis 
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan 
data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data: reduksi data, display data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi 
yang dilakukan oleh guru rumpun PAI dalam mencegah 
penyebaran paham radikalisme di SD Negeri  2  Bantan  
terbagi menjadi dua macam yaitu strategi dalam proses 
pembelajaran di dalam kelas yaitu dengan menggunakan 
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metode pembelajaran aktif dan metode pembelajaran 
Qur’ani, dan di luar proses pembelajaran di dalam kelas 
yaitu: dengan mengadakan berbagai kegiatan keagamaan, 
membentuk tim ibadah di sekolah, mengadakan workshop 
dan sosialisasi keagamaan di sekolah. Faktor pendukung 
dalam pelaksanaan strategi pencegahan penyebaran 
paham radikalisme di sekolah adalah sarana prasarana 
yang cukup memadai baik dari sumber belajar. Faktor  
penghambat  adalah  penyalahgunaan teknologi  
informatika (IT) oleh siswa, kurangnya dukungan orang 
tua terhadap kebijakan sekolah, kurangnya kerjasama 
antar pihak sekolah dengan wali murid, guru dengan wali 
murid, dan kurangnya kerjasama antar sesama guru. 

 

Kata kunci : strategi guru PAI, paham radikalisme 

 

PENDAHULUAN 

 Radikalisme merupakan suatu paham yang sangat 

berbahaya jika berkembang dikalangan anak muda. Dalam 

upaya menangkal radikalisme ini tidak hanya bisa melalui 

jalur hukum, polisi, dan pemerintah saja. Akan tetapi juga 

perlu melibatkan dunia pendidikan. Untuk mencegah paham 

radikalisme dikalangan siswa tentunya dibutuhkan kerja 

sama dari Guru Pendidikan Agama Islam yang ada disekolah. 

Hal ini dikarenakan mereka merupakan salah satu pihak 

yang bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman 



 
 

201 

yang komprehensif mengenai ajaran agama Islam kepada 

siswa.  

Peran guru PAI sangat penting dalam mencegah 

radikalisme, radikalisme mengusung tema agama dan 

memakai klaim islam sebagai dasar pijakan doktrinnya. 

Dalam hal ini, transformasi ajaran islam yang benar dan 

menyeluruh oleh guru PAI menjadi sangat penting. 

Pandangan islam secara menyeluruh akan membekali siswa 

wawasan tentang syariat islam yang luas dan terbuka. Guru 

PAI  mempunyai peran untuk memberikan pemahaman 

tentang akidah yang benar dengan tidak mengesampingkan 

nilai-nilai nasionalisme sebagai bekal untuk mencegah 

adanya perbedaan paham antar umat islam maupun umat 

beragama, serta menghindari ajaran radikal untuk mecegah 

aksi- aksi kekerasan yang  mengatasnamakan agama. 

Dengan adanya pendidikan agama islam memungkinkan 

untuk menangkal bahaya radikalisme pada anak anak muda. 

Gerakan radikalisme sudah mulai menggeser ke dunia 

pendidikan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan  

formal ataupun non formal. Berbagai temuan paham 

radikalisme terselip menjadi konten dalam materi buku 

mata pelajaran agama (Joko Tri Nugraha, 2020). 
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Penelitian Moh hasim juga menyebutkan bahwa 

terdapat unsur radikalisme dalam buku PAI SD yang 

berpotensi menimbulkan sikap radikal dalam beragama, 

seperti konsep kafir, kisah militan beragama, kisah-kisah 

perang pada zaman sahabat, jihad, dan pertentangan ajaran 

antar agama. 

Menurut Abdullah Idi dan Toto Suharto, pendidikan 

islam mempunyai peran yang signifikan untuk 

mengantisipasi munculnya krisis spiritual (Suharto, 2006). 

Oleh karena itu, diperlukan upaya guru PAI untuk 

menangkal paham radikalisme masuk ke peserta didik. 

Diantanya melalui pembelajaran PAI. Dengan adanya 

keseluruhan warga desa pasiran beragama islam  ini 

tentunya peran guru PAI sangat dibutuhkan. Pendidikan 

agama Islam yang cukup dapat membentengi diri dari 

gerakan radikal. Pendidikan agama Islam bertugas menjadi 

penyalur nilai-nilai global islam, seperti  inklusifisme, 

humanisme, toleransi. Tentunya pendidkan agama Islam 

sangat berperan penting bagi kehidupan manusia dan dapat 

dijadikan sebagai salah satu alat untuk menangkal gerakan 

radikalisme didunia pendidikan. 
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Pada realitanya akhir-akhir ini aksi-aksi kelompok 

radikal masih terus  berlangsung beserta propagandanya. 

Rekruitmen baru masih dilakukan dan rencana-rencana 

aksi masih tetap ada. Seseorang yang menjadi sasaran 

kelompok radikal akan melalui proses panjang agar bisa 

terpengaruh oleh propagandanya. Propaganda aliran 

radikal ini bisa dilakukan melalui berbagai media dan 

cara untuk mempengaruhi  orang lain bahkan 

merekrutnya menjadi golongannya (Sary, 2017). 

Dari uraian di atas dan pengamatan peneliti 

bahwasanya SD Negeri 02 Bantan dituntut untuk 

mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam membina 

kehidupan beragama, dan terus memberikan wawasan 

keagamaan yang baik bagi peserta didik sehingga 

peserta didik dan seluruh warga sekolah memiliki 

kesadaran tinggi dalam mengamalkan norma- norma 

agamanya dengan baik dan benar. Kemampuannya 

dalam membina kehidupan beragama sebagai wujud 

dari peranannya yang maksimal. Salah satu peran 

penting yang harus dijalankan oleh pihak sekolah dan 

yang paling utama adalah guru PAI yang memegang 

peran yang sangat penting di sekolah dalam 



 
 

204 

mengajarkan dan memberikan pemahaman tentang 

aspek-aspek keagamaan, syariat Islam ataupun 

hukum-hukum Islam dan semua  hal yang berkaitan 

dengan kaidah-kaidah keagamaan khususnya agama 

Islam, harus memberikan pemahaman yang mendalam 

dan melakukan penanganan terhadap paham 

keagamaan yang menyimpang pada sekolah mereka, 

khususnya radikalisme yang berasaskan tindakan-

tindakan anarkis dan merusak kemaslahatan ummat. 

 

METODE 

 Penulisan ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui 

strategi pembelajaran PAI dalam mencegah radikalisme di 

SDN 02 Bantan Desa Pasiran. (2) Untuk mengetahui faktor 

penghambat dan pendukung dari peran guru PAI dalam 

upaya menangkal radikalisme.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan (Field Research), yaitu dengan cara peneliti 

terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan  

informasi dari sumber data. Adapun prosedur penelitian 

yang peneliti gunakan yaitu deskriptif kualitatif, 

maksudnya penelitian yang dilakukan dengan mengamati 
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keadaan dalam memperoleh informasi dan data menurut 

situasi yang terjadi di lapangan. 

Metode kualitatif sebagai mana yang di- jelaskan 

dalam buku Sugiono  menyatakan bahwa, penelitian 

kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan untuk meneliti pada 

kondisi yang alamiah (natural setting), dimana peneliti 

sebagai instumen kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan dengan purposive sampling, teknik 

pengumpulan data dengan bermacam-macam 

(triangulasi atau gabungan), analisis data bersifat 

induktif dan hasil penelitian lebih  menekankan pada 

makna dari pada generalisasi (Arbain, 2019). 

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi 

data, data display dan verifikasi. Sedangkan unruk 

mengecek keabsahan data meliputi perpanjangan 

pengamatan, ketekunan penelitian dan triangulasi data 

(Iwan Satriawan, 2019). Selanjutnya Instrumen penelitian 

meliputi wawancara dan observasi dijelaskan seperti dalam 

tabel dibawah ini: 

No Jenis 
Instrumen 

Informan Pertanyaan 



 
 

206 

1. Wawancara Guru  a. Bagaimana langkah-langkah 
pembelajaran PAI yang 
dilakukan di SDN 02 Bantan ? 

 
b. Bagaimana strategi 

pembelajaran yang 
dilakukan di SDN 02 Bantan ? 

 
c. Metode apa saja yang 

digunakan guru PAI dalam 
proses pembelajaran ? 

 
d. Apakah di SDN 02 Bantan 

ada indikasi yang mengarah 
pada radikalisme ? 

 
e. Apa yang dilakukan guru PAI 

untuk menangkal 
radikalisme ? 

  Kepala 
Sekolah  

a. Apakah di SDN 02 Bantan ini 
ada sikap atau perilaku yang 
mengarah pada radikalisme 
? 

 
b. Dalam rangka menangkal 

radikalisme di SDN 02 
Bantan ini selain 
memberikan pengarahan 
kepada peserta didik apakah 
juga melibatkan pihak lain 
misalnya wali murid ? 

 
c. Sebagai salah satu sekolah 

negeri yang mempunyai 
kredibilitas baik apakah 
yang dilakukan SDN 02 
Bantan untuk menangkal 
adanya radikalisme ? 
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2. Observasi  a. Mengamati proses 
pembelajaran PAI  di SDN 02 
Bantan  

 
b. Mengamati kegiatan 

ekstrakulikuler maupun 
kegiatan pembiasaan yang 
ada di SDN 02 Bantan 

 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

maka diperoleh data tentang implementasi pembelajaran 

PAI dalam mencegah radikalisme di SD Negeri 2 Bantan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode   

wawancara, observasi dan dokumentasi dalam 

mengumpulkan data. Wawancara dilakukan kepada guru 

PAI, kepala sekolah, murid, dan juga wali murid yang 

menjadi subjek penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan 

pengamatan secara langsung dalam proses pembelajaran 

PAI tersebut, sekaligus di dukung dengan dokumentasi 

untuk memperkuat keabsahan data yang di peroleh 

(Nurfalah, 2020). 
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Menurut hasil dari wawancara yang dilakukan di SD 

Negeri 2 Bantan mengenai implementasi pembelajaran PAI 

dalam mencegah radikalisme, sekaligus hasil dari observasi 

atau pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh 

peneliti bahwa pembelajaran PAI di SD Negeri 2 Bantan ini 

selain dilakukan pembelajaran PAI pada umumnya, juga 

dilakukan pembelajaran diluar kelas yang memberikan 

pemahaman tentang bahaya dari radikalisme. 

  

Gambar 1. Wawancara bersama beberapa guru PAI 

SDN 02 Bantan 

 

Diantara data-data yang diperoleh oleh peneliti ketika 

melakukan pengamatan di SD Negeri 2 Bantan tentang 

implementasi pembelajaran PAI dalam menangkal 

radikalisme adalah sebagai berikut : 

1. Langkah-langkah pembelajaran PAI Dalam 
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Mencegah Radikalisme 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran PAI merupakan 

pendidikan dasar dalam menerapkan nilai-nilai 

keislaman. Seperti dalam berperilaku, beribadah, dan 

bersosialisasi. Radikalisme merupakan suatu paham 

yang secara berfikir dan bertindak cenderung bersikap 

kasar, keras, dan suka menebar ancaman kepada orang 

lain yang dianggap tidak sependapat dengannya. Oleh 

karena itu dalam penanganannya pun juga harus serius, 

salah satu cara yang dilakukan adalah  melalui 

pembelajaran PAI (Rahmanto, 2021). 

Pembelajaran ini tentunya membutuhkan 

langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Langkah-langkah pembelajaran PAI 

dalam mencegah radikalisme ini dilakukan berbagai 

cara dan antara guru yang satu dengan guru yang lain 

berbeda-beda sesuai dengan tujuan, media, metode dan 

evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing guru. 

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi secara 

langsung yang dilakukan di SD Negeri 2 Bantan ini maka 
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diperoleh data tentang langkah- langkah pembelajaran 

PAI yang dilakukan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 1 

selaku guru PAI di SD Negeri 2 Bantan yang menyatakan 

bahwa : 

“langkah-langkah pembelajaran PAI dalam 

mencegah bahaya radikalisme yang saya lakukan adalah 

saya selalu mengaitkan materi yang sedang dipelajari 

dengan pengalaman dalam kehidupan nyata. Misalnya 

pada bab toleransi jika dikaitkan langsung dalam 

kehidupan maka akan mudah dipahami oleh siswa. Jika 

kita bersatu maka pekerjaan seberat apapun akan 

menjadi ringan, begitu juga dengan sebaliknya 

pekerjaan yang mudah namun jika dikerjakan dengan 

adanya pertengkaran akan menjadi berat. Dengan 

mengaitkan materi dengan kehidupan masyarakat akan 

mudah dimengerti oleh siswa”. 

Hal yang sama disampaikan oleh guru 2 selaku 

guru PAI juga yang menyatakan bahwa : 

“langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan 

sebenarnya sama seperti guru yang lain, Cuma bedanya 

kalau saya sebelum pembelajaran di mulai saya selalu 
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mensosialisasikan bahayanya kekerasan terutama bagi 

kalangan remaja, bahayanya tawuran yang disebabkan 

karena tidak adanya  toleransi dan juga tidak adanya 

sikap saling menghargai antara teman yang satu dengan 

teman yang lain “. 

Berdasarkan dari wawancara dan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa langkah-langkah pembelajaran PAI dalam 

mencegah radikalisme yang dilakukan di SD Negeri 2 

Bantan yaitu melalui tahap perencanaan dengan 

memberikan sosialisasi tentang radikalisme dan bahaya 

radikalisme terutama dikalangan remaja yang dikaitkan 

dengan materi PAI dan juga pentingnya bertoleransi 

terutama dilingkungan sekolah. Yang ketiga tahap 

evaluasi dengan menilai perilaku sikap siswa setelah 

dilakukan sosialisasi bahaya radikalisme dan 

pentingnya bertoleransi. 

2. Strategi Guru PAI Dalam Mencegah Penyebaran 

Paham Radikalisme di SD Negeri 2 Bantan 

Radikalisme secara konseptual berasal dari kata 

radix yang berarti akar, yang menurut bahasa berarti 

paham atau aliran yang menginginkan perubahan 
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atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara 

kekerasan atau drastis (Karim, 2016). Namun, dalam 

artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap 

jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu 

radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari 

perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan 

(Salenda, 2011). 

Radikalisme ini merupakan aliran yang ingin 

mengadakan perubahan secara total serta 

berusaha merombak secara total tatanan sosial, 

politik atau keagamaan yang ada dengan jalan 

menggunakan kekerasan. Radikalisme ini 

merupakan suatu gerakan yang harus diwaspadai 

oleh segenap kalangan masyarakat. Banyak 

golongan yang mereka mendeklarasikan setiap 

aktivitas mereka adalah amar ma’ruf nahi munkar 

dan setiap aksi mereka adalah jihad, akan tetapi 

dalam menjalankan konsep tersebut sebagian dari 

golongan tersebut selalu dengan tindakan 

kekerasan dan perusakan sarana dan prasarana, 

padahal dalam ajaran Islam sendiri agama Islam 

sangat mengecam dan melarang untuk 
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menggunakan kekerasan dalam mengajak 

sesorang ataupun menyeru orang lain untuk 

berbuat kebaikan. Islam merupakan agama 

rahmatan lil a’lamin yang menyukai kedamaian 

dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan 

dengan cara yang lemah lembut. 

Untuk mencegah penyebaran paham radikal ini 

kita harus melibatkan semua lapisan masyarakat. 

jangan sampai paham ini berkembang dengan 

pesatnya apalagi sampai masuk ke dalam dunia 

pendidikan (Zaimah, 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan 

diketahui bahwasanya pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran PAI sudah dapat  

dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat bahwasanya 

dalam proses pembelajaran guru-guru tidak hanya 

menggunakan metode ceramah  akan tetapi guru-

guru PAI telah menerapkan metode pembelajaran 

aktif yang mana dalam proses pembelajarannya 

siswa dituntut untuk berperan aktif dalam setiap 

aktifitas dan kegiatan dalam pembelajaran. 

Siswa juga dituntut untuk aktif dalam 
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mengakses berbagai informasi dari berbagai 

sumber, untuk dibahas dalam proses pembelajaran 

dalam kelas, sehingga memperoleh berbagai 

pengalaman yang tidak saja menambah 

pengetahuan, tapi  juga kemampuan analisis dan 

sintesis. Siswa dan guru dalam belajar aktif 

berperan samauntuk menciptakan suatu 

pengalaman belajar yang bermakna. 

Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di 

sekolah juga sudah terkoodinir dengan baik, mulai 

dari shalat dhuha dan dzuhur berjamaah di masjid, 

matrikulasi, baca tulis al-Qur’an, dan bermacam-

macam kegiatan workshop dan sosialisasi 

keagamaan yang sudah terlaksana. Akan tetapi ada 

beberapa hal yang masih belum terprogram 

dengan baik seperti pembinaan dan sosialisasi 

tentang bahaya radikal, pelaksanaan TPQ dan 

kurangnya solidaritas atau kekompakan guru-guru 

di sekolah. 

 

 

Dalam proses pembelajaran guru PAI 
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memadukan dua macam metode yaitu metode 

pembelajaran aktif yaitu metode pembelajaran 

yang memperbanyak aktivitas siswa dalam 

mengakses berbagai informasi dari berbagai 

sumber, untuk dibahas dalam proses pembelajaran 

dalam kelas, sehingga memperoleh berbagai  

pengalaman yang tidak saja menambah 

pengetahuan, tapi juga kemampuan analisis dan 

sintesis. Siswa dan guru dalam belajar aktif sama 

berperan untuk menciptakan suatu pengalaman 

belajar yang bermakna. Dan metode pembelajaran 

Qur’ani yaitu suatu cara atau tindakan-tindakan 

dalam lingkup peristiwa pendidikan yang 

terkandung dalam Alquran dan sunnah. Dalam 

konsep ini, segala bentuk upaya pendidikan di-

dasarkan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam 

Alquran (Chumaidah, 2020). 
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Gambar 2. Diskusi, dan Sharing bersama siswa/i SDN 

02 Bantan 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Pelaksanaan Strategi Pencegahan Penyebaran 

Paham Radikalisme di SD Negeri 02 Bantan   

Faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi 

pencegahan penyebaran paham radikalisme adalah 

sarana prasarana yang sudah cukup memadai di 

sekolah ini baik dari sumber belajar maupun guru-

guru PAI serta alokasi waktu pembelajaran dari guru 

PAI yang cukup banyak dalam seminggu, yang mana 

hal ini sangat menunjang kegiatan-kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran PAI serta kegiatan-

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah. 

 

Sedangkan faktor penghambat dalam 
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pelaksanaan strategi pencegahan penyebaran 

paham radikalisme adalah penyalahgunaan 

teknologi informatika (IT) yang sering disalah 

gunakan oleh siswa, serta kurangnya dukungan 

orang tua terhadap kebijakan sekolah. Selain itu 

juga kurangnya kerjasama antar pihak sekolah 

dengan wali murid, guru dengan wali murid, 

kurangnya kerjasama antar sesama guru akan 

bahaya paham radikalisme ini apabila telah masuk 

dalam dunia pendidikan. 

PENUTUP 

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, setelah 

melakukan pengamatan lapangan dan menganalisis 

semua data, maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan bahwa: 

1. Strategi yang digunakan oleh guru rumpun PAI dalam 

mencegah penyebaran paham radikalisme di SD 

Negeri 2 Bantan adalah dengan menggunakan dua 

cara yaitu dalam proses pembelajaran dan di luar 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 

guru PAI menggunakan metode pembelajaran aktif 

dan metode pembelajaran Qur’ani. Sedangkan di 
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luar proses pembelajaran guru PAI membentuk tim 

ibadah dalam mengontrol kegiatan keagamaan siswa, 

mengadakan workshop dan sosialisasi keagamaan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan strategi pencegahan penyebaran paham 

radikalisme di SD Negeri 2 Bantan. 

a. Faktor pendukung dalam  pelaksanaan strategi 

pencegahan penyebaran paham radikalisme di 

sekolah adalah sarana prasarana yang sudah 

cukup memadai di sekolah ini baik dari sumber 

belajar maupun guru-guru PAI, kepala  sekolah 

yang selalu mendukung dan memonitoring setiap 

pembelajaran agama dan seluruh kegiatan 

keagamaan yang ada di sekolah guna mencegah  

masuknya  paham  radikal ke sekolah. 

b. Sedangkan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan strategi pencegahan pe- nyebaran 

paham radikalisme adalah penyalahgunaan 

teknologi informatika (IT) yang sering disalah 

gunakan oleh siswa, kurangnya dukungan orang 

tua terhadap kebijakan sekolah, kurangnya 

kerjasama antar pihak sekolah dengan wali murid, 
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guru dengan wali murid, kurangnya partisipasi 

orang tua dalam memberikan pemahaman akan 

bahaya radikal saat mereka di rumah. 
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PERSPEKTIF PARA IMAM MASJID TENTANG 

NILAI MODERASI BERAGAMA DI MASYARAKAT 

DESA ULU PULAU 
 

Oleh:  

Ismatul Maula Ade Chandra Khairizal, Alia Saifuha, Imam 

Amirul, Nurul Amali, Septian Dwi Cipto Nugroho, Suziana 

Abstrak 

 Indonesia adalah termasuk negara yang penduduknya 
majemuk dalam suku, adat ,budaya, dan agama. 
kemajemukan dalam hal agama terjadi karena masuknya 
agama-agama besar ke Indonesia. Tentu dalam menjaga 
keberagaman dan kemajemukan tidaklah semudah 
membalikkan telapak tangan. Sering sekali terjadi konflik 
antar internal umat beragama maupun antar umat 
beragama. Moderasi beragama merupakan kunci terciptanya 
toleransi dan kerukunan, baik dimasyarakat internal maupun 
masyarakat antar agama. Tujuan peneltian ini adalah untuk 
mengetahui pandangan imam masjid di Desa Ulu Pulau 
mengenai bagaimana pandangan  terhadap nilai-nilai 
moderasi beragama di masyarakat. Pengumpulan data 
dilakukan dengan pendekatan kepustakaan dan proses 
wawancara kepada beberapa imam dan ulama di Desa Ulu 
Pulau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para imam 
masjid menganjurkan untuk…. 
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Kata Kunci: perspektif, nilai-nilai, moderasi, agama, 
masyarakat 

PENDAHULUAN 

Keberagaman adalah kata yang tepat untuk 

disematkan ke sebuah wilayah bernama Indonesia. 

