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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 
 
A. Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Nama Kabupaten Ogan Komering Ulu diambil dari nama dua sungai besar yang 

melintasi dan mengalir di sepanjang wilayah kabupaten OKU, yaitu sungai Ogan dan 

Sungai Komering. Berdasarkan sejarah, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 1997 

tanggal 20 Januari 1997, Tahun 1878 ditetapkan sebagai tahun kelahiran nama Ogan 

Komering Ulu. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kabupaten 

Ogan Komering Ulu terbentuk dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 

1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah 

Penganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Sumatera Selatan menjadi Propinsi didalam Negara Republik Indonesia. 

Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 

GB/100/1950 tanggal 20 Maret 1950, ditetapkan batas-batas wilayah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten di Baturaja. Sejalan dengan Undang-

undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang diperkuat dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), 

Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. 
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Adapun nama-nama pejabat Bupati Ogan Komering Ulu sebagai berikut:  

Tabel 1 
Daftar pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 1949-Sekarang 

 
No Nama Masa Jabatan 
1 M. Said 1949 – 1950 
2 Nawawi 1950 – 1952 
3 Aziz 1952 – 1954 
4 Mustofa 1954 – 1956 
5 Saleh 1956 – 1958 
6 Harum 1958 – 1962 
7 Usman Raden Mangku 1962 – 1963 
8 Rusman Effendi Rustam 1963 – 1968 
9 M. Muhammad Muslimin 1968 – 1979 
10 HM. Saleh Hasan, SH 1979 – 1989 
11 Drs. H. Mulkan Aziman 1989 – 1994 
12 Amiruddin Ibrahim 1994 – 1999 
13 H. Rosihan Arsyad 1999 – 2000 
14 Ir. Syahrial Oesman, MM 2000 – 2002 
15 Eddy Yusuf, SH., MM 2002 – 2008 
16 Drs. H. Yulius Nawawi 2008 – 2010 
17 Drs. H. Yulius Nawawi 2010 – 2014 
18 Drs. H. Kuryana Azis 2014 – sekarang 

 

Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan 

Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347), pada 

tahun 2003 Kabupaten OKU resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yakni (1) 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR) dengan Ibukota Martapura; 
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(2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU SELATAN) dengan Ibukota 

Muaradua dan (3) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan Ibukota Baturaja. 

1. Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Kabupaten Ogan Komering Ulu beriklim tropis dan basah karena dipengaruhi 

musim hujan dan kemarau. Suhu rata-rata harian antara 22C-31C, dengan variasi 

curah hujan antara 952.935 mm. Geografis kabupaten ini terletak antara 103̊ 40’ - 104̊ 

33’ Bujur Timur dan antara 3̊ 45’ - 4̊ 55’ Lintang Selatan. 

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Sumatera Selatan yang perkembangan pemerintahan dan pembangunannya berjalan 

dinamis dan cepat. Jika pada awal tahun 2010, hanya terdapat 12 kecamatan dan 154 

desa/kelurahan, maka ta-hun 2013 telah berkembang menjadi 12 keca-matan dan 157 

desa/kelurahan. 

 

2. Batas-batas Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Utara  : Kecamatan Rambang Lubai, Kab. Muara Enim dan Kec. Muara Kuang, 

Kab. OI. 

Selatan  : Kecamatan Simpang dan Kec. Buay Pemaca, Kab OKU Selatan. 

Barat  : Kecamatan Semendo dan Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim  

Timur  : Kecamatan Martapura dan Kec. Madang Suku II, Kab. OKU Timur.  
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3. Luas Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
 
Kabupaten Ogan Komering Ulu beribuko-ta di Baturaja dan memiliki wilayah seluas 

361.760 Ha atau 3.671,6 km2 dengan luas pemukiman 4.005 Ha, luas perkebunan 

rakyat 99.100 Ha, hutan 145.406 Ha, dan pertanian tanah kering semusim 44.720 Ha. 

