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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH DESA TAPUS 

A. Letak Geografis Desa  

Letak geografis Desa Tapus sebagai objek penelitian bagi peneliti 

khususnya keramat Puyang Beringin yang ada di desa tapus dan ini merupakan 

salah satu wilayah yang berada di Desa Tapus.  Desa Tapus memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut:  Sebelah Utara : Desa Cambai,Sebelah Selatan : Desa 

Melilian,Sebelah Barat : Desa Alai, Sebelah Timur : Desa Lembak.
1
 

B. Kondisi  Monografi Desa  

Desa Tapus  merupakan suatu wilayah yang ada di Sumatra Selatan, 

tepatnya berada di Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan data 

yang di peroleh dari arsip Desa dan observasi ke lapangan dijelaskan secara 

singkat di mana Desa Tapus menjadi bagian Desa di kecamatan Lembak yang 

berjumlah 20 Desa di kecamatan tersebut. Lokasi Desa Tapus bila di ukur melalui 

jarak tempuh dan waktu tempuhnya, jarak kekecamatan : 3Km, Jarak ke pusat 

kota Prabumulih 10 Km, waktu tempuh ke pusat Fasilitas terdekat, Pasar 

Prabumulih : 20 Menit, Rumah sakit Umum Prabumulih: 15 Menit, Ruma
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Bunda Prabumulih 17 Menit, Kantor Camat Lembak: 10 Menit, Puskesmas 

Lembak :10 Menit. Ketersediaan angkutan umum yang ada di Desa tapus, ojek, 

Mini Bus, dan kendaraan pribadi.Desa ini merupakan desa yang mempunyai lahan 

yang cukup luas dan subur dalam bidang pertanian, adapun luas wilayah Desa 

Tapus pemukiman penduduk 1065 Ha/m2, luas wilayah kebun karet 987 

Ha/m2.Pembagian Wilayah Desa Tapus Jumlah RW Dan RT yaitu: Jumlah RW  : 

2, yang terbagi menjadi di dusun satu kepala RW 01 dan di dusun dua kepala RW 

02 ,  Jumlah RT: 14 yang di bagi dalam setiap satu rw menjadi tujuh ketua RT. 

Jumlah Keseluruhan Penduduk, masyarakat Desa Tapus Kecamatan Lembak 

Kabupaten Muara Enim sampai dengan akhir bulan April 2019 berdasarkan data 

statistic Desa berjumlah 1041 Jiwa.
2
 

TABEL 1 

Sumber Daya Masyarakat Desa Tapus 

No Variabel Keterangan 

1.  Potensi Sumberdaya lokal: 

a. Pertanian 

b. Perikanan 

c. Peternakan 

 

Mayoritas Penduduk Petani 

Karet 

 

2.  Jenis Komoditas Unggulan  Karet 

3. Kapasitas Produksi : 100 ton per Bulan 
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a. Luas area 

b. Penguasaan aset ekonomi 

masyrakat: 

987Ha 

- Ha 

4. Kapasitas Produksi  100 ton per bulan 

5. Rantai distribusi (supply chain)  Petani 

6. Infrastruktur pendukung: 

a. Jalan 

b. Jembatan 

c. Waduk/irigasi 

d. Transportasi 

 

7  Ruas jalan 

4 unit box culver 

- 

Darat 

  

Tabel 1 menjelaskan gambaran wilayah Desa Tapus berdasarkan data dari 

arsip desa Sumber Daya Masyarakat desa Tapus.Sebagai data yang kuat dari hasil 

observasi lapangan.
3
 

1. Mata Pencarian Penduduk  

Untuk sebagian besar mata pencarian masyarakat desa tapus adalah petani 

karet  yang mempunyai persentase 75% dan 25 % terdiri dari  buruh, pedagang , 

Pegawai Negeri dan pegawai swasta lainnya.selain itu masyarakat Desa Tapus 

mempunyai pasar kalangan yang beroprasi pada setiap hari selasa dan rabu, dan 

pasaran jual karet stiap dua minggu satu kalinya. Selain itu penghasilan lain 
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mereka dapatkan dari matapencarian sebagai berikut: sektor  pertanian, sektor  

perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor 

pertambangan dan bahan galian, sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga, 

sektor industri menengah dan besar, sektor perdagangan, dan sektor jasa. Data di 

perjelas oleh tabel  dibawah ini yang menjelaskan jumlah masyarakat yang 

bekerja di sektor-sektor matapencarian dan penjelasan pekerjaan apa yang mereka 

kerjakan. 
4
 

TABEL III 

Mata Pencarian Masyarakat Desa Tapus 

1.Sektor Pertanian Banyaknya 

Petani 1.056 Orang 

BuruhTani    234 Orang 

PemilikUsahaTani     87  Orang 
  

2.Sektor Perkebunan  

KaryawanPerusahaanPerkebunan 32   orang 

Buruhperkebunan 12  orang 

PemilikusahaPerkebunan   5orang 
  

3.Sektor Peternakan  

PeternakanPerorangan 0orang 

BuruhUsahaPeternakan 8 orang 

PemilikUsahaPeternakan 4orang 
  

4.Sektor Perikanan  

Nelayan 0 Orang 

BuruhUsahaPerikanan 0 Orang 

PemilikUsahaPerikanan 0 Orang 
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5.Sektor Kehutanan  