Indonesia adalah Negara dengan keragaman etnis, suku, 

budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya 

di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk 

oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa 

dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal Indonesia 

(Saifuddin, 2019). 

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai 

takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian dari Tuhan 

Yang Mencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima 

(taken for granted) (Saifuddin, 2019). Pemeluk agama di 

Indonesia dari jumlah yang paling banyak berturut-turut 

adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu 

Cu, dan agama lainnya. Pada tahun 2010 pemeluk agama 

Islam mencapai 207,2 juta jiwa atau 87,18 persen, 

selanjutnya agama Kristen sebesar 16,5 juta jiwa atau 6,96 

persen, Katolik 6,9 juta  jiwa atau 2,91 persen, kemudian 

agama Hindu 4,01 juta jiwa atau 1,69 persen, dan terbesar 
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kelima a dalah agama Budha sebesar 1,7 juta jiwa atau 0,72 

persen. Sementara itu agama Khong Hu Cu, yang tercatat 

sebagai agama yang paling akhir diakui pemerintah 

Indonesia mempunyai pemeluk sebesar 127,1 ribu jiwa atau 

0,05 persen.  

Sebenarnya, sebagai bukti toleransi antar umat 

beragama di Indonesia, tiap-tiap perayaan hari besar agama 

tercantum pada kalendar tahunan yaitu tanggal merah dan 

dianggap sebagai hari cuti bersama. Agama Islam yaitu hari 

Raya Idul Fitri, agama Budha yaitu hari raya Waisak, agama 

Hindu yaitu hari raya Nyepi, agama Kristen dan Katolik yaitu 

hari raya Natal. Hal ini menunjukkan bahwa sikap saling 

menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia 

masih tertanam kukuh dan teguh dalam pengaplikasian 

kehidupan bermasyarakat. Yang mana budaya moderasi dan 

toleransi sudah tertanam pada hal-hal sesederhana itu. 

 Namun, dalam beberapa kejadian perbedaan suku, 

ras, nilai-nilai hidup, bahkan perbedaan agama menjadi 

ajang tumbuhnya berbagai macam konflik. Perbedaan cara 

pandang yang bisa berbuntut panjang menjadi perselisihan 

bahkan konflik yang memicu kesalahpahaman, kesenjangan, 

bahkan kekerasan. Pada dasarnya, kehadiran agama adalah 
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sebagai petunjuk (Hudan) bagi seluruh manusia. Dalam 

posisi seperti ini, agama melalui nilai-nilai yang 

dikandungnya mengajarkan kepada manusia akan 

perdamaian, kebersamaan sekaligus menebar misi 

kemaslahatan bagi lingkungan disekitarnya. Namun, dalam 

tataran realitas sosiologisnya, wajah agama tidak seideal 

seperti yang diharapkan dalam kerangka normativitasnya 

tersebut. Kerap kali raut wajah agama tampak bopeng, 

tercoreng dan ternoda dalam bentuk kecamuk konflik social, 

budaya, dan politik. Demikian itu sebenarnya bukan 

kesalahan agama itu sendiri, melainkan human error yaitu 

sikap sebagian para pemeluk yang kadang kala menafsirkan 

ajaran teologis-normatif secara serampangan (Nasir, 2017).   

 

METODOLOGI 

  Penelitian ini menggunakan yaitu metode atau 

pendekatan kepustakaan atau kajian pustaka (Library 

Research) dan teknik pengumpulan data dengan 

mengguanakan studi dokumentasi dan wawancara. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan ysng hsrud ditrliti, tetapi juga 



 
 

225 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang leih mendalam (Sugiyono, 2018). Wawanacara yang 

kami lakukan ialah wawancara semiterstruktur 

(Semistructure Interview), jenis wawancara ini sudah 

termasuk in-depth interview, dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur (Sugiyono, 2018). Kajian pustaka 

atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitian. Dalam penelitian studi kajian pustaka setidaknya 

ada empat ciri utama, yang perlu diperhatiakan oleh penulis, 

namun ada dua yang paling utama sesuai dengan metode 

penelitian kami, yaitu: Pertama, bahwa penulis atau peneliti 

berhadapan langsung dengan teks atau data, bukan dengan 

pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, bahwa kondisi 

data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan 

mengeksplorasi beberapa jurnal-jurnal, buku dan dokumen-

dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) 
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serta sumber-sumber data dan informasi dianggap relavan 

dengan penelitian (Mustika, 2004). 

 Dokumentasi atau document ialah semua jenis 

rekaman/catatan ‘skunder’ lainnya, seperti surat-surat, 

memo/nota, pidato-pidato, catatan harian, foto-foto, hasil-

hasil penelitian, agenda kegiatan (Faisal, 1990). Studi 

dokumentasi dilakukan pada saat sebelum dan saat 

pelaksanaan penelitian seperti pada saat wawancara dengan 

para narasumber, media yang digunakan untuk 

dokumentasi diantaranya ialah handycam, foto dan catatan 

sebagai penunjang tercapainya penelitian ini. Interview atau 

wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal 

semacam percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih  berhadapan secara fisik yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi (Nazir, 1999). Wawancara dilakukan 

terhadap narasumber yang berkompeten untuk menjawab 

terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Proses 

wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

1.  Moderasi Agama 

Islam moderat atau yang dimaksud juga islam 

wasathiyyah, berasal dari dua kata yaitu islam dan 

“wasathiyyah. Islam sebagaimana diketahui adalah 

agama yang penuh dengan keberkahan, dan agama yang 

dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Islam merupakan 

agama mayoritas yang ada di indonesia dengan 

penduduk terbanyak di dunia saat ini. Kata moderasi 

dalam bahasa arab diartikan “Al wasathiyyah” secara 

bahasa al wasathiyyah  berasal dari kata “wasath” 

(Faiqah, 2018). kata moderasi biasa diistilahkan dengan 

wasath, orangnya disebut wasith. Kata wasit sendiri 

sudah diserap kedalam bahasa indonesia yang memiliki 

tiga pengertian, yaitu pertama penengah, pengantara, 

kedua pelerai, pemisah, pendamai, dan ketiga pemimpin. 

Secara umum moderasi beragama ini dipakai dalam 

konteks Aqidah, syariat, akhlak tasawuf. Ada dikenal 

jabariyah, qadariyah, khawarij dan mu’tazilah dan lain-

lain. Dari pengertian yang diambil secara terminology, 

kata Wasathiyah diambil dari makna-makna etimologis 

diatas yang memiliki arti, sesuatu karakteristik terpuji 
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(adil, utama, pilihan terbaik, dan seimbang, yang 

menjaga sesorang dari kecenderungan bersikap ekstrim 

(Zamimah, 2018). 

Konsep ini menjadi garis pemisah dua hal yang 

berseberangan. Penengah ini diklaim tidak 

membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, 

serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya 

mengabaikan kandungan Al Quran sebagai dasar hukum 

utama. Oleh karena itu wasathiyah ini lebih cenderung 

toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai 

ajaran Islam. Dalam konteks pemikiran keislaman di 

indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki 

sekurang-kurangnya lima karakteristik pertama, 

ideologi non kekerasan dalam mendakwahkan Islam. 

Kedua, mengadopsi pola kehidupan modern serta 

seluruh derivasinya. Ketiga, penggunaan pemikiran 

rsional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. 

Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalm 

memahami sumber-sumber ajaran Islam. Kelima, 

penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam 

(Hilmy, 2012).  
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Dalam konteks moderasi beragama yang sesuai 

dengan misi rahmatan lil alamin, maka memang 

diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di 

kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang 

mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam 

memaknai ayat ilahiyah, menggunakan istinbath untuk 

menerapkan hukum terkini serta menggunakaan 

pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan 

dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat 

indonesia. Seiring dengan pengertiam-pengertian diatas, 

secara terminology moderasi agama yaitu sebuah 

pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil 

posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan 

berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang 

dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran, dan sikap 

seseorang. Dengan kata lain, moderat adalah memberi 

setiap nilai yang berseberangan tidak lebih dari hak yang 

semestinya (Faiqah, 2018). 

2. Dasar Dalam Moderasi Beragama 

Dasar-dasar yang menjadi tolak ukur dalam 

moderasi beragama yaitu: 
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a) Al-Quran 

Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat 

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 

SAW dengan perantaran malaikat Jibril secara 

berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. 

Sebagai pedoman hidup, Al-Quran menjelaskan 

tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan 

yang seharusnya. oleh karena hal tersebutlah Al-

Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan 

suatu hukum. Sumber ajaran Islam yang utama 

adalah Al-Quran. Hakikat diturunkannya Al-Quran 

adalah menjadi acuan moral secara universal bagi 

umat manusia dalam memecahkan problematic 

sosial yang timbul ditengah-tengah masyarakat 

(Shihab, 2005). 

 

b) Hadits 

As-Sunah menurut pengertian bahasa Arab 

berarti tradisi yang biasa dilakukan, atau jalan yang 

dilalui (Al-Thariqah Al-Maslukah) baik yang terpuji 

maupun yang tercela. Dalam Islam, sunah mengarah 

kepada tindakan, prilaku, dan ucapan yang 
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dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Informasi yang 

disampaikan oleh para sahabat Nabi tentang sikap, 

tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah disebut 

sebagai hadits. Rasulullah SAW pernah bersabda 

yang artinya, “Puasa dan berbukalah, bangun malam 

(untuk sholat) dan tidurlah, sesungguhnya tubuhmu 

memiliki hak yang harus dipenuhi, matamu punya 

hak untuk dipejamkan, istrimu punya hak yang harus 

dipenuhi”. (HR. Bukhari dari Abdullah bin Amr bin 

al-Ash). 

c) Ijtihad 

Ijtihad para ulama fuqaha, yang menghasilkan 

sebuah hokum tetap harus mempunyai sifat 

fleksibelitas. Moderasi harus senentiasa memilki 

upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh umat. Dan setiap pemimpin mempunyai 

tanggung jawab moral yang tinggi untuk 

menerjemahkannya dalam kehidupan nyata yang 

benar-benar dirasakan oleh public (Misrawi, 2010). 

Moderasi beragama itu bagaimana seharusnya 

agama disikapi dan dipahami pada tataran esensi 

serta substansinya. Sebab, semua agama itu 
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mengajarkan yang moderat. Tidak ada agama yang 

mengajarkan kepada umatnya untuk bertindak 

ekstrem atau diluar batas (Farhani, 2019). 

3. Macam-Macam Moderasi dalam Beragama 

Moderasi dalam beragama dibagi kedalam 

berbagai aspek kehidupan yaitu sebagai berikut: 

Keseimbangan teologi (moderasi dalam Aqidah), 

keseimbangan ritual keagamaan (Moderasi dalam 

ibadah), keseimbangan moralitas dan budi pekerti 

(moderasi dalam akhlaq), dan keseimbangan proses 

syar’iyah (pembentukan hukum) (Yasid, 2014). 

 

4. Tujuan Moderasi Beragama 

Segala hal yang dilakukan didunia ini tentunya 

memiliki tujuan. Tujuan moderasi beragama adalah 

untuk mencari persamaan bukan mempertajam 

perbedaan (Agama, 2008). Dengan pengertian ini, 

Islam moderat bagi Indonesia adalah Islam yang 

bukan ekstrem atau radikal, yang tidak menekankan 

konsep kekerasan dalam implementasinya dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan diadakannya 

moderasi beragama adalah, agar selalu bersikap adil 
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dalam suatu hal, bersikap yang tengah-tengah 

(seimbang) dalam mengambil keputusan, bersikap 

toleransi dalam perbedaan, dan menentang sikap 

kekerasan radikal dan liberal baik dalam urusan 

agama maupun dalam urusan sosial (Anwar, 2014). 

5. Moderasi Beragama Menurut Perspektif Imam 

Mesjid Desa Ulu Pulau 

Pada tanggal 5 Agustus 2021, kelompok 22 bagian 

B (penelitian) melakukan wawancara kepada 

beberapa Imam masjid di Desa Ulu Pulau, hasil dari 

wawancara tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Pak Imam Darman (Mesjid Nurul Taqwa) 

Pak Darman merupakan salah satu imam 

masjid yang berada di masjid Nurul Taqwa Desa 

Ulu Pulau. Beliau berumur 56 tahun. Perspektif 

beliau dalam moderasi beragama yang ada di 

Desa Ulu Pulau adalah walaupun Islam adalah 

agama mayoritas disana, tak lantas membuat 

agama lain seperti Kristen, Buddha, dan Hindu 

terkucilkan. Mereka tetap rukun dalam 

pelaksanaan kehidupan sehari-hari baik dalam 

urusan interaksi sosial, budaya, maupun 
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beribadah. Dalam kerukunan masyarakat disana, 

tidak pernah terjadi konflik antar agama. Paham 

yang digunakan oleh masyarakat disana adalah 

Nahdatul Ulama (NU) yang mana sangat tidak 

sejalan dengan aktivitas ekstrimis ataupun 

liberal. Menurut pendapat pak Darman, 

masyarakat sangat menjunjung tinggi solidaritas 

dan memiliki semangat beragama yang kuat pula. 

Bentuk dari tingginya semangat beragama di 

Desa Ulu Pulau menurut Pak Imam Darman 

adalah sebagai berikut:  

• Setiap hari Jumat diadakan santapan rohani 

dan wirid Yasin guna memberikan 

pemahaman serta pengetahuan pada 

masyarakat Desa Ulu Pulau. 

• Tetap melestarikan tradisi beragama seperti 

kenduri, tahlilan, 7 bulanan, dan tradisi 

beragama lainnya. 

• Tidak mudah membid’ahkan sesuatu 

• Tidak pernah berselisih paham dengan 

agama lain. 
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b. Pak Imam Bunasir (Mesjid Nurul Ihsan) 

Pak Bunasir merupakan salah satu Imam 

Mesjid Nurul Ihsan Desa Ulu Pulau. Beliau 

berumur 61 tahun dan telah menjadi Imam 

masjid selama kurang lebih 15 tahun. Selama 

menjadi Imam masjid, beliau tidak pernah 

memiliki pengalaman tentang ekstrimisme 

maupun liberalisme terjadi di Desa Ulu Pulau. 

Masyarakat desa sedari dulu tetap menjaga 

solidaritas dan toleransi beragama.  Semua 

kegiatan di masyarakat tidak pernah neko-neko, 

namun terkadang fenomena tabligh akbar yang 

datang dari berbagai daerah bisa menimbulkan 

sedikit kebingungan dan menimbulkan 

kesalahpahaman pemikiran pada masyarakat 

tentang pemahaman agama. Dalam interaksi 

keagamaan dengan agama lain tidak pernah 

terjadi kesenjangan sosial, semuanya berjalan 

dengan baik dan lancar tanpa selisih paham 

ataupun konflik. Bentuk semangat dalam 

beragama menurut pendapat pak Bunasir ialah 
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dengan mengirimkan para generasi muda belajar 

mendalami agama hingga ke luar daerah.  

c. Pak Imam Syahri (Mesjid Nurul Hidayah) 

Pak Syahri merupakan salah satu Imam 

Mesjid Nurul Hidayah di Desa Ulu Pulau. Beliau 

berumur 63 tahun, dan sudah menjadi Imam 

Mesjid selama kurang lebih 25 tahun. Menurut 

pendapat beliau tentang moderasi beragama di 

masyarakat Desa Ulu Pulau sangat tinggi, 

masyarakat disana tidak pernah berkonflik 

ataupun berselisih paham tentang pendirian dan 

pemahaman agama masing-masing. Masyarakat 

memiliki semangat beragama yang tinggi, ini 

dibuktikan dengan masjid yang selalu terisi 

penuh walaupun berdampingan dengan 

sejumlah kesibukan. Kagiatan keagamaan yang 

dolakukan masyarakat sangat beragam, mulai 

dari tahlilan kenduri, wirid yasin, dan lain 

sebagainya. Masyarakat juga memiliki sikap 

saling hormat menghormati dalam beragama dan 

dalam melakukan kegiatan agama masing-

masing. 
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PENUTUP 

Moderasi beragama adalah sebuah pandangan atau 

sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari 

dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga 

salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak 

mendominasi dalam pikiran, dan sikap seseorang. Dasar 

dalam bermoderasi dalam agama adalah Al-Quran, Al-

Hadits, dan Ijtihad Ulama. Macam-macam moderasi yaitu, 

moderasi dalam ibadah, moderasi dalam akhlak, dan 

moderasi dalam hukum. Tujuan moderasi beragama adalah 

untuk menghargai perbedaan dan bukan yang anti terhadap 

berbagai perbedaan.  

Perspektif para Imam Mesjid di Desa Ulu Pulau bahwa 

moderai beragama berjalan dengan baik dilingkungan 

masyarakatnya. Tidak pernah terpicu konflik antar agama 

berarti masyarakat sangat menjunjung tinggi solidaritas dan 

toleransi, menghargai perbedaan, tidak menyalahkan 

sepihak ataupun tidak mudah membid’ahkan sesuatu.  
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Upaya Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai 

Moderasi Beragama Di TPQ Karang Sari Desa 

Kelebuk 
 

Oleh:  

Hikmah Muftiana, Muhammad Rizki, Salina, Suliana, Saermi, 

Ulfa Munawarah, Siti Awaliyah 

Abstrak  

Dunia pendidikan Islam saat ini membutuhkan sikap 

moderat yang dimiliki oleh setiap orang yang mengaku 

dirinya memahami ajaran Islam khususnya dalam 

pendidikan. Pengetahuan agama yang luas dan tidak parsial 

harus diajarkan di lembaga pendidikan, agar pemahaman 

agama siswa tidak sempit. Oleh karena itu, upaya guru dalam 

proses pembelajaran sangat dibutuhkan. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui bagaimana upaya guru 

menginternalisasi nilai moderasi beragama di TPQ Karang 

Sari, peneitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. mengarahkan aktifitas 

belajar mengajar pada nilai-nilai moderasi beragama. 

Kesimpulan kajian ini adalah  penanaman nilai-nilai 

moderasi beragama sangatlah penting diberikan pada anak 

usia dini. Seperti  keadilan, keseimbangan, kebaikan, hikmah, 

istiqomah, toleransi supaya generasi kedepan semakin bagus 

dan mampu menjaga keutuhan bangsa. Hal ini bisa 
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ditanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui 

pendidikan non formal. Kegiatan TPQ Karang Sari 

mengarahkan pada moderasi beragama yaitu pelaksanaan 

jam belajar, antrian belajar, pamitan dengan ustadz dan 

teman-teman belajar. Yang mana ketiga aktifitas itu 

mencerminkan nilai-nilai moderasi dari Tasamuh, I’tidal, 

Tawazzun. 

Kata kunci: Upaya Guru, Nilai-nilai Moderasi, TPQ Karang 

Sari 

 

PENDAHULUAN 

 Akhir-akhir ini kehidupan umat beragama di 

Indonesia mengalami dinamika yang cukup keras. Terutama 

karena munculnya kasus-kasus radikalisme dan terorisme 

yang berlatarkan pemahaman dan ideologi agama. Padahal 

pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai macam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tata 

kehidupan beragama yang harmonis. Maraknya aksi 

radikalisme dan terorisme tersebut telah menempatkan 

umat Islam yang dipersalahkan. 

 Pengetahuan tentang hal yang tidak dapat berubah 

dan hal yang mungkin saja berubah dalam ajaran setiap 

agama itu sungguh amat penting bagi pemeluk agama 

masing-masing, karena pengetahuan atas keragaman itulah 

yang memungkinkan seorang pemeluk agama akan bisa 

mengambil jalan tengan (moderat) jika satu pilihan 
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kebenaran tafsir yang tersedia tidak memungkinkan 

dijalankan. Sikap ekstrem biasanya akan muncul manakala 

seseorang pemeluk agama tidak mengetahui adanya 

alternative kebenaran tafsir lain yang bisa ia tempuh. Dalam 

konteks inilah moderasi beragama menjadi sangat penting 

untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang (perspektif) 

dalam beragama. Pehaman yang paling mendasar dalam 

mengenal moderatisme yang diajarkan oleh Islam 

tergambar dari penjelasan yang terdapat didalam Al-Quran. 