Keadaan wilayahnya sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit, sehingga 

cocok dimanfaatkan untuk pengusahaan pertanian, seperti tanaman bahan makanan, 

perkebunan, peternakan, industri dan pemukiman penduduk.1 

Tabel. 2 
Daftar Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten OKU Tahun 2013 

 
No Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (km) Jumlah 

Penduduk 
1 Lengkiti  Lengkiti  700,00 26 319 
2 Sosoh Buay Rayap Sosoh Buay Rayap 260,64 12 428 
3 Pengandonan  Pengandonan 94,79 9 377 
4 Semidang Aji Semidang Aji 467,53 25 786 
5 Ulu Ogan Seleman 236,00 9 101 
6 Muara Jaya Muara Jaya 298,00 6 886 
7 Peninjauan  Peninjauan  453,69 42 399 
8 Lubuk Batang  Lubuk Batang 507,22 28 779 
9 Sinar Peninjauan Sinar Peninjauan 190,00 21 977 
10 Baturaja Timur Baturaja Timur 148,87 96 544 
11 Lubuk Raja Lubuk Raja 126,00 29 242 
12 Baturaja Barat Baturaja Barat 134,86 33 538 
 

 

 Berdasarkan tabel. 2 di atas penulis melakukan penelitian di salah satu 

Kecamatan OKU. Kecamatan yang menjadi focus dalam penelitian ini yaitu 

                                                 
1BPS Kabupaten OKU, Statistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 2014 (Baturaja: 

BPS Kabupaten OKU, 2014), h. 1. 
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Kecamatan Lubuk Batang tepatnya pada Desa Lunggaian karena cerita rakyat Hasan 

dan Husen terdapat di Desa Lunggaian. 

 

B. Sejarah Singkat Desa Lunggaian 
 

Menurut keterangan dari Busli bin Basir 75 tahun, selaku sesepuh di Desa 

Lunggaian yang pernah menjabat sebagai P3N di Desa Lunggaian ini menjelaskan 

bahwa nama Desa Lunggaian diambil dari nama sungai kecil yang bernama air anak 

(kali) Lunggaian. Sungai ini bermuara ke sungai Wall. Pada zaman itu penduduk 

sangat menghormati roh nenek moyang. Jadi, untuk pemakaman jenazah diletakan ke 

tempat yang tinggi yang di sebut Sentane. Sentane terletak di seberang sungai Wall, 

maka untuk pemakaman jenazah harus menyeberang sungai Wall yang saat itu belum 

adanya jembatan yang memadai. Anak-anak pada zaman ini senang bermain/behusek 

jauh ke hilir Sentane yang merupakan gugusan bukit Sentane maka dibuatlah di sana 

sebuah balai besar yang terbuat dari bambu di sebut "perugaian" di sini tidak hanya 

anak-anak bahkan orang tua suka bermain sabung ayam (njagun) dan tempat ini pun 

tersohor pada zaman itu. Atas dasar nama sungai Lunggaian dan Perugaian inilah 

Desa ini disebut Desa Lunggaian.2 

Kemudian di desa Lunggaian pada zaman ini terjadi musibah banyak anak-

anak yang hilang, meninggal dan di rundung masalah lainnya. Puncaknya terjadi 

migrasi besar-besaran dari daerah sungai Lunggaian ke daerah Perugaian. Hal ini 

diyakini dapat menghentikan berbagai masalah yang tampak pada daerah sungai 
                                                 

2Wawancara dengan Busli, tanggal 8 November 2013. 
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Lunggaian.3 Hikmah dari migrasi besar-besaran ini diyakini dapat menghindari 

penyakit kemudian keuntungannya adalah untuk pemakaman tidak menyeberang 

sungai Wall lagi, tempat bermain anak-anak semakin dekat. Dengan adanya migrasi 

ini juga maka semakin ramailah Perugaian yang kemudian dikenal dengan Desa 

Lunggaian. 

1. Letak Geografis  

Secara geografis Desa Lunggaian berada di wilayah administrasi Kecamatan Lubuk 

Batang, adapun batas-batas sebagai berikut :  

� Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Wall Kecamatan Lubuk Batang 

� Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kartamulia Kecamatan Lubuk 

Batang  

� Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk 

Batang, dan  

� Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sinar Peninjauan Kab. OKU  

 

Desa Lunggaian ini merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Lubuk 

Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan. Perjalanan dari 

kota Palembang menuju desa Lunggaian melewati kota Palembang, Indralaya, 

Prabumulih, Lubuk Batang Baru. Desa Lunggaian memiliki jarak sekitar 12 

Kilometer dari pusat pemerintahan Kecamatan, sedangkan dari ibu kota Kabupaten 

berjarak 24 Kilometer. 
                                                 

3Wawancara dengan Busli, tanggal 8 November 2013. 



32 

 

Desa Lunggaian memiliki luas 4058 Ha yang dimanfaatkan untuk penduduk 

dalam berbagai aktivitas. Desa Lunggaian memiliki topografi permukaan daratan dan 

perbukitan.topografi permukaan dataran sebesar 80% daerah dataran dan 20% lainnya 

merupakan daerah perbukitan. 