PengumpulHasilHutan  14 orang 

BuruhUsahaPengolahanHasilHutan 0 Orang 

PemilikUsahaPengolahanHasilHutan    0 Orang 

  

6.Sektor PertambangandanBahanGalianC  

PenambangGalianPerorangan 0 Orang 

BuruhUsahaPertambangan  6 orang 

PemilikUsahaPertambangan 0 Orang 
  

7.Sektor IndustriKecil&KerajinanRumahTangga  

Tukangbatu 12orang 

Tukangkayu   7 orang 

Tukangsumur   0 orang 

Tukangjahit   1 orang 

Tukangkue   2orang 

Pengrajinindustrirumahtanggalainnya 14orang 

  

8.Sektor IndustriMenengahdanBesar  

Karyawanperusahaanswasta 10 orang 

  

9.Sektor Perdagangan  

KaryawanPerdaganganHasilBumi 25orang 

BuruhPerdaganganHasil Bumi 30orang 

PengusahaPerdaganganHasil Bumi   8orang 
  

10.Sektor Jasa  

Pemilikusahajasa transportasidanperhubungan 0 orang 

Buruhusaha bjasa transportasidanperhubungan 4orang 

Pemilikusahainformasidankomunikasi 2orang 

Buruhusahajasa informasidankomunikasi 2orang 

Pemilikusahajasa hiburandanpariwisata 1orang 

Buruhusahajasa hiburandanpariwisata 1orang 

Pemilikusahawarungrumahmakandanrestoran 15orang 

PegawaiNegeriSipil 11 orang 

TNI 2orang 

POLRI 3 orang 

Dokterswasta 2orang 

Bidanswasta 12orang 

Perawatswasta 3orang 

Dukun/paranormal/supranatural 3orang 
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Jasa pengobatanalternative 2 orang 

Guruswasta 17orang 

PensiunanPNS 2 orang 

Seniman/artis 0orang 

Pembanturumahtangga 3orang 

Sopir 20orang 

Usahajasa pengerahtenagakerja 1orang 

Wiraswastalainnya 22orang 

Tidakmempunyaimatapencahariantetap 14 orang 

Jasa penyewaanperalatanpesta 5 Orang 

 

Tabel III menjelaskan Mata Pencarian Desa Tapus berdasarkan data dari 

arsip desa Sumber Mata Pencarian Masyarakat desa Tapus. Sebagai data yang 

kuat dari hasil observasi lapangan
5
 

2. pendidikan Masyarakat 

a. Fasilitas Pendidikan Yang Ada 

Sarana pendidikan yang ada di Desa Tapus  dapat dikatakan sudah cukup 

memadai, melihat kondisi ini masih banyak penduduk yang menempuh 

pendidikan di dalam desa meskipun banyak yang melanjutkan Sekolah   

Menengah Pertama SMP, dan Sekolah Menengah Atas SMA keluar desa. Akses 

yang mereka lewati berupa jalan aspal yang sejauh 15 menit jarak tempuh dari 

Desa Tapus ke tempat sekolah yang bertepatan di Kecamatan Lembak. 

Sarana pendidikan yang ada di Desa Tapus sekarang ini berupa Sekolah 

Dasar SDN 21 Lembak yang kelasnya berjumlah 6 unit di  lengkapi ruang Tata 
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Usaha, Perpustakaan dan lapangan olahraga, TK yang jumlah kelasnya 4 unit di 

lengkapi fasilitas taman bermain, dan TPA Al-Qur’an yang merupakan tempat 

belajarnya di mesjid yang berjumlah 2 mesjid di lengkapi buku-buku panduan 

keagamaan, bangku untuk belajar, papan tulis dan perlengkapan lainnya.  

TABEL IV 

Fasilitas Pendidikan Masyarakat Desa Tapus 

No Fasilitas Pendidikan Jumlah 

1 TK  1 

2 TPA Al-Qur’an 2 

3 SD  1 

4 Perpustakaan sekolah SD 21 Lembak 1 

 

Tabel IV menjelaskan Fasilitas pendidikan masyarakat  Desa Tapus 

berdasarkan data dari arsip desa Fasilitas pendidikan masyarakat desa Tapus. 

Sebagai data yang kuat dari hasil observasi lapangan
6
. 