Al-Quran pada umumnya mengunakan istilah Al-

Wasathiyyah untuk mengungkap makna moderat dalam 

Islam (Zamimah, Moderatisme Islam Dalam Konteks 

Keindoneasiaan, 2018). 

 Di Indonesia, dalam era demokrasi yang serba 

terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan diantara 

warga Negara yang sangat beragam itu dikelola sedemikian 

rupa, sehingga semua aspirasi dapat tersalurkan 

sebagaimana mestinya. Demikian halnya dalam beragama, 

konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama 

dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai 

dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing 

(Saifuddin, 2019). 

Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-

wasathiyah. Dalam Al-Qur’an merupakan kata yang terekam 

dari QS. Al-Baqarah: 143. Kata al-Wasath dalam ayat 

tersebut, bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam 

hadis yang sangat popular juga disebutkan bahwa sebaik-

baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam 

artian dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, 
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islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi 

dan berada ditengah-tengah, begitu pula dalam menyikapi 

sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, 

dalam konsep Islam moderat selalu mengedepankan sikap 

toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini 

kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab. 

Sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala 

dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. 

 Moderasi adalah ajaran inti beragama. Dalam Islam, 

moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan 

dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik 

agama, adat-istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Ragam 

pemahaman keagamaan adalah sebuah fakta sejarah dalam 

Islam. Moderasi dalam pengertian umum di zaman kita 

berarti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, 

tatanan, muamalah dan moralitas. Ini berarti bila dikaitkan 

dalam beragama adalah cara beragama yanag sangat 

moderat, tidak berlebihan dalam segara perkara, tidak 

berlebihan dalam agama, tidak ekstrim pada keyakinan, 

tidak angkuh atau lemah lembut dan lain-lain (Muhammad 

Qustulani, 2019). 

 Wacana tentang permasalahan agama telah 

mengundang diskusi menarik di banyak kalangan. Ini adalah 

respon dari berbagai kalangan intoleran yang bermunculan 

atas nama agama, berbagai bentuk intoleransi, mulai dari 

kampanye yang menyebarkan masalah hingga kampanye 

yang mengarah pada keerasan fisik. Beberapa kalangan 

menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan gerakan ini 

adalah kesalahan tafsir agama. Kemudian kesalahan 
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semacam ini  akan meluas dalam berbagai bentuk dan cara, 

sehingga menimbulkan perhatian di masyarakat (Abdul 

Qowim, 2020). 

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan berarti 

membuat peserta didik mengenali diri sendiri, mengenali 

potensi diri, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Guru harus 

mampu memberikan pencerahan tentang pentingnya nilai 

moderasi beragama agar para santri menjadi manusia yang 

mendamaikan baik dilingkungan maupun alam sekitar. 

Dengan pengetahuan tersebut diharapkan terciptanya 

kerukunan hidup antar sesame dan bisa hidup 

berdampingan dengan orang lain yang berbeda agama, 

keyakinan, ras etnis, dan lain sebagainya (AR, 2020). 

Pengetahuan agama yang luas dan tidak parsial harus 

diajarkan di lembaga pendidikan, agar pemahaman agama 

siswa tidak sempit. Oleh karena itu, upaya guru dalam 

proses pembelajaran sangat dibutuhkan. Guru tidak hanya 

monolog di depan, tetapi anak-anak adalah pendegar pasif, 

mereka juga menuntut guru untuk mengembangkan 

komunikasi interaktif dengan anak-anak mulai dari 

menginjak sekolah hingga meninggalkan sekolah. Melihat 

dari realita yang ada saat ini dan bahaya yang terus 

mengancam kesatuan bangsa Indonesia dan juga karakter 

anak bangsa Indonesia, maka disinilah pentingnya guru 

mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai moderasi 

beragama pada Anak-anak dari usia dini.  

Tujuan dari Penelitian ini ditujukan pada pengajaran 

guru untuk menanamkan nilai-nilai moderasi di TPQ Karang 
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sari, tepatnya di Desa Kelebuk kabupaten Bengkalis. Oleh 

karena itu, fokus pembahasannya adalah bagaimana upaya 

guru dapat menanamkan nilai-nilai kesederhanaan Islam di 

TPQ Karang Sari. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pendidikan merupakan suatu 

metode ilmiah   untuk memperoleh data yang efektif, 

tujuannya untuk menemukan, mengembangkan dan 

membuktikan suatu ilmu pengetahuan yang dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

meramalkan suatu permasalahan di bidang pendidikan. 

Pendiskripsikan dalam bentuk bahasa dan bahasa pada 

lingkungan alam khusus untuk memahamai secara utuh 

fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti 

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Deskripsi tersebut 

menggunakan berbagai kata dan bahasa.  

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 

dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang 

pada prinsipnya mengungkapkan kejadian atau fakta, 

keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi, saat 

penelitian berlangsung dengan menuliskan apa yang 

sebenarnya terjadi (Jogiyanto, 2018). Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 
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triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif. 

 Metode pengumpulan data berupa Wawancara yaitu 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) 

untuk memperoleh informasi dari orang yang 

diwawancarai, Observasi yaitu kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indera, dan Dokumentasi yaitu instrument 

penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis 

sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, 

dokumen, jurnal, peraturan-peraturan, dan lain-lain. Subjek 

penelitian adalah guru di TPQ Karang Sari Desa Kelebuk. 

Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data yaitu 

peneliti mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang telah 

dibuat berdasarkan wawancara dan pengamatan yang telah 

dilakukan dan reduksi data yaitu pada tahap ini dilakukan 

proses penyederhanaan dan pengkategorian data 

.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang 

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. 

Guru dalam pandangan masyarakat adalah yang 

melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak 

mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di 

masjid, disurau, di mushola, di rumah, dan lain sebagainya. 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan 

suatu keahlian khusus, pekerjaannya tidak dapat dilakukan 

oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai guru. 

Seorang guru harus menguasai berbagai kompetensi baik 
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pedagogis, kepribadian, sosial kemasayarakatan maupun 

profesional. Sebagaimana dikemukakan oleh Wursanto, 

bahwa guru dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan 

jabatan fungsional (Heriyansyah, 2018). 

 Moderasi Islam dengan mengutip Yusuf Al-

Qaradhawi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu 

berusaha mengambil jalan tengah dari dua sikap yang 

bersebrangan atau berlebihan sehingga salah satu dari 

kedua sikap dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran 

seseorang. Dengan kata lain seorang muslim moderat akan 

selalu memberi nilai atau aspek yang bersebrangan bagian 

tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Sedangkan 

menurut Wahbah Al-Zuhaily, moderasi mengandung arti 

keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, 

muamalah dan moralitas. Ini berarti Islam adalah agama 

yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam segala 

perkara, tidak berlebihan dalam beragama, tidak ekstrim 

pada keyakinan tidak angkuh atau lemah lembut dan lain-

lain (Suharto, 2019). 

 Adapun Bentuk Nilai-nilai Moderasi yaitu: 

1. Keadilan, maksud dari keadilan disini adalah menyikapi 

sesuatu perkara sesuai dengan kondisi objektifnya, 

untuk mencapai kemampuan bersikap adil, maka 

seseorang dituntut untuk memiliki kemampuan yang 

baik dalam memahami sebuah objek. Bersikap adil dan 

merealisasikan dan serta kewajiban secara 

proporsional.  

Pada pokoknya keadilan ini sebagai suatu 

pemberian hak bersamaan tapi bukan persamarataaan, 
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Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai 

dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan 

manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. 

Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau 

setiap warga Negara dihadapan hukum sama. Kesamaan 

proposional memberi tiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang 

telah dilakukannya (Suheri, 2018). 

2. Keseimbangan, maksudnya ialah mengutamakan 

perbaikan dan kemajuan demi kemaslahatan dan 

kebaikan umum, bijaksana dalam mengambil jalan 

tengah serta tidak melebih-lebihkan dan mengurangkan 

(Muhammad Fahri, 2019). Menurut Quraish shihab, 

keseimbangan ditentukan pada suatu kelompok yang 

didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu 

tujuan tertentu, selama bagian yang menuju satu tujuan 

tertetu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh 

setiap bagian. 

3. Kebaikan, ialah dalam moderasi beragama memiliki 

prinsip yang melahirkan serta akan menghasilkan 

kebaikan untuk kemaslahatan, sehingga tidak 

menimbulkan perpecah belahan antar sesame manusia.  

4. Hikmah, maksudnya ialah moderasi beragama ini 

mengandung hikmah yang dapat mengurangi dan 

menghindarkan dari suatu yang bersifat merusak. 

Dengan moderasi beragama ini mengajarkan kepada 

kita untuk saling menjaga dan menghormati sehingga 

akan bisa menanamkan rasa kasih sayang, dan dari hal 

inilah dapat menjaga keutuhan NKRI.  
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5. Istiqomah, ialah menanamkan prinsip istiqomah 

(konsisten) dalam kehidupan sehari-hari, dengan 

konsisten meng-Esakan Allah melalui keinginan, 

ucapan, perbuatan dan niat, yang disebut ikhlas, 

memastikan terlaksananya amal sesuai dengan syariah 

agar terhindar dari bid’ah, semangat beramal dan 

berbuat baik untuk taat kepada Allah sesuai 

kemampuan, konsisten berada dalam batasan-batasan 

yang telah ditetapkan oleh syariah dan tidak tergoda 

oleh hawa nafsu.  

Toleransi, merupakan sikap dan tindakan yang selalu 

ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat 

yang membutuhkan. Sikap toleransi diantaranya toleransi 

terhadap kehidupan kekinian (relevansi zaman), toleransi 

terhadap perbedaan suku, budaya, ras, adat istiadat, dan 

juga agama. Dalam pendidikan hal tersebut dapat 

diimplementasikan oleh tenaga pendidik/guru, guru harus 

bisa mengikuti perkembangan zaman agar yang kita ajarkan 

dapat tersampaikan kepada anak tidak membuat anak 

bosan. Tetapi tetap tidak mengesampingkan suku, budaya, 

ras, adat istiadat, dan juga agama (Zubaedi, 2013). contoh 

toleransi dalam Islam juga tertulis dalam Quran surat Al 

Mumtahanan ayat 8-9. Dalam surah tersebut, Alla SWT 

berfirman (RI, 2017) : 

 Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku 

adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu 

dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari 

kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai 

orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah 
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hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai 

kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam 

urusan agama dan mengusir kamu dari kampung 

halamanmu dan membantu (orang lain) untuk 

mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai 

kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. 

Agar setiap Muslim berperilaku baik kepada umat 

beragama lain selama tidak ada sangkut pautnya dalam 

agama. Hal ini juga menjelaskan bagaimana batasan 

toleransi dalam Islam. Berdasarkan dari 6 bentuk nilai-nilai 

moderasi diatas hasil penerapan yang dilaksanakan di TPQ 

Karang Sari sebagai berikut: 

a) Keadilan  

Penerapan yang dilakukan tenaga pengajar/guru 

di TPQ Karang Sari menerapkan prinsip-prinsip 

keadilan dimana peserta didik menuntut untuk adil, 

peran guru disini sangat penting terutama 

menempatkan tingkat kemampuan anak dengan 

sistematik metode pengajarannya, bukan hanya metode 

tetapi konsep pengajaran dari tiap-tiap anak haruslah 

berbeda. Karena setiap anak memiliki kemampuan dan 

daya tangkap masing-masing bisa diartikan keadilan 

disini adalah menempatkan sesuatu sesuai 

kemampuannya. 

b) Keseimbangan 

Upaya guru dalam menerapkan nilai 

keseimbangan pengajaran di TPQ Karang Sari lebih 

mengutamakan mendidik sikap dan akhlak para santri 

demi kemajuan dan kemaslahatan bersama, sebab adab 
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dan akhlak lebih tinggi derajatnya dari pada ilmu, 

percuma berilmu sebanyak apapun tetapi akhlak tidak 

baik. Para guru berharap para santri bisa menjadi 

generasi yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan 

bangsa agar tercipta keseimbangan dan kemaslahatan 

antara akhlak dan ilmu. 

c) Kebaikan  

Adapaun makna kebaikan disini dari beberapa 

materi pengajaran di TPQ Karang Sari Desa Kelebuk 

seperti mengaji, ilmu fikih, kaligrafi, ilmu tajwid, dan 

muhadarah. Dari pembelajaran pokok tersebut sudah 

jelas mengandung manfaat bagi para santri dan juga 

guru seperti melatih adab membaca Alquran, melatih 

makhraj dan hukum baca Al-Quran dengan benar, nah 

dari segi fiqih melatih para santri untuk beradab dengan 

baik atar sesama, dan melatih bagaimana tata cara 

pelaksanaan dalam beribadah sesuai dengan tuntunan 

agama dan syariat Islam yang berlaku. Dari segi 

muhadarah mengajarakan para santri untuk berani 

dalam menyampaikan nilai-nilai agama serta melatih 

untuk percaya diri nampil kedepan umum.  

Sebenarnya secara tidak langsung diluar dari 

pokok pembelajaran sudah secara tidak sengaja melatih 

para santri dalam kebaikan seperti sopan santun 

terhadap guru, saling menghargai sesame teman, antar 

umat Muslim dan umat beragama. 

d) Hikmah  

Hikmah yang didapatkan dalam pembelajaran di 

TPQ Karang Sari seperti menanamkan kedisplinan para 
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santri dan guru, sikap toleransi beragama, dan tanggung 

jawab. 

e) Istiqomah 

Upaya guru yang dilakukan dalam meningkatkan 

nilai istoqomah (konsisten) pada santri didikan Taman 

Pendidikan Quran (TPQ) yaitu menanamkan prinsip 

pendirian dalam beribadah dan beramal, mulai dari 

melaksanakan shalat magrib berjamaah dengan etika 

yang baik, berdo’a yang baik dan istoqomah dalam 

perkataan dan perbuatan sesuai janji santri yang di 

ucapkan setiap memulai proses pembelajaran, bukan 

hanya itu tetapi para santri juga diharapkan selalu 

istiqomah dalam berprilaku baik hingga akhir 

pendidikan di TPQ 

f) Toleransi 

Penerapan sikap toleransi atau sikap saling 

menghargai para santri di TPQ Karang Sari dibentuk dan 

di didik mulai dari menghargai sesame para santri, guru, 

ustadz dan ustazah dari sikap berinteraksi yang baik, 

dari disini bisa kita lihat bahwasanya menanamkan 

sikap toleransi harus memulai sejak dini dari unsur 

terkecil seperti keluarga, sesame teman, masyarakat, 

dan warga Negara dalam perbedaan yakinan seperti 

dasar Negara kita berpegang teguh pada pancasila dan 

UUD 1945. 

TPQ karang sari di Desa kelebuk Kecamatan bengkalis 

Kabupaten bengkalis dipimpin oleh ustadz Suginen dan 

dibantu oleh Junika Wijaya, Kana Khairul Zaman, Sulastri, 

Winarsih, Abdul Khabir, M.Paisal sebagai tenaga pendidik. 
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Dalam pembelajaran TPQ karang sari tidak ada sistem kelas. 

Namun distribusi jumlah siswa hanya disesuaikan dengan 

jumlah tenaga pengajar. Proses pembelajaran diakhiri pada 

hari Jumat, para guru selalu aktif dan masuk selama enam 

hari. TPQ terus mengajarkan cara membaca Al Qur’an serta 

kegiatan keagamaan lainnya kepada anak-anak di sekitar 

Desa kelebuk. Sejak tahun 2012, jumlah siswa stabil 

berjumlah 26 siswa. Jumlah siswa bisa naik dan turun. 

Karena dalam kondisi seperti itu, banyak sekolah "formal" 

yang hanya membuka sekolah online. Pada saat yang sama, 

dalam TPQ "non formal", dapat beroperasi secara tatap 

muka. Oleh karena itu, banyak orang tua yang memasuki 

TPQ karang sari ini dengan alasan anak-anaknya bisa 

mengikuti kegiatan (Suginen, tanggal 22 juli 2021). 

Tidak hanya itu, para orang tua juga ingin anaknya 

bisa membaca Al Qur’an dengan baik dan santun. Akibatnya, 

citra guru berperan ganda, di satu sisi sebagai orang yang 

mengamalkan ilmunya, di sisi lain menjadi cermin bagi 

siswa, sehingga memiliki gaya moral yang luhur. Karena 

90% siswa berasal dari lingkungannya sendiri, tidak hanya 

harus menyebarkan ilmu yang ada, tetapi juga harus 

berprestasi baik dalam studi dan masyarakatnya.  

Kebijakan dan tata cara serta sistem yang diterapkan 

guru di TPQ karang sari tidak hanya sekedar asal-asal saja, 

namun ada sistem yang dijadikan panutan akan diterapkan 

dalam pembelajaran setiap hari. Adapun kegiatan-kegiatan 

atau kebijakan di TPQ karang sari akan kami paparkan 

sebagai berikut :  
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Pertama, jam masuk belajar di waktu sore hari. 

Dimulai pukul 18:00 – 20:00 wib., hal ini dimaksudkan agar 

para siswa dapat melakukan sholat berjamaah magrib. 

Secara prinsip hal ini melatih santri untuk melakukan sholat 

berjamaah dan melatih membagi waktu, agar tidak saling 

mengganggu dengan kegiatan lainnya. Dilihat dari mayoritas 

anak-anak melakukan sekolah pagi, sedangkan sisanya 

dimanfaatkan untuk istirahat dengan keluarganya. Jika 

dipaksa untuk berangkat siang, siswa akan mengantuk 

akibat kelelahan. Sehingga penempatan jam masuk belajar 

yang agak sore ini melatih santri untuk dapat 

menyeimbangkan diantara kegiatannya. 

 Kedua, pembacaan janji santri dan do’a hendak 

belajar dilakukan oleh santri itu sendiri dengan bimbingan 

langsung ustadz yang mengajar. Kemudian para siswa 

mengantri untuk menyetorkan hasil belajarnya, sesuai 

tingkatan yang dicapainya. Siswa mengantri sesuai siapa 

yang datang terlebih dahulu. Secara tidak sadar sudah 

tersusun rapi tanpa harus saling tumpang tindih. Hal ini 

dapat diartikan bahwa TPQ karang sari mengajarkan pada 

siswa untuk berbuat adil, sabar menanti, menerima 

kenyataan sesuai dengan kehadirannya.  

Ketiga, bukan hanya mengaji tetapi ada juga agenda 

pembelajaran lainnya seperti fiqih, yang mana para santri 

dibimbing bagaimana tata cara beribadah seperti sholat 

yang baik, cara berwudhu, niat dalam sholat, bagaimana 

hukum bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan 

dan sebagainya. Dengan bimbingan tenaga pengajar para 

santri diharapkan sedikit demi sedikit, bukan hanya 



 
 

254 

menambah ilmu agama tetapi tenaga pendidik berharap 

tingkah dan ahklah para santri bisa menjadi lebih baik lagi 

dengan tidak sengaja mereka sudah melakukan nilai-nilai 

moderasi beragama, saling menghargai dengan teman-

teman yang beda kepercayaan, bersikap lemah lembut dan 

sebagainya. 

Keempat, Selanjutkan agenda yang diterapkan atau 

diajarkan di TPQ karang sari yaitu belajar seni kaligrafi dan 

tajwid. Pada praktik saat mempelajari kaligrafi para santri 

akan menulis ayat al-qur’an secara berulang-ulang sehingga 

tulisannya sesuia dengan qaidah, dan hal ini dapat membuat 

para santri menghafal ayat al-qur’an yang ditulisnya. 

Tidakhanya hafal dengan ucapan bahkan hafal dengan 

tulisan. Bukan hanya baik dari segi tulisan dan hafalan 

tenaga pendidik di TPQ karang sari juga menerapkan kelas 

tajwid, agar para santri lebih fasih dalam penyebutan 

makhraj, panajang pendek harakat dan hukum bacaan. 

Kelima, berdo’a dan berpamitan. Etika dan 

pendidikan merupakan dua pokok yang tidak dapat 

dipisahkan, seseorang yang memiliki pendidikan akan 

dilihat dari cara dan gaya dalam hidupnya yang 

menunjukkan etika sopan santun yang baik (Khonita, 

Dampak Pendidikan Tinggi Terhadap Etika Sopan Santu Di 

Kalangan Pejabat, 2019). Di  TPQ Karang sari Setelah 

mengaji, siswa disuruh menunggu temannya yang belum 

setoran mengaji. Setelah selesai semuanya siswa membaca 

do’a pulang dan saling berpamitan/ berjabat tangan. Selain 

itu para siswa dilatih menghafalkan do’a-do’a pendek untuk 

dipraktekan kesehariannya. Hasil penelitian menunjukkan 



 
 

255 

bahwa penanaman moderasi beragama, pada TPQ karang 

sari meliputi keseharian peserta didik saat belajar di TPQ 

karang sari (Suginen, tanggal 22 juli 2021), hal ini 

mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Islam 

yang mana bahwa moderasi beragama islam di dunia 

pendidikan timur berbeda dengan pendidikan di dunia 

barat, di dunia timur moderasi beragama Islam lebih 

menekankan pada keseharian sehari-hari, dan ini terbukti di 

penanaman moderasi di TPQ karang sari.   