Tabel. 3 
Topografi Daerah Desa Lunggaian 

 
Lahan Luas (Ha) 

Permukiman 
Persawahan 
Perkebunan 
Pemakaman 
Perkantoran 
Pekarangan 

Prasana Umum 

2100 
300 
800 
20 
60 

1250 
472 

 
(Sumber Monografi Desa Lunggaian Tahun 2015) 

C. Struktur Pemerintahan 

Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri 

dari lima dusun atau sering disebut dengan “kadus” . Dalam menjalankan roda 

pemerintahan, kepala desa juga dibantu oleh beberapa aparat pemerintah lainnya. 

Dapat dilihat pada skema di bawah ini yang merupakan sumber dari kantor Desa 

Lunggaian tahun 2015. 
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Bagan. 1 
Struktur Pemerintahan Desa Lunggaian Tahun 2014 

 
m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari struktur organisasi pemerintah Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk 

Batang di atas, sistem pemerintahannya dapat dikatakan sudah baik. Karena segala 

sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat telah diatur dalam struktur 

pemerintahan desa yang dinamis dan efektif sesuai dengan kedudukan masing-masing 

aparat pemerintah desa. Selain itu, dalam kemasrakatannya dibentuk sebuah 

kelompok sebagai ketua atau pelopor dalam mempermudah kegiatan atau aktivitas 

masyarakat sehari-hari. Kelompok tersebut antara lain seperti, tokoh adat, tokoh 

agama, dan tokoh masyarakat. Berikut nama-nama para tokoh tersebut. 

 

Kaur Pembangunan 
Dodi Yulius 

Kaur Kesra 
Hairul 

Bendahara 
A.Zakir 

Sekretaris 
Sahril 

Kepala Desa 
Asrumi 

Kaur Pemerintahan 
Irkani 

Kaur Umum 
Tego 

K. Dusun I 
A. Usman 

K. Dusun II 
A. Ariad 

K. Dusun V 
Marlis 

K. Dusun IV 
Adison 

K. Dusun III 
Zarnubi 
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Tabel. 4 
Nama Tokoh Desa Lunggaian 

 
No Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Adat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Mulyadi 

Nurhasan 

Mawi  

Aliman  

Suparyanto 

Darmidi 

Rudin 

Aldi 

Hajarullah  

Amrullah 

Maderan 

H. Imrowi 

Busli 

H. Fahrorozi 

Tarmizi 

Aldin 

Sarnubi  

Alman 

Bahir  

 

Bahiar  

Seden  

Muslian 

Ahrumi  

Himi  

Sumber: Kantor Desa Lunggaian Tahun 2015 

D. Keadaan Penduduk 

Masyarakat Desa Lunggaian merupakan masyarakat asli keturunan suku nenek 

moyang yang menjadi pelopor masyarakat setempat, yaitu masyarakat Suku Ogan. 

Meskipun saat ini banyak penduduk datangan, akan tetapi mereka tetap saling 

menghormati, bahkan antara penduduk asli (orang Ogan) dengan penduduk datangan 

(orang luar daerah) membentuk keluarga baru dengan adanya perkawinan antara 

kedua penduduk terebut. 

 Dalam kekerabatan masyarakat Desa Lunggaian masih kental dengan budaya-

budaya lokal yang diwariskan oleh nenek moyang, seperti gotong royong, adat-adat 
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perkawinan, dan tradisi-tradisi lainnya. Dalam menjalankan budaya-budaya tersebut 

masyarakat saling tolong-menolong dan saling membutuhkan satu sama lain, 

sehingga hubungan kekeluargaan antara masyarakat setempat masih terjalin dengan 

erat. 

 Berdasarkan data monografi Desa Lunggaian tahun 2014, jumlah penduduk 

Desa Lunggaian adalah 1897 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 945 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 952 jiwa. Dari jumlah 

penduduk tersebut terbentuk menjadi 721 Kepala Keluarga, dan memiliki kepadatan 

penduduk 49 jiwa. 