Adapun kendala yang dihadapi dari sistem 

pengajaran di TPQ karang Sari seperti akses jalan menuju 

tempat jalan yang buruk sehingga membuat para santri 

kesulitan, tempat TPQ masih bermukim di Masjid setempat 

belum memiliki tempat khusus, perlengkapan di TPQ 

Karang Sari yang belum memadai dan tenaga pengajar yang 

masih kurang. Ketua TPQ Karang Sari berharap alangkah 

lebih baiknya setiap guru yang mengajar ada pelatihan 

khusus sebelum turun mengajarkan. Serta membutuhkan 

pandagan dari pemerintah desa agar  bisa membantu 

kebutuhan internal maupun eksternal untuk kemajuan dan 

perkembangan TPQ Karang Sari Desa Kelebuk Kecamatan 

Bengkalis.  

Faktor pendukung TPQ Karang Sari di antaranya  

ialah para santri yang antusias dalam belajar walupun masih 

banyak kendala baik dari internal maupun eksternal, para 

orang tua yang masih mendukung anak-anak mereka untuk 

bisa di didik sesuai arahan guru (Suginen, tanggal 22 juli 

2021). 
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PENUTUP 

 Moderasi beragama ialah cara bersikap atau cara kita 

menjalankan agama. Penanaman nilai-nilai moderasi 

beragama sangatlah penting diberikan pada anak usia dini. 

Seperti  keadilan, keseimbangan, kebaikan, hikmah, 

istiqomah, toleransi supaya generasi kedepan semakin 

bagus dan mampu menjaga keutuhan bangsa. Hal ini bisa 

ditanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui 

pendidikan non formal, seperti di TPQ Karang Sari. 

 Nilai eksistensi adalah dengan 

mengimplementasikan waktu belajar untuk mengimbangi 

aktivitas siswa Tawazzun. Kegiatan lain yang mengarah 

pada nilai moderasi adalah mengubah waktu pengajian dan 

berpamitan kepada guru dan teman-temannya saat mereka 

pulang. Ini mencirikan nilai penyesuaian yang dirangkai dari 

Tasamuh, I’tdal dan persamaannya. Melalui rangkaian 

kegiatan tersebut, dapat dipertahankan masyarakat 

Indonesia yang sejatinya adalah masyarakat yang majemuk. 

 Saran yang ingin peneliti berikan pada penelitian ini 

bahwa, dengan penerapan nilai-nilai moderasi beragama 

pada pendidikan anak usia dini dalam pendidikan agama 

islam dapat menjaga kesatuan bangsa Indonesia dan juga 

karakter anak bangsa Indonesia, maka dari itu pentingnya 

mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai moderasi pada 

anak-anak agar membentuk karakter generasi yang 

moderat. 
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Budidaya Peternakan Lebah Madu Apis Cerana 

di Desa Bantan Tengah 
 

Oleh : 

Jarir Amrun, Suri Nuraniza; Nur Atikah; Siti Nurdiyana; Mas 

Billy Roytama; Lidya Helyani; Thesia  

Abstrak 

Usaha budidaya lebah madu (Apis cerana) sangat strategis 
untuk meningkatkan pendapatan petani lebah serta dapat 
memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara optimal 
tanpa merusak kelestariannya, dan memelihara lebah dengan 
cara modern dan tanpa melupakan kebiasaan hidup lebah itu 
sendiri secara alami. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan unit analisis 
usaha budidaya lebah madu (Apis cerana) di Desa Bantan 
Tengah Kecamatan Bengkalis. Lebah madu menghasilkan 
madu yang bersumber dari nektar sewaktu musim tumbuhan 
berbunga. Lebah mengubah nektar menjadi madu, melalui 
proses perubahan sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. 
Budidaya ternak madu merupakan teknologi budidaya 
sederhana yang mudah dikuasai dan diterima petani serta 
berbiaya relatif murah sesuai keterbatasan rumah tangga 
petani. Produk budidaya ini dapat meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteraan petani. 

 

Kata kunci : Apis cerana, budidaya, lebah madu, petani 
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PENDAHULUAN 

Lebah merupakan binatang penghasil madu yang 

telah lama dikenal manusia. Lebah merupakn jenis serangga 

yang pakannya tergantung pada musim bunga, sehingga 

peternak harus mengembalakan lebahnya ke tempat yang 

banyak tanaman bunga (Hapsari, 2018). Sejak zaman purba 

manusia berburu sarang lebah di goa-goa, di lubang-lubang 

pohon dan tempat-tempat lain untuk di ambil madunya. 

Lebah juga menghasilkan produk yang sangat di butuhkan 

untuk dunia kesehatan yaitu royyal jelly, pollen, malam 

(lilin) dan sebagainya. Selanjutnya manusia mulai 

membudidayakan dengan memaki glodong kayu dan pada 

saat ini dengan sistem stup. 

Lebah madu merupakan kelompok serangga yang 

berperan sebagai agen primator tanaman berbunga, 

sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman (Korlet, 

2011). Beberapa tanaman seperti mangga, rambutan, leci, 

semangka, kubis, jagung, dan kelapa umumnya di serbuki 

lebah madu sehingga produksi meningkat sampai dua kali 

lipat (Joice, 2015). Lebah madu mempunyai cara hidup yang 

adaptif terhadap lingkungannya karena mempunyai 

mekanisme pengaturan lingkungan bagi kenyamanan 

hidupnya. Pada kondisi lingkungan panas lebah akan 

membuat sisir sarang searah (membujur) pintu masuk 

sebaliknya pada lingkungan dingin sisir sarang dibuat tegak 
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lurus (melintang) terhadap arah pintu. Arah sisir sarang 

secara teori akan memberikan kemudahan akses masuk 

aliran udara dan anggota koloni yang berbeda. 

Lebah madu (Apis cerana) merupakan jenis ternak 

lebah yang banyak dikembangkan oleh masyarakat, baik 

secara tradisional maupun secara modern. Lebah madu 

(apis cerana) merupakan spesies lebah lokal yang umum di 

budidayakan oleh masyarakat di pedesaan sebagai kegiatan 

sampingan. Meskipun produktifiktasnya tergolong rendah, 

namun lebah ini sangat cocok di kembangkan untuk 

peningkatan kesejahteraan dan gizi masyarakat karena 

mudah di peroleh dan harganya relatif rendah, jenis lebah 

ternak lokal (apis cerana), karena sifatnya yang masih alami 

terdapat keragaman sifat dan tingkat produktifitas yang 

sangat berbeda, sebagian besar koloni kurang produktif dan 

suka berhijrah, sebaliknya juga di temukan koloni yang 

subur, jinak dan rajin mengumpulkan bahan madu dan 

beepolen, untuk itu perlu dilakukan seleksi bibit secara 

alami. Lebah apis cerana termasuk serangga sosial yng 

hidup dalam satu koloni. Satu koloni lebah madu terdiri dari 

satu lebah ratu (queen), ratusan lebah jantan (drone), dan 

ribuan lebah pekerja (worker). Setiap anggota koloni 

memiliki spesialisasi tugas dalam tingkatan sosial lebah 

madu. Untuk lebah madu ratu dan lebah madu jantan 

merupakan anggota koloni yang melakukan aktivitas 

reproduksi. 
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 Apis cerana atau di kenal sebagai eastern honeybee 

(Butler, 1954) merupakan saudara dari jenis lebah madu 

apis melifera. Sedikitnya terdapat 4 sub species apis cerana, 

yaitu,(1) A.c cerana pada daerah cina, (2) A.c indica pada 

daerah india sampai indonesia, (3) A.c himalaya pada daerah 

pegunungan himalaya, dan (4) A.c japonica pada daerah 

jepang. Apis cerana merupakan spesies asli dari lebah yang 

berada pada hutan hujan tropis. Mereka ditemukan 

bersarang sampai pada ketinggian 2000 s.d 3000 mdpl. 

Beternak lebah madu apis cerana di asia timur telah 

dilakukan 2500-2700 sm (ruttner, 1988). Perlebahan 

bahkan berperan  dalam otimalisasi sumber daya alam 

melalui pemanfaatan nektar dan sebuksari yakni dua 

produk tumbuhan yang sebagian besar tebuang sia-sia apa 

bila tidak di manfaatkan untuk pakan lebah madu ( kuntadi, 

2010). 

Budidaya lebah madu sudah lama di kenal masarakat 

kondisi alam indonesia yang subur memungkinkan tumbuh 

nya berbagai jenis tanaman yang dapat di manfaatkan 

sebagai sumber pakan lebah (Adalina, 2018). Selama ini 

masyarakat kita memandang lebah hanya sebagai binatang 

penghasil madu (belum menghargaai lebah sebagai makhluk 

Tuhan yang mendapatkan wahyu). tertera diayat kitab suci 

mengenai himbauan untuk umat manusia memanfaatkan 

produk lebah madu, bagi kesehataan kita masing-masing, 

seperti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qura’an mengenai hasil 

lebah sebagai sumber makanan alami yang mengagumkan. 

Juga pada kitab suci Weda maupun Tripitaka. 
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Beberapa ayat suci yang memuat masalah madu dan 

hasil lebah lainnya adalah sebagai berikut: (1) Al-Qur’an 

dalam surat An-Nahl ayat 68-69 yang artinya: 

“Dan Tuhan mewahyukan pada lebah “bersaranglah 

dibukit-bukit, dipohon-pohon kayu dan pada bangun-

bangunan, lainnya yang dibuat oleh manusia. Dari perut 

lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam 

warnanya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan 

bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang 

yang memikirkan” (Fauzul Iman, 2013). 

Pada surat An-Nahl dapat diambil makna: (1). Lebah 

adalah satu-satunya binatang yang memperoleh wahyu dari 

Tuhan. (2). Makna kata wahyu disini sangat dalam, karean 

sesuai petunjuknya lebah diberi jalan Allah untuk 

mengambil sari buah-buahan sehingga terjadi penyerbukan 

tanaman dan terjadi pembuahan yang akan terjadi 

penyerbukan tumbuhan di dunia untuk mendukung 

kehidupan manusia dibumi (sumber makanan dan oksigen). 

(3). Pada saat lebah terbang kembali kesarangnya, Tuhan 

menggariskan jalan sehingga lebah tidak pernah tersesaat 

atau bingung dalam menempuh jalan kembali kesarangnya, 

meskipun letak dan jarak bunga-bunga sangat bervariasi 

setiap saat. (4). Makanan berupa nektar dan pollen yang 

dibawa pulang lebah kesarangnya, selain bermanfaat bagi 

kelangsungan kehidupan lebah sendiri, juga merupakan 

obat yang mujarab dan menyembuhkan bagi manusia, 

karena mengandung semua unsur makanan dan berbagai 

enzim dan hormon yang diperlukan oleh tubuh manusia. 
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Hubungan antara lebah madu, tanaman dan manusia, 

antara lain: (a). Lebah madu memperoleh nektar dan pollen 

sebagai makanan utama untuk kelangsungan hidup dan 

pergerakannya (protein dari pollen dan karbohidratnya dari 

madu). (b). Tanaman memperoleh manfaat dari lebah 

berupa penyerbukan yang dilakukan oleh lebah, sehingga 

terjadi pembuhaan untuk penyebaran dan perbanyakan 

tanaman secara generatif. (c). Kepentingan manusia adalah 

memanfaat hubungan yang harmonis (lebah dan tanaman) 

untuk meningkatkan produksi buah atau biji (Subari, 2013). 

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa lebah madu merupakan insekta yang menghasilkan 

madu yang dapat di budidayakan oleh masyarakan 

setempat. Khususnya di desa bantan tengah Selama ini 

masyarakat kita memandang lebah hanya sebagai binatang 

penghasil madu (belum menghargaai lebah sebagai makhluk 

Tuhan yang mendapatkan wahyu).  

Di Bantan Tengah terdapat warga yang 

membudidayakan peternakan lebah madu jenis apis cerana 

sejak lama. Salah satu warga desa bantan tengah yang 

membudidayakan peternakan lebah madu jenis apis cerana 

adalah bapak subari. Bapak subari merupakan seorang 

peternak lebah madu yang dikenal banyak orang, baik di 

dalam daerah maupun di luar daerah. Di desa bantan tengah 

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 

bagaimana cara membudidayakan lebah madu dengan 

benar, masyarakat menganggap bahwa budidaya lebah 

hanya bisa dilakukan di hutan. Namun pada kenyataan nya 

budidaya lebah bisa di kembangkan di sekitar rumah. Jadi, 
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tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana budidaya peternakan lebah madu apis cerana di 

desa Bantan Tengah. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif, yang mana dalam penelitian kualitatif 

metode yang biasa digunakan peneliti adalah penelitian 

naratif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari perilaku 

yang diamati.  Pengguna metode ini dikarenakan ada 

beberapa pertimbangan diantaranya adalah penelitian ini 

bersifat menggambarkan, menguraikan suatu hal dengan 

apa adanya, maksudnya adalah data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata dan penalaran, hal ini disebabkan 

oleh adanya penerapan kualitatif penyajian data dilakukan 

secara langsung yakni hubungan penelitian dengan 

responden, lebih peka dan dapat menyeusaikan diri (Afiqoh, 

2018). Penelitian ini adalah bagaimana proses budidaya 

lebah madu Desa Bantan Tengah yang dilakukan oleh Bapak 

Subari. Penelitian ini mengambil lokasi di Jalan Muktsari 

Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis. Informasi dalam penelitian ini diambil dari Bapak 

Subari selaku pemilik dan pengelola budidaya lebah madu.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa metode yaitu: wawancara terhadap 

Bapak Subari, pengamatan/obesrvasi terhadap pelaksanan 

budidaya lebah madu, dokumentasi terhadap pelaksanan 

kegiatan penelitian budidaya lebah madu.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lebah madu merupakan salah satu serangga sosial 

yamg hidup dalam satu kelompok yang di sebut koloni. Satu 

koloni lebah terdiri dari tiga kasta yakni lebah ratu, lebah 

pekerja dan lebah pejantan. Didalam satu koloni terdiri dari 

seekor lebah ratu, puluhan ribu lebah pekerja dan puluhan 

sampai ratusan lebah pejantan. Lebah ratu dan lebah 

pekerja berasal dari telur yang di buahi, sedangkan lebah 

pejantan berasal dari telur yang tidak dibuahi (Gambar 1). 

Walaupun berasal dari telur yang sama (dibuahi), lebah ratu 

merupakan satu-satunya betina sempurna didalam satu 

koloni. Hanya lebah ratu yang bisa menurunkan lebah betina 

karena hanya dialah yang kawin dengan lebah pejantan. 

Dalam keadaan tertentu lebah pekerja, yang merupakan 

betina tidak sempurna, juga dapat bertelur akan tetapi 

semua telur yang dihasilkan akan menjadi lebah jantan. 

Telur  

 

 Dibuahi     Tidak 

                   

     Makanan     Makanan            Pejantan 

 

       Lebah   Lebah Ratu  

  

Gambar 1: Proses terjadinya lebah pekerja, lebah ratu dan 

lebah pejantan 
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Seperti halnya dengan serangga lain, lebah madu juga 

mengalami metamorfosa (perubahan bentuk) di dalam 

hidupnya, mulai dari stadium telur, larva, pupa dan dewasa. 

Untuk ketiga kasta tersebut, lama perubahan dari stadium 

yang satu ke stadium berikutnya memakan waktu yang 

berbeda. Pada  Table 1 disajikan lama perkembangan 

tersebut untuk masing-masing kasta.  

 

Tabel 1. Lama perkembangan ketiga kasta lebah 

madu 

 
Kasta 

Lama Stadium (hari) 

Telur Larva Pupa  Telur-
Dewasa 

Ratu  3 4 9 16 
Pekerja  3 5 13 21 

Pejantan  3 6 15 24 
 

Ketiga kasta tersebut mempunya tugas yang berbeda 

dan tugas tersebut tidak bisa digantikan oleh kasta yang lain. 

Dengan demikian kehadiran ketiga kasta tersebut didalam 

suatu koloni memang merupakan suatu keharusan.  

Karakteristik serta tugas dari tiga kasta lebah madu 

sebagai berikut (Afiqoh, 2018): 

a) Lebah ratu 

Ciri-ciri lebah ratu ini adalah sayap lebih kecil 

dari badan, memiliki veromon (zat untuk menyatukan 

koloni dan untuk menyengat ratu lainnya). Tugas lebah 

ratu setelah kawin dengan beberapa ekor pejantan 

adalah bertelur (jantan maupun begitu), 
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mempersatukan dan mengatur koloni, bertelur (1500-

2000 butir/hari).  

 

b) Lebah pekerja 

Ciri-ciri dari lebah pekerja adalah sayap lebih 

besar dari badan. Tugas dari lebah pekerja adalah 

membersihkan sarang, member makan anakan (larva) 

tua, memberikan makan anakan (larva) muda dan 

(larva) ratu, memberi makan ratu, pejantan 

menyimpan makan disarang, membangun sarang, 

menjaga sarang, mencari makan (nektar dan pollen), 

mencari propolis, mencari air, hidupnya kurang lebih 

sampai 50 hari (3 minggu disarang 4 minggu 

dilapangan), melakukan semua pekerjaan untuk 

keperluan koloni kecuali reproduksi. Dimulai dari 

pekerjaan yang harus dilakukan didalam sarang 

misalnya membersihkan sarang, memberikan makan 

ratu serta anakan, membuat sarang, menjaga sarang 

dan diakhiri dengan pekerjaan yang harus dilakukan di 

luar sarang yakni mencari pakan. Pembagian tugas 

tersebut ditentukan berdasarkan umur lebah pekerja 

yang berkaitan dengan perkembangan kelenjar-

kelenjar yang ada ditubuh lebah pekerja. Lebah yang 

berumur kurang dari 3 minggu bertugas didalam 

sarang, setelah itu baru bertugas diluar sarang. 

c) Lebah pejantan 

Ciri-ciri dari lebah pejantan adalah sayap sama 

besar dengan badan. Tugas dari lebah pejantan hanya 

mengkawini calon ratu yang belum kawin dan sesudah 
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kawin lebah pejantan tersebut akan mati. Oleh karena 

tidak bisa mencari pakan, makan kerberadaan lebah 

jantan hanyalah musiman yakni pada saat dibutuhkan 

untuk mengawini ratu. Baru apabila musim 

perkawinan sudah berlalu apalagi pakan sudah 

berkurang, lebah jantan akan diusir dari sarang dan 

akan dibunuh oleh para pekerja.  

Lebah merupakan agen penyerbuk tanaman dialam 

selain angin, air dan serangga. Lebah mengunjungi tanaman 

mengambil nektar dan pollen dari tanaman dan membantu 

penyerbukan dari tanaman itu sendiri dibandingkan hewan 

lainnya antara lain kupu-kupu, semut dan burung.  

Pakan lebah adalah kebutuhan hidup yang pokok 

untuk pertumbuhan koloni produksi madu dan aktivitas 

reproduksi lebah. Tanaman pakan lebah adalah tanaman 

yang akan atau selalu dikunjungi oleh lebah pekerja untuk 

mencari makanan demi kelangsungan hidup koloninya. 

Macam-macam makanan Lebah terdiri dari: 

1. Nektar  

Nektar adalah cairan manis yang dikeluarkan oleh 

tanaman baik pada bunga ataupun selain bunga. Nektar 

juga merupakan senyawa komplek yang dihasilkan oleh 

kelenjar “Necterifier” tanaman dalam bentuk larutan 

dengn konsentrasi yang bervariasi. Konsentrasi gula 

nektar bervariasi mulai drai 5%-70% atau lebih 

tergantung dari keadaan iklimnya, jenis tanaman serta 

faktor lainnya. Nektar terbagi menjadi 2, yaitu: pertama 

nektar floral adalah cairan manis pada bagian dalam 
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atau disekitar bunga. Kedua ekstrafloral adalah cairan 

manis pada bagian tanaman selain bunga. 

Fungsi nektar bagi lebah madu adalah sebagai 

sumber karbohidrat (untuk energy atau tenaga), 

sumber air, sumber vitamin, sumber mineral. Nektar 

setelah diolah oleh lebah akan menjadi madu. 

2. Pollen  

Pollen adalah tepung sari yang diperoleh dari bunga 

yang merupkan sel kelamin jantan tumbuhan. Pollen 

diperoleh dari bunga yang dihasilkan oleh antenna 

sebagai sel kelamin jantan tumbuhan. Satu koloni lebah 

madu membutuhkan sekitar 50 kg pollen pertahun. 

Sekitar separuh dari pollen tersebut digunkan untuk 

memakan larva.  

Fungsi pollen bagi lebah madu adalah sebagai 

sumber protein (untuk kesehatan tubuh lebah atau 

pertumbuhan anakan), sumber vitamin dan sumber 

mineral. Pollen setelah diolah oleh lebah akan menjadi 

beepollen. 

Keunggulan lebah dibanding serangga lain adalah 

koloni lebah madu tidak hidup hanya 1 musim, nectar dan 

tepung sari merupakan pakan mereka, tubuh lebah madu 

mempunyai rambut-rambut seperti bulu, prilaku dalam 

mencari makan konstan (tidak berpindah-pindah jenis 

tanaman), populasi atau jumlah lebah dapat di atur, waktu 

saat di perlukan untuk penyerbukan bisa di atur.  

 



 
 

269 

 
Gambar 2 : Wawancara bersama bapak subari desa  

bantan tengah  

  
Gambar 3 : Pelatihan budidaya peternakan lebah 

madu di desa Bantan Tengah  

 

Dari hasil wawancara dan hasil pelatihan yang 

dilakukan bersama Bapak Subari, ia mengatakan bahwa cara 

budidaya lebah madu apis cerana adalah dengan 

menggunakan peralatan seperti gelodog dan stup (kotak 

lebah apis cerana). Gelodog terbuat dari batang kelapa atau 

randu yang dibelah menjadi dua bagian yang sama. 

Kemudian masing-masing belahan diambi lagi bagaian 
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dalamnya sehingga apabila kedua belahan tersebut 

disatukan kembali akan membentuk rongga. Rongga inilah 

tempat bersarangnya lebah.  

Selanjutnya budidaya dengan menggunkan stup 

(kotak lebah Apis Cerana). Keunggulan budidaya dengan 

stup dibanding dengan gelodog antara lain kita dapat 

memeriksa keadaan koloni lebah tanpa merusak sarangnya, 

pemanenan madu dapat dialkukan dengan selektif dan tidak 

dengan merusak bagian sarang yang tidak perlu (seperti 

sarang yang berisi anakan). 

Peralatan utama atau perlengkapan pemeliharaan, 

yaitu stup (kotak lebah) merupakan kotak persegi empat 

yang terbuat dari papan dan didalamnya dilengkapi dengan 

bingkai terapat menggantungkan sisiran sarang (comb). 

Tiap bingkai dapat dikeluar masukkan atau dipindah-

pindahkan. Bagian-bagian stup/kotak lebah terdiri dari: 

tutup atas (cover) terbuat dari kayu dan berfungsi agar 

terhindar dari panas dan hujan, tutup dalam (inner cover) 

terbuat dari triplek kemudian pada tengah dipasang kawat 

dan berfungsi sebagai pembatas antara kotak eram dan 

tutup atas, kotak eram terbuat dari kayu/papan serta sedikit 

kawat untuk pentilasi udara dan berfungsi sebagai tempat 

menggantungkan bingkai sarang lebah (frame) serta tempat 

bersarang lebah, bingkai sarang/frame terbuat dari kayu 

dan pada bagian tengah diberi kawat melintang, berfungsi 

sebagai tempat menempelkan sarang-sarang lebah Apis 

Cerana dari alam/gelodog, alas dasar terbuat dari 

kayu/papan yang berfungsi untuk memudahkan 

membersihkan kotak eram apabila ada lebah yang mati 
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sehingga kotak tetap bersih dan sebagai tempat keluar 

masuk lebah. 

Perlengkapan pemeliharan lainnya, yaitu feeder 

(separuh bingkai yang berdinding triplek), kotak 

super/kotak madu, kurungan ratu, sekat ratu, hive tool 

(pengungkit) dan  bee brush (sikat lebah). Selanjutnya 

Perlengkapan pemanenan, yaitu pisau staenliss, ember, 

saringan dan jirigen. Serta perlengkapan petugas 

pemanenan, yaitu masker dan smoker. 

Cara mendapatkan koloni atau bibit Apis Cerana 

dengan menangkap langsung atau berburu dialam. 

Menangkap koloni lebah yang hidup liar dialam, biasanya di 

rumah-rumah, pohon-pohon atau digua batu. Apabila 

perburuan lebah dilakukan pada tempat yang jauh maka 

diperlukan peralatan sebagai berikut: kurung ratu, kotak 

baru (seperti kotak eram tetapi hanya cukup 3-5 sisiran), 

kain kasa hitam berbentuk kerucut (seperti jarring) dan 

masker perburuan dengan membawa peralatan tersebut 

bisa mendapatkan koloni dalam jumlah banyak. 

Cara mendapatkan koloni atau bibit Apis Cerana 

dengan memasang gelodog atau perangkap lebah Apis 

Cerana. Gelodog merupakan alat atau kotak yang dipasang 

untuk memancing lebah agar berserang didalamnya 

sehingga memudahkan dalam mendapatkan bibit/koloni 

lebah. Gelodog terbuat dari batang kelapa/randu yang 

dibelah menjadi dua bagian yang sama, kemudian masing-

masing belahan diambil bagian dalamnya sehingga apabila 

kedua belahan tersebut disatukan kembali akan berbentuk 

rongga. Rongga inilah tempat bersarangnya lebah. 
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Cara menempatkan gelodog atau perangkap lebah 

Apis Cerana dilapangan dengan tempatkan gelodog pada 

lokasi yang diperkirakan terdapat habitat lebah biasanya 

didaerah perlintasan lebah maupun daerah yang tersedia 

pakan lebah. Apabila gelodog telah berisi biarkan berapa 

lama, dan apabila koloni telah stabil baru dipindahkan ke 

kotak budidaya (Stup). 

Cara memindahkan koloni Apis Cerana dari gelodog 

ke dalam stup, yaitu dengan cara: 

a) Letakkan gelodog disamping kotak yang akan 

ditempatkan koloni baru 

b) Balikkan gelodok dengan hati-hati yaitu memutar posisi 

gelodok semula diatas diletakkan dibawah 

c) Asapi koloni dengan menggunkan smoker secukupnya 

d) Ambil ratu secara hati-hati dan masukkan dalam 

kurungan ratu (jika menemukan lebah ratu) 

e) Pilihlah sarang dalam keadaan baik (ada telur, anakan, 

pollen, madu) dan dipotong secara hati-hati agar tidak 

rusak 

f) Sisiran sarang yang sudah lepas diikat dengan 

menggunakan tali raffia dan dimasukkan satu demi satu 

kedalam kotak lebah. Uasahakan bingkai terpenuhi 

sisiran, bila sisiran masih kurang maka potongkan sisiran 

yang lain. 

g) Masukkan seluruh lebah kedalam kotak lebah 

h) Lebah-lebah yang masih tertinggal biarkan masuk sendiri 

kedalam kotak lebah. Setelah seluruhnya masuk tutuplah 

kotak dan letakkan pada tempat yang telah disediakan. 
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i) Apabila pada sarang tidak dijumpai madu, maka biarkan 

stimulasi gula 

j) Tidak disarankan memotong sayap ratu karena apabila 

koloni pindah maka ratu akan jatuh dan mati. Sehingga 

koloni yang pindah tidak mempunyai ratu 

k) Selama beberapa hari (3-5 hari) janganlah kotak lebah 

dipindah-pindahkan sebelum sarang lebah melekat pada 

bingkainya 

l) Pintu jangan dibuka seluruhnya, kurang lebih 3-5 cm. jika 

lebah telah tenang dan konstan pintu dapat dibuka 

seluruhnya. 

Ada beberapa hal yang perlu lakukan dalam 

perawatan koloni, yaitu: pemeriksaan koloni, penyatuan 

koloni, pemecahan koloni, penggantian ratu, pemberian 

pakan tambahan, pencegahan dan penanggulangan hama, 

penyakit dan predator serta pemanenan madu. 

Pemanenan dan penanganan madu hasil 

pemeliharaan lebah madu, merupakan tugas paling pokok 

yang harus di kuasai peternak lebah madu (Lamerkabel, 

2011). Pemanen madu yang memenuhi syarat untuk 

dipanen adalah madu yang sudah ditutup dengan lapisan 

lilin oleh lebah madu. Madu yang sudah ditutup berarti 

sudah siap dipanen dengan kadar air yang cukup rendah. 

Apabila belum tertutup, berarti kadar airnya masih tinggi 

yang menyebabkan madu mudah terfermentasi. Apabila kita 

ingin memanen madu, madu yang ada disarang jangan 

semuanya diambil. Madu adalah makanan bagi lebah, 

apabila kita memanen semua cadangan makanan mereka 

berarti lebah harus berkerja keras untuk mencari pakan lagi. 
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Hal ini biasanya menyebabkan koloni hijrah apabila sumber 

pakannya sudahnya menipis. Untuk memanen madu yang 

baik seharusnya memakai ekstraktor dan sisiran yang akan 

diekstrak harus lebih bersih dari anakan dan tepungsari. 

Akan tetapi apabila ada ekstraktor, bagian yang berisi madu 

saja kita potong kemudian kita iris-iris menjadi potongan 

kecil-kecil dan tiriskan dengan tapisan yang halus. Dengan 

demikian madu tidak tercampur lilin. 

Madu yang sudah mengendap dan terpisah dari busa 

lebih kurang 7 hari siap untuk dimasukkan kedalam botol 

madu. Menuangkan madu yang sudah diturunkan kadar 

airnya biasanya agak sulit untuk mengalir ke dalam botol, 

karena itu perlu kesabaran sehingga madu yang akan 

dibotolkan tidak berceceran, adapun tahapan pembotolan 

adalah sebagai berikut: pencucian botol-botol madu, 

perendaman dengan air panas 70 ºC - 90 ºC selama 2 jam 

untuk botol kaca, perendaman dengan air panas 70 ºC 

selama 15 menit untuk jenis botol melamin, pengeringan 

botol, pemasukan madu kedalam botol dan pemberian label. 

Madu yang sudah siap dibotolkan selanjutnya 

disimpan pada gudang penyimpan madu dengan 

menghitung jumlah madu yang sudah berada di dalam botol. 

Namun untuk penyimpanan madu sebaiknya pada kamar 

khusus atau tempat yang terbuat dari kaca. Karena cairan 

madu sangat higrokopis (mudah menyerap zat cair dari 

udara), maka jika tutup botolnya dibiarkan terbuka diudara 

lembab, berat madu akan bertambah sampai 33%, tak lama 

kemudian akan menjadi rusak akibat berlangsungnya 

proses peragian. Kadar air yang terkandung dalam madu 
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sangat berpengaruh terhadap kualitas madu. Madu yang 

abiak adalah madu yang mengandung sekitar 17 sampai 21 

(fatma, 2017). Seperti dikatakan Tim Trubus (1989) 

menyatakan bahwa, tempat penyimpanan madu yang baik 

ialah terbuat dari kaca, jika dibuat dari kayu juga akan 

berakibat jelek, sebab aroma dan warna kayu akan menular 

madu, apalagi kotak besi, seng, justru akan bereaksi  dengan 

madu dan menjadi racun. 

Pengecekan madu dilaboratorium untuk melihat 

kadar gula, yaitu ada tiga macam gula didalam madu, 

fruktosa 41%, glukosa 35% dan sukrosa 9,9% lalu sisamya 

unsure-unsur lain berupa diktrin 9,5% mineral 0,2% air 

17% dan secara keseluruhan 3,4%. Selain zat-zat tersebut 

masih terdapat protein dan vitamin B1,B2,K,C dan enzim. 

 

Potensi Hasil Perlebahan 

• Apis Dorsata: Madu         Lilin       Anakan Lebah        

Bee Bread  

• Apis Cerana : Madu         Lilin       Anakan Lebah 

  Racun Lebah  

• Apis Mellifera : Madu        Lilin        Anakan Lebah 

  Bee Pollen         

    Propolis     Royal Jelly. 

Madu sesungguhnya mampu menjadi komoditi 

unggulan, namun bila pengetahuan serta pemahaman masih 

rendah tentu saja dapat menjadi halangan bagi kemajuan 
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produktivitas dan kualitas dari madu yang di hasilkan (Tari, 

2019). Madu salah satu jenis makanan yang mendapat 

rekomendasi dari Allah sebagai makanan yang baik dan 

sekaligus sebagai obat. Madu dikenal banyak mengandung 

zat gizi tinggi antara lain karbohidrat, lipid, protein, vitamin 

dan mineral yang sangat diperlukan untuk kesehatan dan 

stamina badan (Astuti, 2004). 

Berdasarkan asal pembuatan, madu terbagi atas 

madu alami dan madu kemasan. Secara fisik madu kemasan 

memiliki kemiripan dengan madu alami tetapi terdapat 

perbedaan pada kandungan nutrisi. Madu alami memiliki 

kandungan gula yang tinggi berupa fruktosa 38,10%, 

glukosa 31% dan sukrosa 1,31%. Kandungan gula yang 

terdapat pada madu alami mengakibatkan viskositas madu 

alami menjadi kental dibandingkan madu kemasan, hal ini di 

sebabkan oleh pada proses pembuatan madu kemasan 

terdapat tahap pemberian air dan campuran lainnya agar 

volume dari madu kemasa menjadi lebih banyak. Selain itu, 

medu kemasan tidak mengandung enzim, vitamin dan 

mineral seperti yang terdapat pada madu alami (Wineri, 

2014). 

Pada dasarnya tidak ada yang berbeda dalam hal 

sumber makanan dari Apis Cerana dengan Apidae lainnya. 

Hal ini disebabkan oleh ketertarikan Apis Cerana terhadap 

sumber makanan dalam hal warna bunga dan bau dari 

makanan tersebut, begitu juga halnya dengan kelompok 

Apidae lainnya. Pada umumnya serangga lebih tertarik pada 

aroma dari tanaman yang akan dikunjungi (Hidayati, 

Sumarni dan Wati, 2010). 
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Lebah madu merupakan kelompok serangga yang 

berperan sebagai agen primator tanaman berbunga, 

sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman (Korlet, 

2011). Lebah madu mempunyai cara hidup yang adaptif 

terhadap lingkungannya karena mempunyai mekanisme 

pengaturan lingkungan bagi kenyamanan hidupnya. Pada 

kondisi lingkungan panas lebah akan membuat sisir sarang 

searah (membujur) pintu masuk sebaliknya pada 

lingkungan dingin sisir sarang dibuat tegak lurus 

(melintang) terhadap arah pintu. Arah sisir sarang secara 

teori akan memberikan kemudahan akses masuk aliran 

udara dan anggota koloni yang berbeda (Pratiknyo, 2012). 

 

PENUTUP 

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 

budidaya peternakan lebah madu di desa Bantan Tengah 

dapat disimpulkan bahwa budidaya lebah madu bisa di 

dilakukan dan dikembangkan di sekitar halaman rumah. 

Cara budidaya lebah madu apis cerana adalah dengan 

menggunakan peralatan seperti gelodog dan stup (kotak 

lebah apis cerana). Gelodog terbuat dari batang kelapa atau 

randu yang dibelah menjadi dua bagian yang sama. 

Sedagkan budidaya dengan stup antara lain kita dapat 

memeriksa keadaan koloni lebah tanpa merusak sarangnya, 

pemanenan madu dapat dialkukan dengan selektif dan tidak 

dengan merusak bagian sarang yang tidak perlu (seperti 

sarang yang berisi anakan). Cara mendapatkan koloni atau 

bibit Apis Cerana dengan memasang gelodog atau 

perangkap lebah Apis Cerana. Gelodog merupakan alat atau 
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kotak yang dipasang untuk memancing lebah agar berserang 

didalamnya sehingga memudahkan dalam mendapatkan 

bibit/koloni lebah.  
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Penentuan Harga Jual Produk Hasil 

Keterampilan Kelompok PKK Dalam 

Meningkatkan Ekonomi Kreatif  

Di Desa Pedekik 
 

Oleh : 

Mahsuri, Berliana Santika, Fitriana, Idham Kholid, Igusriana 

Ardianti, Ria Akmalinda, Syahrul Sa’ban, Tsany Kurnia 

Rahma 

 

Abstrak  

Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf) Tahun 2013 ekonomi kreatif sebenarnya 

adalah wujud dari upaya mencari pembangunan yang 

berkelanjutan melalui kreativitas yang mana pembangunan 

berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang 

berdaya  saing dan memiliki cadangan sumber daya yang 

terbarukan.    Kota Bengkalis adalah salah satu kota yang 

memiliki banyak usaha mikro kecil dan menengah yang 

mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 

lapangan kerja adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang 
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bergerak dibidang sentral oleh – oleh. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui penetuan harga jual produk hasil 

keterampilan kelompok PKK dalam meningkatkan ekonomi 

kreatif di Desa Pedekik  dan mengetahui  harga jual produk 

dapat meningkatkan ekonomi kreatif di Desa Pedekik. Metode 

peneltian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah penentuan harga jual untuk 

hasil keterampilan kelompok PKK ini, dimulai dari besaran 

modal bahan baku yang digunakan dan besaran modal 

operasional seperti upah pekerja, pengadaan peralatan kerja 

dan modal tidak terduga. Setelah semua dihitung selanjutnya 

ditentukan besaran laba yang dinginkan untuk setiap produk 

yang dibuat. Berikut harga jual dari setiap produk Tas Rp. 

40.000; Daster Rp. 75.000; Dompet Rp. 10.000; Masker Rp. 

6000; dan Hand Sanitizer Rp. 13.000.  

 

Kata kunci: Harga Jual, PKK, Ekonomi Kreatif 
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PENDAHULUAN 

Menurut Kementerian Parawisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf) Tahun 2013 ekonomi kreatif 

sebenarnya adalah wujud dari upaya mencari 

pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas yang 

mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim 

perekonomian yang berdaya  saing dan memiliki cadangan 

sumber daya yang terbarukan. Dengan kata lain, ekonomi 

kreatif merupakan manifestasi yang sangat penting untuk 

mempertahankan perekonomian bagi negara-negara maju 

dan juga menawarkan peluang yang sama untuk negara-

negara berkembang (Dominicus Savio Priyarsono Nandha 

Rizki Awalia, 2013). 

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif pada tahun 2013, Peran besar yang ditawarkan 

ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber 

daya yang bukan hanya terbarukan bahkan tak terbatas 

yaitu ide, talenta dan kreativitas. Kemunculan konsep 

“ekonomi kreatif” dieraglobalisasi telah menarik minat 

berbagai negara, termasuk Indonesia untuk menggunakan 

konsep ini sebagai model pengembangan ekonomi, 

diantaranya “ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya 
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manusia (SDM) kreatif dan inovatif” (Dominicus Savio 

Priyarsono Nandha Rizki Awalia, 2013). 

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru 

yang mengkombinasikan informasi dan kreativitas yang 

mengandalkan ide, gagasan dan pengetahuan dari sumber 

daya manusia sebagai faktor produksi. Dalam studi 

ekonomi dikenal ada empat faktor produksi yaitu sumber 

daya alam, sumber daya manusia, modal dan orientasi atau 

manajemen (Arjana, 2016). 

Kota Bengkalis adalah salah satu kota yang ada di 

Indonesia yang memiliki banyak usaha mikro kecil dan 

menengah yang mampu mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi dan penciptaan lapangan kerja adalah usaha 

mikro, kecil dan menengah yang bergerak dibidang sentral 

oleh - oleh. Kehadiran usaha sentral oleh - oleh ini selain 

mampu meningkatkan potensi lokal juga mampu 

mengenalkan budaya, kerajinan serta makanan khas 

daerah. Untuk di Provinsi Bengkalis masih belum diketahui 

apa yang menjadi ciri khas baik itu berupa makanan 

maupun souvenir.  

Di Indonesia ekonomi kreatif menjadi sangat penting, 

industri kreatif adalah salah satu sektor ekonomi yang 
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belakangan ini sedang dikembangkan. Industri kreatif ini 

mengasah dan memanfaatkan, bakat, kreativitas individu 

untuk membuka lapangan kerja baru (Santosa, 2020) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penetuan harga jual produk hasil keterampilan kelompok 

PKK dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Desa Pedekik  

dan mengetahui  harga jual produk dapat meningkatkan 

ekonomi kreatif di Desa Pedekik. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur 

analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (kusumastuti, 

2019). Penelitian ini pada umumnya bersifat deskriptif, 

penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu 

prosedur yang masuk kedalam pendekatan kualitatif 

dimana tujuan dari penelitian ini merupakan untuk 

mengungkapkan peristiwa ataupun kebenaran, kondisi, 

fenomena, variabel serta kondisi yang terjadi disaat 

penelitian berlangsung dengan apa yang sebenarnya terjadi.  
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Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder dan data yang digunakan 

adalah data primer yang memerlukan wawancara dan data 

yang berasal dari responden. Subjek pada penelitian ini 

adalah kelompok PKK Desa Pedekik. Objek pada penelitian 

ini adalah biaya-biaya yang digunakan dalam penentuan 

harga jual pada hasil keterampilan kelompok PKK.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu 

aktivitas untuk koleksi data dengan cara mengamati dan 

mencatat mengenai kondisi - kondisi, proses - proses dan 

perilaku - perilaku objek penelitian (Suryana, 2010). 

Wawancara merupakan suatu metode dalam koleksi data 

dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

hal-hal yang diperlukan sebagai data penelitian (Awangga, 

2007). Dokumentasi merupakan pembuatan dan 

penyimpanan bukti – bukti (gambar, tulisan, suara, dll) 

terhadap segala hal, baik objek atau juga peristiwa yang 

terjadi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif yaitu untuk menganalisa data dengan cara 
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mendeskripsikannya atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Harga Jual 

Harga adalah suatu nilai tukar (a medium of exchange) 

yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain atas 

manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi 

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat 

tertentu (Halim, 2018). Dapat disimpulkan jika harga jual 

merupakan nilai akhir barang yang merupakan 

penjumlahan dari biaya-biaya produksi dan biaya lain untuk 

memproduksi suatu barang/benda ditambah dengan 

sejumlah keuntungan yang diinginkan. 