E.  Kehidupan Sosial Budaya 

Kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari, di 

mana unsure pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat 

lainnya. Kebudayaan juga tidak lepas dari akal manusia, karena hanya manusia yang 

dapat menciptakan kebudyaan.4 

1. Bahasa  

Barber dalam bukunya The Story of Language mengatakan bahwa bahasa adalah 

suatu sistem tanda yang yang berhubungan dengan lambing bunyi-bunyi suara dan 

                                                 
4Kurniati, “Tradisi Pisaan Pra-Pemberian Adok pada Suku Komering Desa Tanjung Kemala 

Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan (Kajian Sastra 
Tutur),” Skripsi. (Palembang: Fakultas Adab dab Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah 
Palembang, 2014), h. 40. 
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digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk komunikasi dan bekerja sama.5

 Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia menciptakan keaneragaman 

bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan 

bahasa persatuan, meskipun demikian dalam setiap daerah memiliki bahasa sendiri 

yang digunakan dalam berkomunikasi antar masyarakat. Seperti bahasa yang 

digunakan oleh masyarakat Desa Lunggaian yaitu bahasa Ogan, karena masyarakat 

yang tinggal di daerah setempat rata-rata orang Ogan. Dalam kegiatan sehari-hari 

bahasa yang digunakan adalah bahasa Oganbagi sesame Suku Ogan, tetapi dalam 

acara-acara resmi masyarakat setempat menggunakan bahasa Indonesia yang 

merupakan bahasa persatuan. Berikut contoh beberapa dialek yang digunakan 

masyarakat Desa Lunggaian dalam berkomunikasi sehari-hari: 

a) Tutur Sapaan :  

Kakek  : /Unggang/ 

Nenek  : /Ume/ 

Ibu  : /Uma´/ 

Bapak  : /Eba´/ 

Adik perempuan orang tua  : /Ibong/ 

Adik dari orang tua  : /Mama´/Mamang/ 

Adik ipar perempuan orang tua (istri)  : /Munteng/Bibi´/ 

Kakak dari orang tua  : /Uwa´/ 

                                                 
5Robert Sibarani, Antropologi Linguistik, (Medan: Poda, 2004), h. 35. 
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Kakak  : /Kakang/ 

Adik  : /Adeng/ 

Kakak perempuan  : /Ayu´/ 

Anak  : /Nakan/ 

Kamu  : /Engan/ 

 

b) Perangai Sifat Manusia : 

Sedih  : /Sedeh/ 

Gembira  : /Agam/ 

Marah  : /Rugat/ 

Kecewa  : /Ngelima´/ 

Baik  : /Bae´/ 

Bagus  : /Ilo´/ 

Berani  : /Behani/ 

Benci  : /Luye/ 

 

c) Kata Sapaan Bertanya : 

Apa  : /Pedie/ 

Mengapa  : /Ngape/ 

Kemana  : /Kemane/ 

Kapan  : /Kebile/ 

Bagaimana  : /Ma´mane/ 
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Berapa  : /Behape/ 

Darimana  : /Daimane/ 

Dimana  : /Dimane/ 

 

2. Sistem Pengetahuan 

Pendidikan adalah suatu proses cara mendidik, dalam akademis pendidikan selalu 

berhubungan dengan bidang ilmu, seperti ilmu-ilmu sosial, ilme bahasa, dimana ilme-

ilme tersebut merupakan ilmu dasar yang diwajibkan bagi semua warga.6 Dalam 

sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan di Desa Lunggaian sudah dikatakan cukup 

baik, meskipun fasilitas atau bangunan-bangunan pendidikan di desa tersebut masih 

kurang. Dengan keberadaannya berada di sekitar kecamatn Lubuk Batang maka Desa 

Lunggaian sudah dikatakan desa yang cukup maju dengan zaman modern seperti ini. 

Untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut seperti SMA, masyarakat tidak 

perlu jauh-jauh merantau, karena di desa tetangga sudah banyak lembaga pendidikan. 

Keberadaan desa sebelah juga tidak begitu jauh masih dalam sekitar Kecamatan 

Lubuk Batang, yang tidak terlalu membutuhkan waktu lama. Masyarakat Desa 

Lunggaian merupakan masyarakat yang paham dan sadar akan pentingnya pendidikan 

terhadap anak-anak, sehingga fasilitas pendidikan di Desa Lunggaian selalu 

diutamakan. Berikut tabel fasilitas pendidikan dan fasilitas umum: 

                                                 
6Meaty Taqdir Qadratillah, dkk., Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 97. 
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Tabel. 5 

Pendidikan dan Fasilitas Umum Desa Lunggaian 

No Tingkat Pendidikan/Fasilitas Umum Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

PAUD 
TPA 
SD 
SMP 
MASJIID 
LAPANGAN VOLI 
LAPANGAN BULU TANGKIS 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa tingkat pendidikan di Desa 

Lunggaian secara umum masih kurang stabil karena tingkat pendidikan yang ada di 

desa tersebut hanya sampai pada jenjang SLTP. Tetapi Desa Lunggaian terletak tidak 

begitu jauh dari kota, sehingga mempermudah masyarakat Desa Lunggaian untuk 

mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik dengan melanjutkan jenjang pendidikan 

ke kota. 