Metode penetuan harga pokok produksi adalah cara 

perhitungan unsur-unsur biaya kedalam harga pokok 

produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke 

dalam harga pokok produksi terdapat dua pendekatan yaitu 

full costing dan variable costing. Full costing merupakan 

meted penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi kedalam 

harga pokok produksi,yang terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik 
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yang berperilaku variabel maupun tetap, dengan demikian 

harga pokok produksi menurut full costing  terdiri dari 

unsur biaya produksi. Variable costing  merupakan metode 

penetuan harga pokok produksi yang hanya 

memperhitungkn biaya produksi yang berperilaku variable 

kedalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik variabel (Tressje Runtu Christianti Natalia Soei, 

2014). Pada dasarnya ada beberapa jenis tujuan penetapan 

harga, yaitu : 

a. Untuk mencari keuntungan; 

b. Untuk mencari volume produksi yang ideal; 

c. Untuk membentuk citra (image) yang terkenal; 

d. Untuk pencarian stabilitas harga; 

e. Tujuan  lainnya; 

 

PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) 

Peraturan dalam negeri Republik Indonesia 

kementerian Nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan 

masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga 

Bab 1 pasal 1 ayat 5 berbunyi “gerakan pemberdayaan 

kesejahteraan keluarga yang kemudian disingkat gerakan 
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PKK yakni gerakan nasional yang pembangunan masyarakat 

dimulai dari bawah yang dimulai dari, oleh dan untuk rakyat 

demi terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa berbudi luhur, sehat, sejahtera 

dan maju serta mandiri. Kesadaran akan kesetaraan gender, 

kesadaran hukum dan lingkungan”. Ini berarti bahwa 

organisasi PKK memiliki tugas untuk melakukan 

permberdayaan terhadap masyarakat yang terutama pada 

perempuan (Hanis, 2020). Fungsi PKK meliputi (Herlina, 

2019): 

1. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat 

agar mau dan mampu melaksanakan program PKK. 

2. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, 

pembina dan pembimbing gerakan PKK. 

PKK yang didominasi oleh perempuan terutama 

ibu-ibu dapat menjadi patokan bahwa perempuan telah 

mampu memberdayakan dirinya sendiri. Keberlanjutan 

terhadap keberhasilan tersebut tersebut akan terjadi jika 

perempuan mengadakan kegiatan untuk membantu 

perempuan lain agar berdaya seperti mereks. Kegiatan ini 

diwujudkan dalam bentuk program kerja PKK. Berbagai 

kegiatan dan program kerja PKK, harus senantiasa dititik 
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beratkan dan orientasikan pada kegiatan dan program yang 

praktis. Artinya, PKK harus senantiasa bergerak dan 

melaksanakan berbagai aksi nyata, khususnya dalam 

memberdayakan kaum perempuan, serta senantiasa 

berperan secara aktif, dalam menyukseskan berbagai bidang 

pembangunan di daerahnya masing-masing. Selain itu, PKK 

juga memiliki andil yang besar dalam lomba desa. 

PKK mempunyai strategi dalam pemberdyaan 

perempuan dengan memanfaatkan sumber daya sehingga 

perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga yang 

hanya berdiam diri saja, tetapi menjadikan perempuan 

disana lebih aktif dalam dunia kerja, sehingga membantu 

suami dalam meningkatkan pendapatan keluarga. 

Konsep Permberdayaan Kesejateraan Keluarga 

(PKK) yaitu sebuah orgnisasi yang melibatkan partisipasi 

perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga 

sejahtera. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama 

PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil 

masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja 

pembangunan dalam mendukung program-program 

pemerintah. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata 

kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan 



 
 

289 

kentetraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. 

Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah 

satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan 

program-program pemerintah (Nurhayati, 2018). 

Ekonomi Kreatif  

Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk 

merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan 

hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas yaitu ide, gagasan, 

bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu 

produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh 

bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, 

tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan 

inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin 

maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global 

dengan adanya mengandalkan harga atau kualitas produk 

saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas 

dan imajinasi (Aysa, 2020). 

Unsur utama indutri kreatif adalah kreativitas, 

keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan 

kesejahteraan melalui kesejahteraan melalui penawaran 

kreasi intelektual. Sehingga dapat dipahami bahwa ekonomi 
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kreatif merupakan sumber ekonomi yang berasal dari 

pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat 

masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta 

lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan 

daya kreasi dan daya cipta masyarakat kreatif tersebut 

(Ramadani, 2020). 

 Tercatat beberpa hal yang menjadi karakteristik dari 

ekonomi kreatif, yaitu (1) Diperlukan kolaborasi antara 

berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu 

cendikiawan (kaum intelektual) , dunia usaha, dan 

pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. (2) 

Berbasis pada ide atau gagasan. (3) pengembangan tidak 

terbatas dalam berbagai bidang usaha. (4) Konsep yang 

dibangun secara relatif (Yuliansyah Sumar’in, 2017). 

Industri kreatf digerakkan oleh beberapa faktor yang 

terdiri dari 3 T: 

A. Talenta (Talent) 

Proses kreasi harus dibekali oleh bakat (talenta) yang 

cukup, kemampuan ini bisa menggerakkan 

perusahaan-perusahaan untuk proaktif, tidak 

mengikuti trend tetapi menciptakan trend. 
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B. Toleransi (Tolerance) 

Ini berkaitan dengan iklim keterbukaan, dimana 

adanya toleransi yang tinggi diantara komunitas 

yaitu komunitas yang menghargai perbedaan dan 

karya cipta orang lain akan mendorong tumbuh 

kembangnya kreativitas.  

C. Teknologi (Technology) 

Teknologi dapat menunjang produktivitas karena 

kemudahan dalam mengakses dan membeli 

teknologi serta transfer teknologi adalah faktor 

penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. 

Model pengembangan ekonomi kreatif adalah 

layaknya sebuah bangunan yang akan menguatkan 

ekonomi Indonesia: 

1. Pondasinya adalah sumber daya insani yang 

kreatif (creative class) 

2. Pilarnya ada 5 yakni industri, teknologi, sumber 

daya, institusi, dan lembaga keuangan.  

3. Atapnya adalah aktor penggerak utama 

kreativitas yang dipayungi oleh hubungan antara 

cendikiawan, bisnis, dan pemerintah (triple helix 

system). 



 
 

292 

Penentuan Harga Jual Hasil Keterampilan Kelompok 

PKK di Desa Pedekik 

Keterampilan khusus kelomok PKK ini dibina oleh 

BRGM RI. Kelompok PKK ini dinamakan kelompok “Keris 

Dewa”. Untuk anggotanya terdiri dari 7 orang dimana setiap 

anggota harus memiliki skill atau keahlian dan juga berbakat 

dalam kegiatan keterampilan ini. Keterampilan ini dilakukan 

dengan teknik menjumput atau tie dye.  

Bahan utama nya adalah kain katun. Untuk bahan 

pewarnanya menggunakan bahan alami seperti kulit 

manggis, bunga rosella dan kunyit yang difermentasikan. 

Untuk hasilnya dapat dijadikan tas, masker, dll.  Faktor 

penghambat dari kegiatan PKK ini adalah dari bahan 

bakunya, karena berada di daerah pulau susah dalam 

mendapatkan bahan baku yang bermutu, sedangkan yang 

berada disini bahan baku nya tidak bermutu dan juga mahal.  

Dalam penentuan harga jual untuk hasil 

keterampilan kelompok PKK ini, dimulai dari besaran modal 

bahan baku yang digunakan dan besaran modal operasional 

seperti upah pekerja, pengadaan peralatan kerja dan modal 

tidak terduga. Setelah semua dihitung selanjutnya 
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ditentukan besaran laba yang dinginkan untuk satu produk 

yang dibuat. 

Berikut adalah perhitungan dalam penentuan harga 

jual hasil keterampilan kelompok PKK di Desa Pedekik: 

 

1. Tas dan Daster 

 

Gambar 1.  

Harga Jual Tas 

Jenis  Biaya (Rp) 

Kain 25.000 

Benang 2.000 

Seriting 5.000 

Pewarna alami 3.000 

Jumlah biaya produksi  35.000 

Total harga/pcs 40.000 
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Harga Daster 

Jenis  Biaya (Rp) 

Kain Katun  50.000 

Benang 2.000 

Seriting 5.000 

Pewarna alami 5.000 

Jumlah biaya produksi  62.000 

Total harga/pcs 75.000 
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2. Dompet dan Masker 

 

Gambar 2.  

Harga Dompet + Masker 

Jenis  Biaya (Rp) 

Kain  10.000 

Benang 2.000 

Seriting Dompet 3.000 

Pewarna alami 2.000 

Tali Masker 1.000 

Jumlah biaya produksi (Dompet + 

Masker) 

13.000 

Total harga/pcs 

Dompet 

Masker 

 

10.000 

6.000 
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3. Hand Sanitizer 

 

Gambar 3.  

Harga Hand Sanitizer 

Jenis  Biaya (Rp) 

Daun sirih &  Daun 

Mangrove  

- 

Botol  2.000 

Air Panas  - 

Jeruk nipis  2.000 

Jumlah biaya produksi  4.000 

Total harga/pcs 13.000 
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Meningkatkan Ekonomi Kreatif  

Kelompok PKK yakni “Keris Dewa”, terbentuk 

dengan tujuan untuk menjadikan perempuan – perempuan 

di Desa Pedekik ini mandiri dalam menghasilkan atau 

menambah serta dapat membantu ekonomi dalam 

keluarganya.  

Usaha Kelompok PKK Keris Dewa ini masih berskala 

kecil dan bersifat swadaya. Dalam proses pemasarannya 

dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti 

Facebook, Whatsapp dan Instagram serta dipasarkan 

dengan sesama kerabat dan keluarga. Dan juga apabila 

terdapat event-event dari pemerintah, kelompok PKK Keris 

Dewa ini membuka stand Bazar dengan tujuan untuk 

memperkenalkan produknya kepada masyarakat. 

Kegiatan PKK khususnya kelompok Keris Dewa ini 

sudah dapat meningkatkan ekonomi kreatif di Desa Pedekik, 

yang mana kelompok Keris Dewa ini akan tidak lama lagi 

akan mengikuti event Expo yang diadakan di Surabaya. Dan 

juga kegiatan PKK ini sudah dapat membantu perempuan-

perempuan di Desa Pedekik dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga.  
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PENUTUP  

Hasil dari penelitian ini adalah dalam penentuan 

harga jual untuk satu produk pada kelompok PKK desa 

pedekik di dasarkan pada besaran modal bahan baku yang 

digunakan dan besaran modal operasional seperti upah 

pekerja, pengadaan peralatan kerja dan modal tidak 

terduga. Setelah semua dihitung selanjutnya ditentukan 

besaran laba yang dinginkan untuk satu produk yang dibuat. 

Dari perhitungan ini dapat tentukan harga jual satu produk 

yang ditetapkan Kelompok PKK Keris Dewa Desa Pedekik 

Kecamatan Bengkalis. 

Usaha Kelompok PKK Keris Dewa ini masih berskala 

kecil dan bersifat swadaya. Dalam proses pemasarannya 

dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti 

Facebook, Whatsapp dan Instagram serta dipasarkan 

dengan sesama kerabat dan keluarga. Dan juga apabila 

terdapat event-event dari pemerintah, kelompok PKK Keris 

Dewa ini membuka stand Bazar dengan tujuan untuk 

memperkenalkan produknya kepada masyarakat. 
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Pengaruh Abrasi Terhadap Sosial Ekonomi dan 

Sosial Budaya di Desa Bantan Timur , 

Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis 
 

Oleh : 

Saifullah, Aulia Rahmadaningsih, Budiman, Dede Setiawan, 

Dian Eka Saputri, Dian Kurniati, Nor Haliza Yati  

 

Abstrak 

Abrasi merupakan salah satu bencana yang sering 

terjadi dipesisir pantai. Salah satunya di desa Bantan Timur, 

Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh abrasi terhadap sosial 

ekonomi dan sosial budaya di desa Bantan Timur, Kecamatan 

Bantan, Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif deskriktif yaitu dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan atau suatu objek 

penelitian berdasarkan fakta yang tampak dilapangan. Data 

yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. 

Berdasarkan hasil pengamatan, abrasi yang terjadi di pesisir 

pantai desa Bantan Timur disebabkan oleh tingginya ombak 

laut yang menjalar ke pesisir pantai dan pada suatu periode 

tertentu angin akan bertiup sangat kencang sehingga 
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menghasilkan gelombang dan arus laut yang besar dan dapat 

menyebabkan pengikisan pantai. Sehingga infrastruktur yang 

telah dibangun oleh desa seperti tempat rekreasi dan jalan 

yang dibuat menuju ke arah pantai hampir hilang dimakan 

tingginya arus ombak serta mengganggu aktivitas kesenian 

yang lokasinya berdekatan dengan pantai. Hal ini 

berpengaruh terhadap sosial ekonomi dan sosial budaya di 

desa Bantan Timur. 

 _______________________________  

Kata Kunci: Pengaruh Abrasi, Sosial Ekonomi, Sosial Budaya 
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PENDAHULUAN 

Abrasi merupakan proses terjadinya pengikisan 

daratan oleh gelombang sehingga menyebabkan 

berkurangnya luas daratan. Abrasi menjadi permasalahan 

bagi ekosistem maupun pemukiman di wilayah kepesisiran. 

Dampak dari abrasi adalah terjadinya kemunduran garis 

pantai yang dapat mengancam bangunan maupun ekosistem 

yang berada di belakang wilayah garis pantai. 

Berkurangnya sumberdaya alam di daratan 

memungkinkan  manusia untuk berusaha memanfaatkan 

sumberdaya di wilayah pesisir. Pengeksploitasian 

sumberdaya pesisir menyebabkan terjadinya penurunan 

ekosistem pesisir menjadi tak terkontrol. Hal ini 

mengakibatkan kerusakan ekosistem pantai. 

Abrasi merupakan salah satu masalah yang 

mengancam kondisi pesisir, yang dapat mengancam garis 

pantai sehingga mundur kebelakang, merusak tambak 

maupun lokasi perkebunan yang berada di pinggir pantai, 

dan juga mengancam bangunan yang berbatasan langsung 

dengan air laut, baik bangunan yang difungsikan sebagai 

penunjang wisata maupun rumah penduduk. 
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Terjadinya perubahan garis pantai sangat dipengaruhi 

oleh proses-proses yang terjadi pada daerah sekitar pantai, 

dimana pantai selalu beradaptasi dengan berbagai kondisi 

yang terjadi. Salah satu kawasan pesisir yang rentan 

terhadap kerusakan lingkungan akibat abrasi adalah 

kawasan pesisir Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, 

Kabupaten Bengkalis. 

Faktor-faktor penyebab abrasi menurut Kimpraswil 

(dalam Damaywanti, 2013:90)  :  

1. Menurunya Permukan Tanah (Land Subsidance)  

Pengambilan air tanah secara masif untuk keperluan 

air minum maupun untuk pemenuhan kebutuhan air 

oleh masyarakat di kawasan pesisir akan 

menimbulkan permukaan tanah menjaditurun, 

secara gemorfologi tanah di kawasan pesisir ini 

adalah lempung atau lumpur, dimana sifat fisiknya 

bisa berubah-ubah tergantung kandungan air 

didalamnya. Penurunan air tanah mengakibatkan 

berkurangnya air pori, hal ini mengakibatkan 

penggenangan dan pada gilirannya meningkatkan  

erosi dan abrasi pantai. 

2. Perubahan Iklim Global   
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Kerusakan akibat alam lain ini diantaranya 

disebabkan oleh pemanasan global (efek rumah 

kaca) yang menjadikan naiknya permukan laut 

disebabkan oleh tingginya gelombang air laut di 

daerah pesisir pantai. 

3. Kerusakan Hutan Mangrove 

Hutan Mangrove merupakan sumberdaya yang dapat 

pulih (sustaianable resources) dan pembentuk 

ekosistem utama pendukung kehidupan yang 

penting di wilayah pesisir. Mangrove memiliki peran 

penting sebagai pelindung alami pantai karena 

memiliki perakaran yang kokoh sehingga dapat 

meredam gelombang dan menahan sedimen. Ini 

artinya dapat bertindak sebagai pembentuk lahan 

(land cruiser). 

4. Kerusakan Akibat Ulah Manusia  

Kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia 

dikawasan pesisir desa Bantan Timur terjadi karena 

pembuatan bangunan yang menjorok ke laut, dan 

pembukaan lahan tambak baru yang tidak 

memperhatikan kelestarian lingkungan. 
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Abrasi termasuk salah satu bencana yang terjadi di 

alam yang berpengaruh pada aktivitas manusia (Prayetno, 

2018). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman 

Allah SWT dalam Q.S Al-Hadid[57]:22 

 

َص  َمآ
َ
َبة   ِمن   اَب ا ِصي  ِض  ِفى مُّ ر 

َ
ا
 
ا ال

َ
ٓ  َول م   ِفي 

ُ
ن ُفِسك

َ
ا ا

َّ
ن   ِكٰتب   ِفي   ِال  م ِ

ِل  ن   َقب 
َ
َها ا

َ
َرا ى ٰذِلَك  ِانَّ ۗ نَّب 

َ
 يَِسي ر    اّلٰلِ  َعل

Artinya: “Setiap bencana yang menimpa di bumi dan 

yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis 

dalam Kitab (Lauh Mahfudzh) sebelum Kami 

Mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah 

bagi Allah”. 

 

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang rentan 

mengalami kerusakan. Dampaknya akan sangat terasa oleh 

masyarakat yang menghuni wilayah pesisir dimana hal ini 

akan berpengaruh pada kondisi perekonomian masyarakat 

yang menggantungkan pada sumber daya pesisir. Salah satu 

cara yang perlu dilakukan mengajak seluruh pihak termasuk 

masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan 
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pesisir. Langkah pemberdayaan masyarakat guna 

memunculkan kesadaran perlu diberikan karena akan 

menjamin terciptanya pengelolaan lingkungan yang lebih 

efektif dan berkelanjutan. 

Sistem perlindungan pantai harus terintegrasi dengan 

semua elemen lingkungan pantai. Bentuk sistem 

perlindungan pantai dapat berupa bangunan pelindung 

pantai, vegetasi pantai, dan penembahan material sedimen 

pantai pemilihan bentuk perlindungan pantai ini harus 

berdasarkan kajian yang mendalam tentang dinamika 

pantai, dihubungkan dengan pemanfaatan ruang disuatu 

pantai. Selain itu, perencanaan struktur pelindung pantai 

harus memperhitungkan dampak yang dapat ditimbulkan 

bagi lingkungan sekitar karena keberadaan struktur 

tersebut akan memberikan pengaruh pada perubahan pola 

proses-proses yang ada di pantai (Hidayati, 2017). 

Abrasi di desa Bantan Timur tidak hanya 

mempengaruhi kerusakan lingkungan tetapi juga 

mempengaruhi aspek sosial ekonomi, dan aspek sosial 

budaya yang ada di desa Bantan Timur. 

Berdasarkan latar belakang di atas, akan dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Abrasi Terhadap Sosial 
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Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Bantan Timur , 

Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis”. Tujuan yang 

ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh abrasi 

terhadap sosial ekonomi, sosial budaya, dan agar 

pemerintah segera merealisasikan pembangunan tanggul 

pemecah ombak sehingga abrasi tidak merusak pemukiman 

warga Desa Bantan Timur. 

 

METODE 

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif  merupakan analisis 

yang berdasarkan pada adanya hubungan semantis antar 

variabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti 

mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga 

dapat digunakan untukmenjawab masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting 

karna dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan 

angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. 

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif adalah 

mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul 

menjadi data yang sistematik, teratur, tersruktur dan 

mempunyai makna (Sarwono, 2006). Dalam penelitian 
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kualitatif penulis menggunakan teknik wawancara untuk 

mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti. 

Lokasi penelitian berada di desa Bantan Timur yang 

berada di pantai Sanloy, Kecamatan Bantan, Kabupaten 

Bengkalis. Pengambilan  lokasi penelitian dengan 

pertimbangan bahwa daerah tersebut sedang mengalami 

proses Abrasi. Variabel yang diteliti dan dibahas adalah 

respon dan upaya yang dilakukan masyarakat setempat 

dalam menghadapi Abrasi. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.  

1. Data primer Proses pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan observasi, yakni perhatian yang 

berfokus pada kejadian, gejala atau sesuatu hal.  

2. Data sekunder Merupakan data pendukung penelitian 

yang bersumber dari literatur (Maturbongs, 2020). 