3. Organisasi Sosial 

Organisasi sosial menurut Amitai Atzoni, organisasi adalah unit sosial 

(pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dna sengaja dibentuk kembali 

dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Etzoni 

menjelaskan umumnya organisasi sosial ditandai cirri sebagai berikut: (1) pembagian 

kerja, kekuasaan, (2) ada satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi 

mengawasi usaha-usaha organisasi serta mengarahkan  organisasi dalam mencapai 
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tujuan, (3) ada pergantian tenaga (kaderisasi) bila ada individu yang tak mampu 

menjalankan tugas-tugas organisasi.7 

 Dalam perkembangannya di Desa Lunggaian tersebut telah terdapat beberapa 

organisasi sosial. Organisasi-organisasi tersebut berdiri atas kesepakatan masyarakat 

Desa Lunggaian dan pemerintahnya. Diantara organisasi sosial tersebut telah 

terbentuk struktur kepengurusan di dalam organisasinya. Misalnya pada organisasi 

sosial seperti Karang Taruna yang diketuai oleh Jumyadi (25 th), organisasi IRMA 

(Ikatan Remaja Masjid) yang diketuai oleh Sarwali (23 th), dan tak terkecuali juga 

Grup Seropal Anam dan Grup Rebana yang masing-masing memiliki struktur 

kepengurusan. 

4. Sistem Peralatan Hidup 

Sistem peralatan hidup di Desa Lunggaian sudah modern, seperti alat-alat rumah 

tangga, senjata, alat-alat komunikasi, dan alat-alat transportasi. Pakaian yang 

dikenakan masyarakat Desa Lunggaian pun sama dengan masyarakat kota pada 

umumnya. Namun, masih tetap dalam kesederhanaan sesuai kemampuan serta 

aktifitas yang dijalankan. 

Rumah-rumah penduduk di Desa Lunggaian seiring dengan perkembangan 

zaman hampir sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat rumah sehat karena telah 

adanya toilet, sumur dan kamar mandi dalam setiap rumah walaupun masih ada 

                                                 
7Jabal Tarik Ibrahim, Sosiologi Pedesaan (Malang: UMM Press, 2003), h. 64. 
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rumah yang belum memenuhi syarat rumah sehat. Di desa Lunggaian ini telah banyak 

terdapat warung-warung bahkan antara warung satu dengan warung lainnya saling 

berdekatan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Peralatan rumah tangga seperti 

peralatan memasak, kebanyakan penduduk sudah menggunakan kompor gas, 

walaupun masih ada sebagian kecil yang menggunakan kompor biasa dan kayu bakar. 

Alat-alat yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti bertani masih 

menggunakan alat-alat tradisional seperti, cangkul, arit, kapak, pahat, dan lain-lain. 

Dalam alat transportasi Desa Lunggaian sudah maju. Seperti alat transportasi 

mobil, motor, sepeda, dan sebagainya sudah banyak penduduk yang memilikinya. 

Selain itu di desa tersebut juga ada angkot yang masih tetap menjadi alat transportasi 

dalam kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari. Angkot dari Desa Lunggaian menuju 

ke Kabupaten selalu ada di setiap pagi dengan biaya ongkos sebesar Rp. 15.000 saja. 

Hingga saat ini angkot alat transportasi umum ini masih beroperasi di Desa 

Lunggaian. 

5. Sistem Mata Pencarian 

Mata pencarian adalah suatu usaha yang harus dilakukan oleh setiap individu guna 

mendapatkan hasil dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Setiap individu tidak akan 

lepas dari masalah dan persoalan hidup dimanapun ia berada. Oleh karena itu mata 

pencarian merupakan salah satu objek bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan keluarganya sehari-hari. Untuk itu bagi masyarakat yang cermat dan mau 
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berusaha sudah barang tentu disesuaikan dengan geografis serta keadaan alamnya 

dimanapun mereka tinggal. 