Data primer diperoleh dari informasi Sekretaris Desa 

dan masyarakat setempat. Data primer diperoleh dengan 

teknik snowball sampling. Data sekunder diperoleh dari 

referensi berupa jurnal, artikel, maupun data dari 

pemerintah (al., 2017). 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif. Menurut Bagong Suyanto 

(2010:166) jenis penelitian kualitatif dapat diartikan 

sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau 

suatu objek penelitian (perorangan, lembaga, masayarakat 

dan lain-lain) dan sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak dilapangan.  

Teknik Pengumpulan data menggunakan metode: 

1. Metode Wawancara  

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, 

artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancara. 

2. Metode Observasi  

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai 

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku 

objek sasaran. Dalam mengadakan observasi, peneliti 

mengamati langsung ke lokasi penelitian, mengumpulkan 
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semua data yang diperlukan dari lokasi penelitian yaitu 

data tentang abrasi yang terjadi di desa Bantan Timur. 

3. Metode Dokumentasi  

Dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam metodelogi sosial, pada intinya 

metode dokumenter adalah metode yang digunakan 

untuk menelusuri histori. Sebagian data yang tersedia 

berbentuk surat-surat, catatan harian, kenangan-

kenangan, laporan, dan sebagainya. 

 

PEMBAHASAN 

Pengertian Abrasi 

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga 

gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi 

biasanyadisebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai 

akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan 

alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa 

disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut 

sebagai penyebab utama abrasi (Dimas, 2015).  

 

Pengertian wilayah pesisir dan pantai 
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Pengertian wilayah pesisir (coast) dapat dibedakan 

dengan pantai (shore). Menurut bambang triatmodjo 

(1999), pantai adalah daerah ditepi perairan yang 

dipengaruh oleh air pasang tertinggi dan surut terendah, 

sedangkan pesisir adalah daerah darat ditepi laut yang 

masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin 

laut dan perembesan air laut (Shuhendry, 2004). 

 

 

Sosial ekonomi 

Sosial ekonomi adalah kelompok masyarakat yang di 

dalamnya terdapat aktivitas ekonomi serta pendapatan 

masyarakat untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. 

  

Dari hasil wawancara bersama sekretaris desa maka 

didapatkan informasi bahwa dahulunya di desa Bantan 

Timur ini adalah Desa yang berbasis pertanian bahkan ada 

perencanaan membuat infrastruktur seperti jalan, dan 
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tempat rekreasi ditepi pantai tersebut. Abrasi di desa Bantan 

timur, atau lebih umumnya di pulau Bengkalis mulai terjadi 

sejak tahun 1988 menyebabkan terjadinya pergeseran mata 

pencaharian dari pertanian ke pertambakan dan nelayan.  

Menurut keterangan dari warga setempat abrasi 

pantai khususnya di pantai Sanloy desa Bantan Timur ini 

sudah lama terjadi. Dicertitakan ketika pasang naik maka 

besar air sudah mendekati pemukiman warga. Dengan 

kondisi tersebut tentu harus dibangun tanggul pemecah 

ombak. Pemecah ombak ini dapat dibangun sepanjang bibir 

pantai yang rentan dan beresiko terkena hentaman ombak, 

sehingga abrasi bisa diminimalisir.  

Desa Bantan Timur di Kabupaten Bengkalis yang 

terletak di wilayah Provinsi Riau merupakan pesisir 

pantaimerupakan tantangan terbesar yang harussegera 

dilakukan oleh pemerintah, untukmembuat kebijakan dan 

program-programkerja pelaksanaan untuk 

penanggulanganmasalah abrasi di pesisir pantai 

KabupatenBengkalis. 
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Keberadaan pantai yang terletak di pesisir utara Desa 

Bantan Timur, Kecamatan Bantan, sudah mulai punah. 

Pasalnya, lokasi pantai Sanloy yang mana bibir pantai yang 

ada di pantai Sanloy, sudah banyak yang hanyut terbawa 

arus ombak pasang surut. Seperti yang di sampaikan oleh 

Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Bantan Timur, ia 

menyebutkan bahwa Abrasi yang terjadi di pantai Sanloy 
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sudah parah dan sangat membahayakan. Banyak kebun 

bakau yang sudah ada banyak yang jadi lautan. Untuk 

mengatasi Abrasi ini, pihak desa dan segenap masyarakat 

sudah merealisasi program menanam bakau walaupun tidak 

banyak karena bibit nya disediakan oleh Desa. Dan juga 

pemerintahan desa sudah mengusulkan untuk membuat 

tanggul pemecah ombak. Hal ini diusulkan melalui 

musrenbangdes tingkat desa namun sampai sekarang belum 

terealisasikan sedangkan pihak Desa sangat berharap 

tanggul pemecah ombak secepatnya dibangun. 

Dampak Abrasi Pantai 

 

Abrasi pantai adalah sebuah fenomena alam yang 

bisa dikategorikan sebagai sebuah bencana alam yang 

mengandung ancaman yang serius bagi lingkungan makhluk 

hidup terutama manusia, sebenarnya dampak dari abrasi 
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pantai sangat kompleksitas bagi kehidupan manusia baik 

dari segi tempat tinggal, segi sosial, segi perekonomian, 

maupun dari segi budaya dalam skala lokal dan nasional 

(IMBA, 2018). Adapun penjelasan lebih jauh tentangdampak 

abrasi pantai adalah sebagai berikut:  

a. Penyusutan area pantai. Penyusutan area pantai 

merupakan dampak yang paling jelas dari abrasi. 

Gelombang dan arus laut yang biasanya membantu jalur 

berangkat dan pulang nelayan ataupun memberi 

pemandangan dan suasana indah di pinggir pantai 

kemudian menjadi mengerikan. Hantamanhantaman 

kerasnya pada daerah pantai dapat menggetarkan 

bebatuan dan tanah sehingga keduanya perlahan akan 

berpisah dari wilayah daratan dan menjadi bagian yang 

digenangi air. Ini tidak hanya merugikan sektor 

pariwisata, akan tetapi juga secara langsung 

mengancam keberlangsungan hidup penduduk di 

sekitar pantai yang memilik rumah atau ruang usaha. 

b.  Rusaknya hutan bakau. Penanaman hutan bakau yang 

sejatinya ditujukan untuk menangkal dan mengurangi 

resiko abrasi pantai juga berpotensi gagal total jika 

abrasi pantai sudah tidak bisa dikendalikan. Ini 



 
 

315 

umumnya terjadi ketika musim badai, ketika 

keseimbangan ekosistem sudah benar-benar rusak 

ataupun saat laut sudah kehilangan sebagian besar dari 

persediaan pasirnya. Jika dampak yang satu ini terjadi, 

maka penanganan yang lebih intensif harus dilakukan 

sebab dalam sebagian besar kasus, keberadaan hutan 

bakau masih cukup efektif untuk mengurangi 

kemungkinan abrasi pantai.Ketiga, hilangnya tempat 

berkumpul ikan perairan pantai. Ini merupakan 

konsekuensi logis yang terjadi dengan terkikisnya 

daerah pantai yang diawali gelombang dan arus laut 

yang destruktif. Ketika kehilangan habitatnya, ikan-ikan 

pantai akan kebingungan mencari tempat berkumpul 

sebab mereka tidak bisa mendiami habitat ikan-ikan 

laut karena ancaman predator ataupun suhu yang tidak 

sesuai dan gelombang air laut yang terlalu besar. Akibat 

terburuknya adalah kematian ikan-ikan pantai tersebut.  

c. Dampak abrasi di atas cukup menunjukkan bahwa 

abrasi sangatlah mengancam dan jika dibiarkan, daya 

destruktifnya dapat semakin merusak dan merugikan 

banyak pihak. Selain pada pemukim dan pebisnis di 

wilayah pantai, abrasi yang dibiarkan juga dapat 
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berpengaruh besar terhadap hasil laut serta jenis jenis 

sumber daya alamyang menjadi bahan konsumsi pokok 

masyarakat sekaligus mata pencaharian sebagian 

masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. Karena itulah, 

berbagai hal telah dilakukan dan atau dicanangkan 

untuk mencegah dan mengurangi abrasi pantai. 

Dampak lainnya dari abrasi pantai adalah: 

a. Penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya 

lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai 

secara terus menerus.   

b. Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai, karena 

terpaan ombak yang didorong angin kencang begitu 

besar.  

c. Rusaknya infrastruktur di sepanjang pantai, misalnya 

tiang listrik, jalan, dermaga dan lain-lain (Ramadhan, 

2013). 

Kehilangan tempat berkumpulnya ikan-ikan perairan 

pantai karena terkikisnya hutan bakau.Daerah pantai yang 

mengalami abrasi sangat sulit untuk dipulihkan atau 

kembali dalam keadaaan normal.  

Selain itu juga, kerusakan pantai akibat abrasi dapat 

menggangu mata pencaharian penduduk disekitar, 
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terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Pantai yang 

mengalami abrasi jika tidak di tanggulangi akan berakibat 

kerusakan pantai yang semakin parah.   

 

Dampak abrasi terhadap Ekonomi 

 

Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pesisir 

Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis 

umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, 

pedagang dan ibu rumah tangga. Profesi nelayan dilakukan 

oleh kepala rumah tangga, sementara ibu rumah tangga 

menambah penghasilan keluarga dengan berjualan berbagai 

macam ikan hasil tangkapan.  

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa rata-rata 

pendapatan masyarakat  Rp. 1.500.000 rupiah/bulan 
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sebelum terjadinya abrasi, namun setelah abrasi 

pendapatan penduduk mengalami penurunan menjadi Rp. 

1.000.000 rupiah/bulan atau kurang dari Rp. 1.000.000. Hal 

ini di sebabkan karena dampak fisik dari abrasi berupa 

rusaknya jalan penghubung ke daerah pantai. Sehingga 

berubahnya bentuk pantai (menjadi semakin sempit). 

Berdasarkan kondisi dan faktor alam yang 

mempengaruhi abrasi dapat diasumsikan bahwa untuk 

mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat seperti 

semula atau menunjang aktivitas perekonomian masyarakat 

butuh proses dan waktu yang cukup panjang karena 

mempertimbangkan masih adanya resiko abrasi yang cukup 

tinggi. 

Sosial budaya di tepi pantai 

Budaya secara harfiah berasal dari bahasa latin yaitu 

colere yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, 

memelihara ladang. Menurut Soerjanto Poespoardojo 

Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan 

hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 

yang dijadikan miliki diri manusia dengan cara belajar (dkk, 

2015). 
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Segala sesuatu yang dihasilkan atau diciptakan oleh 

manusia untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Sosial 

budaya terdiri dari dua kata yaitu sosial dan budaya. Sosial 

berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan 

masyarakat sekitar.  Sedangkan budaya berasal dari 

kata bodhya yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya 

juga diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia 

berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung 

cinta dan rasa.  

Jadi kesimpulannya adalah sosial budaya merupakan 

segala hal yang di ciptakan manusia dengan pikiran dan 

budinya dalam kehidupan bermasyarakat (Rialdo RM.L. 

Toruan, January 21, 2020). Aula yang berada di sekitaran 

pantai sanloy biasanya digunakan untuk acara kesenian 

seperti Tari Gendong,poswindu dan lain sebagainya.. Tari 

Gendong yaitu tarian khas masyarakat suku asli Akit yang 

tersebar di Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, dan 

Kabupaten Bengkalis (Rosaliza, 2019). Sekarang ini sudah 

jarang digunakan dikarenakan cuaca yang tidak menentu. 

Maka dari itu, aula tersebut digunakan pada acara yang 

penting saja. 
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Faktor-faktor penyebab abrasi pantai 

Abrasi pantai dapat ditinjau dari tiga jenis komponen 

yang memberikan pengaruh langsung terhadap kejadian- 

kejadian dari abrasi pantai tersebut. Ketiga komponen 

tersebut adalah, ombak yang disebabkan oleh tiupan angin, 

pasang surut, yang diakibatkan oleh adanya gaya tarik 

benda-benda angkasa, dan pola arus laut akibat pengaruh 

pola sirkulasi arah dan kecepatan angin. 

Upaya pemerintah dan masyarakat dalam 

menanggulangi abrasi 

  

Pemerintah dan masyarakat harus berkerjasama 

dalam menangani dan menanggulangi abrasi ini agar tidak 

berdampak pada kehidupan masyarakat, pendidikan sadar 

lingkungan juga perlu di gencarkan agar masyarakat aktif 

menjaga lingkungan mereka seperti upaya penanaman 
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tanaman bakau sebagai antisipasi abrasi yang terus 

bergerak secara masif mengikis bibir pantai, untuk 

melindungi pemukiman yang rawan abrasi perlu dibuatkan 

bangunan sebagai pemecah ombak untuk meminimalisir 

abrasi serta progam-program peningkatan ekonomi juga 

harus digalangkan agar masyarakat bisa mandiri dan 

tangguh hidup di daerah pesisir yang rawan bencana abrasi. 

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat di desa 

Bantan Timur dalam  menaggulangi bencana abrasi yaitu 

masyarakat desa berinisiatif membuat tanggul dengan jarak 

sekitar 7-10 meter dari bibir pantai, kemudian masyarakat 

desa juga menanam tanaman bakau untuk mengurangi 

dampak abrasi di desa Bantan Timur. Dari segi upaya yang 

dilakukan pemerintah yaitu pemerintah provinsi Riau turun 

kelapangan melakukan survei dengan menggunakan drone  

dan  juga pemerintah merencanakan proyek pembangunan 

batu pemecah ombak di desa Bantan Timur. 

Cara menanggulangi abrasi pantai akibat ulah 

manusia seperti melestarikan hutan mangrove dan 

menanam pohon bakau di daerah pesisir, selain untuk 

mencegah terjadinya abrasi juga dapat:  
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1) Menjaga, melestarikan dan memelihara ekosistem di 

sekitar pantai. 

2) Mengurangi dampak tsunami. 

3) Menjaga kualitas air laut. 

4) Sumber oksigen terhadap makhluk hidup. 

5) Membangun alat pemecah gelombang ombak, 

tembok laut, revenment secara bertahapuntuk 

meminimalisir erosi pantai (abrasi). 

 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa abrasi di desa Bantan Timur 

berpengaruh terhadap sosial ekonomi dan sosial budaya di 

desa Bantan Timur. 

Dampak dari sosial ekonomi di wilayah perairan 

Desa Bantan Timur, abrasi telah memakan daratan sehingga 

mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin parah 

seperti rusaknya infrastruktur menyebabkan warga desa 

tidak bisa membangun tempat rekreasi yang telah dibangun 

oleh pemerintah desa, rusaknya perkebunan warga desa 

yang berada di wilayah pesisir pantai, akibatnya warga di 

desa banyak mengalami kerugian di sektor pertanian dan 
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perkebunan dan dari dampak abrasi tersebut masyarakat 

desa tidak bisa membuat tambak udang . 

Sedangkan dilihat dari segi sosial budaya abrasi 

didesa Bantan Timur mengakibatkan kurangnya aktivitas 

masyarakat salah satunya kesenian berupa tari gendong 

khas Bantan Timur yang dilakukan suku akit yang dimana 

lokasinya berdekatan dengan pantai. Dikarenakan dampak 

abrasi tersebut warga desa tidak bisa mengembangkan seni 

budaya mereka.  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi abrasi di desa 

bantan timur dari warga desa adalah membangun tanggul 

yang terbuat dari tanah, kemudian warga desa juga 

membudidayakan tanaman bakau agar mengurangi lajunya 

abrasi di desa Bantan Timur tersebut. Upaya pemerintah 

yaitu melakukan survei ke pantai sanloy desa Bantan Timur 

dan merencanakan pembangunan tanggul pemecah ombak. 

Akan tetapi hingga saat ini pembangunan tanggul pemecah 

ombak belum terealisasikan.  

Dari penelitian tersebut pemerintah daerah harus 

segera merealisasikan proyek pembangunan tanggul 

pemecah ombak karena jika dibiarkan dalam jangka waktu 

yang lama tingkat abrasi tersebut akan terus meningkat dari 
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tahun ke tahun. Kemudian warga desa harus sigap dalam 

mengatasi dampak abrasi tersebut. menyarankan agar 

pemerintah secepatnya membuat proyek. 
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Hubungan Antar Umat beragama Di Tengah 

Pandemi Covid-19  
 

Oleh: 

Nadana Mardhotilah, Kamelia Santika, Ismail, Erna Syafitri, 

Kartono,  Lily Hendra Yani, Sri Wahyuni  

 

Abstrak 

Indonesia adalah negara multikultural. Keanekaragamannya 

meliputi perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi 

dan lain-lain. Dalam masyarakat multikultural seperti itu, 

sering terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok 

beragama dan berdampak pada keharmonisan dalam 

kehidupan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antar umat beragama di tengah pandemi covid-19. 

Hukum Islam memberikan rukhsah ketika umat tidak dalam 

kondisi yang tepat untuk melakukan ritual seperti sholat di 

masjid. Penyesuaian moderasi beragama selama atau setelah 

pandemi covid-19 menjadi sebuah keharusan terutama 

hubungan antar manusia. Penerimaan terhadap kebiasaan 

baru akibat covid-19 dari berbagai aspek, terutama 

kebiasaan ibadah masyarakat harus diperhatikan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan studi 

pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kehidupan 

multikultural membutuhkan pemahaman dan kesadaran 

multikultural dengan menghargai keragaman, dan kesediaan 

untuk berinteraksi dengan siapa pun secara adil dan 
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diperlukan bentuk pengakuan akan keberadaan pihak lain, 

bersikap toleran, menghargai perbedaan pendapat dan tidak 

memaksakan kehendak mereka melalui kekerasan. Peran 

pemerintah, tokoh masyarakat, dan bimbingan agama 

diperlukan untuk mensosialisasikan, mengembangkan 

moderasi beragama kepada masyarakat demi terwujudnya 

kerukunan dalam kehidupan umat beragama. 

Kata kunci: Hubungan umat beragama, moderasi 

beragama, pandemi Covid-19. 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai satu negara dengan sosok 

masyarakat yang pluralistik yang menyimpan kemajemukan 

dan keberagaman dalam hal agama, tradisi, kesenian, 

kebudayaan, dan cara hidup dalam bermasyarakat. Jika 

dikaitkan dengan agama, Negara telah meletakkan dasar-

dasar konstitusional yang kuat dengan memberikan jaminan 

dan kebebasan kepada setiap penduduk dan setiap 

kelompok pemeluk agama untuk menjalankan ibadah dan 

agamanya menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-

masing. Hal ini secara jelas dan tegas telah dicantumkan 

dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu" (Rakyat, 2011). 

Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harmonis, tercermin 
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dalam makin meningkatnya keimanan dan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang maha Esa, makin meningkatnya 

kerukunan umat beragama, makin meningkatnya peran 

serta umat dalam pembangunan melalui pendidikan di 

lingkungan keluarga, di masyarakat dan di sekolah, 

bersamaan dengan perluasan sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan untuk menunaikan ibadah masing-

masing.  

Islam secara khusus mengakui adanya pluralitas dan 

kemajemukan tersebut terutama di bidang agama. Dalam 

pandangan Islam, yang membedakan umat muslin dengan 

no-muslin adalah dengan akidahnya yang termanifestasikan 

dengan memeluk agama Islam. Pluralitas dalam konteks 

bernegara dan beragama merupakan problem paling besar 

dalam kehidupan keberagamaan yang ditandai dengan 

adanya potensi konflik antar kelompok dalam masyarakat 

yang multikultural. Istilah Plural mengandung arti yang 

berjenis-jenis bukan berarti sekedar pengakuan akan 

keragaman tetapi pengakuan tersebut juga memiliki 

implikasi politis, sosial dan ekonomi.  

Dalam Konteks keindonesiaan keragaman 

seharusnya menjadi modal perekat bangsa dan Islam 

sebagai rahmatan lil alamin menjadi konsep dalam 

mengembangkan kerukunan umat beragama yaitu relasi 

yang dilandasi saling toleran, pengertian, menghormati, 

menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran 

agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara (Mukzizatin, 2019). Oleh karena itu, istilah 

pluralisme sebetulnya berkaitan dengan prinsip-prinsip 
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demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya sebagai 

negara demokrasi tetapi tidak mengakui adanya pluralisme 

dalam kehidupannya sehingga terjadi berbagai jenis 

segregasi. 

Memasuki tahun 2020 masyarakat global 

dihebohkan dengan hadirnya Pandemi Covid-19 yang 

bermula dari Kota Wuhan Tiongkok pada akhir 2019. Wabah 

tersebut tak butuh hitungan bulan untuk menyebar ke 

seantero dunia dan menjadi pandemi global. Sehingga 

membuat ribuan orang meregang nyawa, membuat banyak 

daerah bahkan negara melakukan isolasi atau lockdown. 

Tatanan dunia seketika berubah, bahkan diperkirakan 

hingga tahun-tahun mendatang dunia global harus siap 

memasuki era baru yang disebut new normal.  