Sistem mata pencaraian sebagian besar penduduknya ialah bertani, disamping 

mata pencarian lainnya seperti PNS, pegawai dan buruh.  Seiring dengan arus 

modernisasi sistem mata pencarian bertani masyarakat desa Lunggaian telah banyak 

mengalami perubahan.  Dari bercocok tanam padi menjadi kebun karet dan kebun 

kalapa sawit. Hingga saat ini sebagian besar mata pencarian masyarakat Desa 

Lunggaian adalah berkebun karet dan kebun kelapa sawit. Akan tetapi sebagian kecil 

masyarakat Desa Lunggaian masih bercocok tanam padi. Selain menanam padi 

mereka juga menanam kebutuhan hidup lainnya seperti terong, jagung, kacang, 

pisang, singkong, cabe, jagung, dan lain-lain. Selain itu juga ada tanaman buah-

buahan lain seperti Durian, Duku, Manggis, Rambutan, dan lain-lain. Biasanya 

masyarakat menjual hasil kebun karetnya seminggu sekali sedangkan hasil kebun 

sawitnya dijual dua minggu sekali. 

6. Agama 

Agama adalah fitrah kehidupan manusia yang merupakan suatu kepercayaan untuk 

menjadi pegangan hidup. Sebagai petunjuk manusia dan hokum-hukum sempurna 

untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata 

serta mengatur hubungan dengan tanggung jawab kepada Allah, dan kepada  

masyarakat serta alam sekitarnya. 



43 

 

 Pada masyarakat Desa Lunggaian berdasarkan keterangan hasil data 

penduduk Desa Lunggaian bahwasanya seluruh penduduk Desa Lunggaian adalah 

menganut agama Islam. Mereka hidup damai dan rukun dalam kehidupan 

bermasyarakat. Di desa tersebut telah berdiri masjid Darussalam dan mushola Al-

Hidayah. Masjid dan mushola tersebut terletak di pinggir jalan. Masjid dan mushola 

tersebut biasa digunakan dalam aktivitas kerohanian masyarakat, seperti pengajian 

TPA, pengajian ibu-ibu, shalat berjama’ah, kegiatan ceramah, serta berlangsungnya 

kegiatan dalam memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, dan lain-lain.  

7. Kesenian  

Kesenian merupakan salah satu wujud hasil karya manusia, mengalami nasib yang 

sama, tumbuh dan selalu berkembang. Dalam perkembangannya, sejarah budaya atau 

seni manusia bersifat maju dan berkembang dari wujud yang sederhana ke wujud 

yang megah (prograsif). Akan tetapi, adakalanya bersifat regrasif atau membalik dari 

wujud seni yang megah dan modern kembali kepada wujud seni yang primitif.8 

Kesenian di Desa Lunggaian masih menjaga kesenian Islam dan tetap 

mempertahankanya. Terbukti pada setiap acara-acara kemasyarakatan dan keagamaan 

maka pada acara tersebut ditampilkan kesenian Islam seperti Serofal Anam untuk 

acara pernikahan biasanya digunakan untuk mengiringi prosesi arak-arakan dan 

rebana yang dilakukan oleh ibu-ibu. Selain itu pula kesenian yang lain yang tetap 

                                                 
8Ahmad Mustofa, Ilmu Budaya Dasar: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Semua Fakultas dan 

urusan, Kompinen MKU (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 69-71. 
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mereka pertahankan dan lestarikan adalah kesenian daerah yang tentunya juga 

dilestarikan pada daerah lainnya, seperti seni tari tanggai, rodad, pengadangan dan 

tembang pada acara perkawinan, seni sastra tutur, seni suara dan lain-lain. Selain 

kesenian daerah tersebut di Desa Lunggaian terdapat juga kesenian yang yang sudah 

modern seprti orgen tunggal. Orgen tunggal biasa digunakan pada acara-acara resepsi 

seperti pernikahan, khitanan, memperingati hari kemerdekaan, syukuran, dan acara-

acara lainnya. 

Berbicara mengenai sastra tutur hingga saat ini masyarakat Desa Lunggaian 

masyarakat tersebut masih mempertahankannya. Di Desa Lunggaian telah 

berkembang berbagai tembang dan cerita rakyat atau yang biasa mereka sebut dengan 

cerite riwayat. Di antara judul-judul cerita rakyat tersebut adalah Si Ancak, Tung-

Tung Tahi, Putri Ikan, Si Terong Manis, Putri Babi, Anak dan Ayam Jago, Kehe gok 

Kuhe-kuhe, Due Behadeng, dan cerita rakyat Hasan dan Husen. 