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS 

(CDC) menyebut virus corona sebagai 2019 novel 

coronavirus (2019-nCoV) dan sekarang penyakitnya 

populer dengan istilah coronavirus disease-19 (COVID-19) 

(al, 2006). Corona virus Disease 2019 (COVID-19) adalah 

penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi 

sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini 

dinamakan Sars-CoV-2 (Putri, 2020). Virus ini dapat 

menyebar melalui hewan dan manusia. Namun hingga 

sekarang belum diketahui berasal dari hewan apa virus 

tersebut menyebar. Umat muslim percaya bahwa setiap 

apapun yang terjadi merupakan takdir Allah SWT. Bahkan 

virus tersebut juga merupakan ujian yang sudah ditakdirkan 

oleh Allah SWT.  
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Allah swt. berfirman dalam QS al-Anfal/8: 25:  

ا َنة   َواتَُّقو  ا ِفت 
َّ
َبنَّ  ل ِذي َن  ُتِصي 

َّ
ا ال ُمو 

َ
م   َظل

ُ
ك ة   ِمن  ٓاۚ َخاۤصَّ ُمو 

َ
ل نَّ  َواع 

َ
 اّلٰلَ  ا

ِعَقا َشِدي دُ 
 
 ِب ال

Terjemahan: Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang 

tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara 

kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksa-Nya 

(Q.S. Al-Anfal/8:25). 

Pandemi ini tentu sangat berdampak terhadap 

kehidupan baik di pemerintahan maupun masyarakat. 

Perubahan tersebut tampak pada sistem pemerintahan yang 

berubah seperti aturan lockdown atau pembatasan isolasi 

daerah sehingga membuat aktivitas masyarakat juga 

terbatasi. Dalam kehidupan bermasyarakat terutama 

terhadap hubungan diantara umat beragama juga ikut 

berpengaruh. Hal ini dikarenakan interaksi yang harus 

dikurangi dan menjaga jarak antar masyarakat dalam 

menerapkan protokol kesehatan membuat hubungan 

diantara umat beragama tidak terjalin dengan baik.  

Menurut Syatar, Amiruddin, dan Rahman di masa 

pandemi ini umat mengalami situasi darurat moderasi 

(Abdul Syatar, 2018). Problem di keagamaan di tengah 

pandemi membuat hubungan diantara masyarakat 
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beragama juga ikut terdampak. Oleh karena itu, fakta-fakta 

tersebut telah membuktikan bahwa pandemi covid-19 

sangat berpengaruh terhadap kehidupan antar umat 

beragama. Dalam menghadapi situasi tersebut diperlukan 

moderasi beragama agar terciptanya kerukunan dalm 

kehidupan masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang tersebut ditemukan 

beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini. 

Pertama, pengaruh pandemi covid-19 terhadap hubungan 

yang terjalin antar umat beragama; kedua, pandangan 

pemuka agama dan masyarakat mengenai hubungan 

keharmonisan antar umat beragama; ketiga, konflik yang 

timbul dimasyarakat pemeluk agama setelah dilanda 

pandemi. Penelitian ini bertujuan agar keberagaman agama 

di Indonesia dengan menumbuhkan sikap moderat antar 

umat beragama sehingga terjalin keharmonisan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan menjadi pemersatu antar 

hubungan umat beragama di Indonesia.  

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian deskriptif kualitatif.  Metode deskriptif 

(mendeskripsikan), yaitu metode yang digunakan untuk 

mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. 

Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, 

menganalisis data, dan menginterpretasikannya (Suryana, 

2012). Dalam penelitian kualitatif diperlukan tahapan 

proses berpikir kritis-ilmiah, yaitu proses berpikir secara 

induktif untuk menangkap fakta dan fenomena sosial yang 
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terjadi di lapangan melalui pengamatan (Hum, 2014). 

Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan metode 

wawancara dan observasi (pengamatan). Metode 

wawancara adalah metode riset dengan menggunakan 

kuisioner atau wawancara sebagai instrumen pengumpulan 

datanya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi 

tentang variabel dan bukan tentang individu (Samsu, 2017). 

Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 05 juli 2021 

hingga 16 agustus 2021. 

Menurut Suryana metode penelitian ini dimulai 

dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan 

menginterpretasikannya. Menurut Sugiyono “Bila dilihat 

dari segi cara pengumpulan data, maka teknik pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), 

kuesioner (angket), dan observasi dan gabungan ketiganya 

(Sugiyono, 2010). Berdasarkan teori tersebut, peneliti 

menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data. 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

melalui 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap wawancara, 

tahap pengamatan, dan tahap refleksi akhir. 

1. Tahap perencanaan 
Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini 

yaitu: 1) menentukan tujuan penelitian; 2) 

mempersiapkan desain survei; 3) menentukan 

sampel; dan 3) menyusun instrumen proses 

penelitian dan hasil penelitian. 

2. Tahap wawancara  
Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara 

di lapangan. Wawancara merupakan proses 
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mendapatkan informasi atau data-data yang bersifat 

pandangan dari narasumber yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Dalam wawancara 

selain harus membawa materi wawancara juga 

diperlukan alat lain seperti alat dokumentasi dan alat 

bantu lain.  

3. Tahap pengamatan 
Peneliti melakukan observasi untuk mengamati 

fakta dan fenomena dilapangan berdasarkan hasil 

dari tahap wawancara dengan jalan pengamatan atau 

pencatatan yang sesuai dengan instrument yang 

digunakan.   

4. Tahap reflleksi hasil pengamatan 
Tahap ini dilakukan setelah observasi selesai 

dilaksanakan. Kegiatan ini berupa diskusi hasil dari 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Tahap ini 

merupakan kegiatan evalusai, analisis, pemaknaan, 

penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak 

lanjut dalam perencanaan siklua berikutnya. 

Pada proses penelitian, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling dalam pemilihan sampel. Teknik 

purposive dilakukan dengan pilihan sampel diarahkan pada 

sumber data yang dipandang memiliki informasi penting 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti 

(Hum, 2014). Oleh karena itu teknik ini dipandang lebih 

mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data di 

dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. Dalam 

penelitian ini, subjek yang dijadikan sampel adalah 
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masyarakat dan tokoh agama. Lokasi penelitian berada 

dibeberapa desa di Provinsi Riau yaitu desa Bagansiapiapi 

Kabupaten Rokan Hilir, dan desa Muntai Kabupaten 

Bengkalis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah proses penelitian dilakukan, kemudian 

peneliti menganalisa data-data yang diperoleh dari 

penelitian tersebut. Data tersebut diuraikan untuk 

selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan deskriptif, 

yaitu menggambarkan objek penelitian secara nyata dan apa 

adanya sesuai dengan fakta di lapangan untuk kemudian 

ditarik kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum. 

Untuk mengetahui bagaimana hubungan yang terjalin 

antar umat pemeluk agama di Provinsi Riau peneliti 

menguraikannya melalui bagaimana proses hubungan antar 

pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat selama 

masa pandemi yang diamati langsung, wawancara maupun 

mengamati melalui media online.  

Data yang tidak terungkap melalui wawancara, 

dilengkapi dengan data hasil observasi dan studi pustaka 

secara partisipatif. Untuk memperkuat substansi data hasil 

wawancara dan observasi, maka dilakukanlah penelusuran 

terhadap buku dan sumber yang berkaitan.  

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 

Bengkalis memiliki penduduk yang memeluk beragam 

agama yaitu agama Islam, Hindu, Kristen dan sebagainya. 

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel statistik penduduk 
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penganut agama di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:  

 

 

 

Tabel 1. Data statistik kependudukan berdasarkan 
penganut agama 

No  Data  2017 2018 2019 
1 Islam 442.214 451.376 455.467 
2 Katholik 5.818 5.565 6.039 
3 Kristen 62.083  59.903 63.856 
4 Hindu 40 38 35 
5 Budha 28.260  27.051 28.296 
6 Konghuchu 142 121 134 
7 Lainnya 97 90 111 

Sumber: data statistik kependudukan Kabupaten Bengkalis 

(Bengkalis, 2019) 

Walaupun penduduk di Bengkalis mayoritas 

penduduknya masih banyak yang memeluk agama Islam, 

namun di wilayah ini jumlah penduduk yang memeluk 

agama Kristen juga relatif banyak yaitu diatas 60.000. 

Sedangkan jumlah penduduk yang memeluk agama Hindu 

realtif sedikit yaitu dibawah 50 orang. Berdasarkan tabel 

tersebut dapat kita lihat bahwa Kabupaten Bengkalis 

memiliki penduduk dengan beragam agama. 

Hasil dari diperoleh dari penelitian melalui 

wawancara dengan 4 orang narasumber kunci yaitu 
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masyarakat dan tokoh agama. Narasumber yang berhasil 

diwawancara secara intensif dengan menggunakan inisial 

nama yaitu MD, SN, RE, dan MI.  
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Gambar 1. Wawancara dengan masyarakat 

beragama Islam dan Konghucu 

Semua data penelitian ini diuraikan berdasarkan 

fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Wujud hubungan yang terjalin antar umat beragama 
sebelum dan sesudah pandemi 

Para nara Narasumber MD mengatakan: 

“Ada banyak wujud hubungan yang terjalin antar 

umat beragama, seperti hidup rukun sesama umat 

beragama dan toleransi yang kuat antar 

masyarakat. Namun setelah dilanda pandemi 

banyak perubahan yang terjadi seperti 

berkurangnya interaksi diantara sesama 

masyarakat (MD, 15 Juli 2021)” 

 

Sejalan dengan pandangan MD, narasumber SN 

(AR, 15 Juli 2021) yang beragama Konghucu juga 

menambahkan: 

“Hubungan yang terjalin antara masyarakat 

beragama di daerah ini cukup baik, kami hidup 

rukun dengan kuatnya sikap moderat di 

masyarakat. Tetapi pandemi telah membawa 

dampak yang cukup berpengaruh terhadap 

hubungan sesama pemeluk agama. Karena kami 

selalu berusaha menjaga jarak antar sesama 

masyarakat.” 

 

MD juga menambahkan pernyataannya, Beliau 
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mengatakan: 

“Walaupun tengah dilanda pandemi kami sesama 

masyarakat masih tetap bekerja sama dalam segala 

kegiatan demi menjaga hubungan kebersamaan 

antar masyarakat pemeluk agama. Kegiatan 

tersebut bisa seperti gotong royong bersama (MD, 

15 Juli 2021).” 

  
Gambar 1. Gotong royong KKN-DR kelompok 36 bersama 

masyarakat dalam Menyambut HUT RI ke-76 di 

Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis 

Gambar diatas menunjukkan bahwa hingga saat 

ini hubungan baik tetap terjalin antar masyarakat 

beragama. Masyarakat masih menerapkan kerjasama 

yang baik demi kepentingan bersama. Berdasarkan data 

dari informan juga dapat kita ketahui bahwa sejauh ini 

hubungan yang terjalin antara umat beragama 

dilingkungan masyarakat desa terjalin sangat baik. 

Mukzizatin mengemukakan bahwa “toleransi beragama 

bukanlah sesuatu yang dapat dicampuradukan, 

melainkan mewujudkan ketenangan, saling menghargai, 
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bahkan sebenarnya lebih dari itu, antar pemeluk agama 

harus dibina untuk gotong-royong dalam membangun 

masyarakat kita sendiri dan demi kebahagiaan bersama 

(Mukzizatin, 2019).” 

Dalam meningkatkan keharmonisan kerukunan 

dalam umat beragama di masa pandemi ini diperlukan 

toleransi dan moderasi agama yang tepat. Toleransi 

adalah suatu sikap tenggang rasa, batas ukur untuk 

penambahan atau pengurangan yang masih 

diperbolehkan, kesabaran, ketahanan emosional, dan 

kelapangan dada, sifat menenggang (menghargai, 

membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan 

sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan 

pendirian sendiri (Mukzizatin, 2019). Toleransi dapat 

dilakukan dengan bentuk menghargai paham yang 

berbeda dalam memeluk agama yang dianutnya dan 

kesediaan untuk mau menghargai perbedaan tersebut. 

Toleransi beragama bukanlah hal yang dapat dicampur 

adukkan, melainkan dapat mewujudkan ketenangan 

dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat 

beragama. Toleransi dalam pergaulan hidup 

masyarakat beragama berpangkal dari penghayatan 

ajaran agama masing-masing. 

Daniel didalam bukunya mengatakan bahwa 

“masyarakat akan memiliki kecenderungan memilih 

media dan cara yang efisien dalam menerima informasi 

keagamaan. Di era new normal ini masyarakat 

cenderung melakukan pekerjaan dan aktivitas lainnya 
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melalui media online sehingga berkurangnya 

komunikasi dan interaksi sosial antar masyarakat. 

Program moderasi beragama sangat perlu digalakkan 

belakangan ini karena hadirnya virus corona. Moderat 

dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap 

toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima 

keberagamaan (inklusivisme). Baik beragam dalam 

mazhab maupun beragam dalam beragama (Akhmadi, 

2019). 

Pemahaman tentang moderasi beragama harus 

dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, 

artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia 

buka Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara 

pemahaman dalam beragama yang harus moderat 

karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya 

dan adat-istiadat. Moderasi beragama ini dapat 

menjawab berbagai problematika dalam beragama dan 

peradaban global. Moderatisme ajaran Islam yang 

sesuai dengan misi Rahmatan lil ‘Alamin, maka memang 

diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di 

kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang 

mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam 

memaknai ayat Ilahiyah, menggunakan istinbath untuk 

menerapkan hukum terkini serta menggunakan 

pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan 

dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat 

Indonesia (Zainuri, 2019). Masyarakat membutuhkan 

sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama 

tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem dalam 
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menghadapi situasi pandemi ini. Perlu adanya 

keterbukaan antara satu agama dengan agama lainnya. 

Hal ini dimaksudkan untuk menemukan saling 

pengertian di antara pemeluk agama (Fidiyani, 2013). 

Ukuran tersebut dapat diperbaiki dengan berlandaskan 

pada sumber-sumber terpercaya, seperti ras agama 

(Alquran dan sunah) aturan dalam konstitusi negara, 

kearifan lokal pada suatu tempat dan kesepakatan 

bersama yang terjadi dalam bentuk konsensus. 

 

 

2. Konflik yang timbul antar umat beragama setelah 
dilanda pandemi covid-19. 

Setelah Indonesia dilanda pandemi yang tidak 

kunjung usai, hubungan masyarakat juga ikut 

terpengaruh. Mulai timbul berbagai konflik diantara 

umat beragama. Konflik adalah suatu situasi dimana dua 

atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu 

permasalahan yang menyangkut kepentingan 

organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan 

permusuhan satu dengan yang lainnya. Konflik, 

terutama yang mengambil bentuk kekerasan telah 

menjadi kajian banyak psikolog terutama dalam 

kaitannya dengan aspek-aspek internal manusia. 

Sigmund Freud misalnya memandang konflik atau 

kekerasan sebagai wujud frustasi dari suatu dorongan 

libidinal yang bersifat dasariyah (BM, 2014). Seperti 

yang dinyatakan oleh narasumber RE bahwa:  

“Semenjak adanya corona kami masyarakat 
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awam mulai mengurangi aktivitas di luar rumah. 

Sehingga komunikasi dan interaksi antar 

masyarakat juga merenggang (AR, 15 Juli 2021).” 

 

 

Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan 

narasumber MI yang merupakan tokoh agama di daerah 

tersebut yang menyatakan bahwa: 

“Tantangan kehidupan beragama kian hari kian 

berat. Kehadiran media sosial dalam mewarnai 

kehidupan beragama dewasa ini tidak bisa 

diabaikan. Tidak jarang media sosial membawa 

racun seperti hoaks dan ujaran-ujaran kebencian 

yang justru menimbulkan perpecahan (MI, 20 Juli 

2021). 

Dikalangan masyarakat itu sendiri juga muncul 

berbagai konflik lainnya. Berdasarkan fakta dilapangan 

bahwa tidak semua daerah terjangkit virus tersebut. 

Sehingga bagi daerah tersebut tidak diberlakukan 

pembatasan daerah maupun protokol kesehatan 

lainnya. Hal ini menyebabkan pertentangan pendapat 

bahwa menurut kelompok masyarakat lain mengecam 

masyarakat di daerah tersebut tidak mengikuti aturan. 

Konflik tersebut cukup rumit untuk diuraikan baik dari 

segi realistis maupun nonrealistis. Kerumitan yang 

dimaksudkan adalah ketika melihat konflik yang terjadi 

dari kacamata jenis konflik realistis atau nonrealistis, 

maka konflik tersebut lebih condong terahdap konflik 

realistis. Konflik realistis yang disebutkan sebelumnya 
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bahwa merupakan bentuk ketidasepahaman atau 

perbedaan cara pencapaian tujuan. Tujuan dalam hal ini 

adalah kemaslahatan umat atau kebaikan umat 

beragama. 

Dalam hal pelaksanaan protokol kesahatan 

dengan menjaga jarak secara fisik menjadi dasar 

perkembangan konflik. Karena hal tersebut 

mengakibatkan berkurangnya interaksi dan komunikasi 

antar masyarakat. Namun demi kepentingan bersama 

dan agar segera berakhirnya pandemi ini masyarakat 

berusaha tetap menerapkan segala macam protokol 

kesehatan.  

Hadis Nabi menjadi dasar argumentasi dalam hal 

tersebut adalah: 

 
َ
ى ُمِصح   َقال

َ
ِرض  َعل ا ُيوِرَدَن  ُُم 

َ
َم ل
 َ
ِه َوَسل ي 

َ
ى اّلَلُّ َعل

 َ
ِبُي  َصل   الَن 

Terjemahan: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan 

dengan yang sehat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu 

Hurairah). 

3. Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan Umat 
Beragama 

Peran tokoh utama sangat diperlukan dalam 

menjaga kerukunan umat beragama di masa pandemi 

ini. Kerukunan yang telah lama terbentuk tersebut 

merupakan hasil ikhtiar bersama untuk hidup saling 

menghormati dengan tidak memberi ruang bagi 

tumbuhnya rasa saling curiga dan berkembangnya 
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benih-benih permusuhan yang pada akhirnya dapat 

memecah belah persatuan dan persaudaraan bangsa. 

Atas dasar hal itu, Kepala Negara menyampaikan 

apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para penggerak 

dan aktivis kerukunan umat beragama yang dalam 

kesehariannya tak lelah untuk merawat kerukunan dan 

toleransi di tengah masyarakat. Upaya-upaya serupa 

itulah yang menyebabkan kita dapat menikmati 

kehidupan berbangsa yang kondusif dan harmonis. 

Salah satunya dengan menjaga toleransi dan moderasi 

beragama.  

Selaku tokoh agama, MI juga mengatakan bahwa:  

“Kerukunan antarumat beragama tidak muncul 

secara tiba-tiba. Kerukunan itu merupakan hasil 

dari kesadaran bersama bahwa perpecahan dan 

egoisme golongan akan membawa kehancuran. 

Untuk itu dibutuhkan figur dan tokoh-tokoh 

agama yang mempersatukan, merangkul, serta 

piawai melunakkan perbedaan pilihan dan 

paham menjadi kekuatan sehingga umat tidak 

terjebak pada pandangan-pandangan yang 

ekstrem dan melegalkan kekerasan” (MI, 20 Juli 

2021) 

Memelihara kerukunan umat beragama di tengah 

pandemi tidak hanya menjadi kebutuhan Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maupun negara. 

Namun, kerukunan ini merupakan kebutuhan seluruh 

dunia karena pandemi menjalar begitu luas. Maka kita 

sebagai masyarakat yang memegang teguh agama agar 

https://republika.co.id/tag/kerukunan-umat-beragama
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tetap mematuhi aturan pemerintah dan terus menjaga 

hubungan baik dengan sesama antar umat beragama 

hingga pandemi berakhir. 

 

 

PENUTUP 

Hubungan yang terjalin antara umat beragama 

sangat dinamis dan beragam. Pola hubungan tersebut tidak 

saja tentang kerja sama, akomodatif, toleransi tetapi juga 

kopetitif dan konflik. Ada kalanya harmonis dan dan ada 

kalanya dirumitkan oleh kendala-kendala yang 

menyebabkan konflik. Namun secara umum pola hubungan 

yang terjadi antar umat beragama cukup harmonis. Realitas 

demikian perlu dipahami agar hubungan mereka selama ini 

tidak ada masalah. Seluruh warga tersebut harus menyadari 

bahwa hubungan yang harmonis sebagai hubungan yang 

perlu dijaga dan dilestarikan sementara hubungan yang 

tidak harmonis perlu didialogkan dan dikomunikasikan.  

Peran tokoh agama, tokoh adat, forum kerukunan 

umat beragama dan pemerintah sangat strategis dalam 

membangun hubungan yang harmonis itu dan sangat 

strategis untuk memediasi segala bentuk hubungan yang 

dililit oleh masalah dalam menghadapi pandemi covid-19. 

Tetapi, karena peran strategis itu, para tokoh agama, tokoh 

adat, dan pemerintah sering alpa akan dinamika hubungan 

antar umat beragama pada hakikatnya. Akibatnya, tak 

jarang apa yang dikatakan oleh elit agama, adat, dan 
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pemerintah berbeda dengan apa yang mewujud pada 

tatanan masyarakat. Namun, kerukunan ini merupakan 

kebutuhan seluruh dunia karena pandemi menjalar begitu 

luas. Maka kita sebagai masyarakat yang memegang teguh 

agama agar tetap mematuhi aturan pemerintah dan terus 

menjaga hubungan baik dengan sesama antar umat 

beragama hingga pandemi berakhir. 
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