TABEL V 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Dsa Tapus 

TingkatPendidikanPenduduk 

Jumlahpendudukbuta aksaradanhuruf    0orang 

Jumlahpendudukusia3-6tahunyang menjalani sekolah Paud 

tamapaud paud kanak-k masukTKdanKelompokBermainAnak 

  45 orang 

Jumlahanakdanpendudukcacatfisik dan mental     2orang 

Jumlahpenduduksedang SD/sederajat 231  orang 
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JumlahpenduduktamatSD/sederajat 374 orang 

JumlahpenduduktidaktamatSD/sederajat 454orang 

Jumlahpenduduksedang SLTP/sederajat   84orang 

JumlahpenduduktamatSLTP/sederajat 185 orang 

Jumlahpenduduksedang SLTA/sederajat   59orang 

JumlahpenduduktidaktamatSLTP/Sederajat   27orang 

JumlahpenduduktamatSLTA/Sederajat 471 orang 

JumlahpenduduksedangD- 1 0orang 

JumlahpenduduktamatD-1 4orang 

JumlahpenduduksedangD-2 0orang 

JumlahpenduduktamatD-2 0orang 

JumlahpenduduksedangD-3 14 orang 

JumlahpenduduktamatD-3 31orang 

Jumlahpenduduksedang S-1   8orang 

JumlahpenduduktamatS-1 43orang 
 

Tabel V menjelaskan tingkat pendidikan masyarakat  Desa Tapus 

berdasarkan data dari arsip desa tingkat pendidikan masyarakat desa Tapus. 

Sebagai data yang kuat dari hasil observasi lapangan.
7
 

Gambaran yang terdapat dari tabel diatas, bahwa masyarakat Desa Tapus 

meskipun fasilitas yang tersedia TK, TPA dan SD. Mereka meneruskan sekolah 

ke jenjang yang lebih tinggi diantaranya SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi 

Negerimaupun Swasta. Dalam masalah pendidikan masyarakat Desa Tapus bisa 

dikatakan sudah cukup, selain pendidikan formal dan juga non formal yang di 

peroleh, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pemerintah desa melalui 

organisasi IRMA, Majelistaqlim, dan TPA Al-Qur’an, mereka aktif mengadakan 

kegiatan keagamaan.  
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayarakat Desa Tapus yang 

menempuh pendidikan TK berjumlah 45 orang, yang menempuh pendidikan 

sekolah luar biasa 2 orang, penduduk yang sedang menjalankan sekolah SD 

berjumlah 231 orang, penduduk yang tamat SD berjumlah 374 orang, penduduk 

yang tidak tamat SD berjumlah 454 orang. penduduk yang sedang menjalani 

sekolah SMP/ SLTP 84 orang dan penduduk yang  tamat SMP/SLTP berjumlah 

185 orang. Penduduk yang menjalani sekolah SMA/SLTA  berjumlah 59 orang, 

penduduk yang tamat SMA/SLTA berjumlah 471 orang, penduduk yang tidak 

tamat SMA/SLTA berjumlah 27 orang. Penduduk yang tamat perguruan tinggi D1 

berjumlah 4 orang, penduduk yang sedang menjalani D3 berjumlah 14 orang, 

penduduk yang tamat D3 berjumlah 31 orang, penduduk yang sedang menjalani 

S1 berjumlah 8 orang dan penduduk yang tamat S1 berjumlah 43 orang. 

Masyarakat Desa Tapus menyadari betapa pentingnya pendidikan disamping 

untuk memberantas buta huruf, memajukan pengetahuan penduduk desa, 

meningkatkan taraf hidup dan juga digunakan untuk mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi baik di lingkungan masyarakat khususnya ataupun masyarakat 

luas.
8
 

3. Fasilitas Kesehatan Masyarakat 

Sarana dan prasarana kesehatan masyarakat Desa Tapus sangat 

diperhatikan oleh pemerintah setempat, terutama posyandu, rumah bidan, program 

pengobatan gratis, pemberantasan sarang nyamuk guna menanggulangi penyakit 
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DBD, pelantikan kader-kader kesehatan yang baru untuk membantu masyarakat 

menjaga kesehatan, balai desa digunakan untuk tempat sosialisasi penanggulangan 

penyakit, keluarga berencana, dan posyandu setiap bulannya, dan pembuatan WC 

umun yang di tambah setiap tahunnya untuk masyarakat yang kurang mampu. 

Pernyataan bisa dengan adanya tabel perkembangan sarana dan prasarana 

kesehatan masyarakat.
9
 

TABEL VI 

Fasilitas Kesehatan Masyarakat Desa Tapus 

PerkembanganSaranadan PrasaranaKesehatanMasyarakat 

JumlahMCK Umum 3 unit 

JumlahPosyandu 1unit 

JumlahkaderPosyanduaktif 14orang 

JumlahpembinaPosyandu  1orang 

JumlahDasawisma 0Dasawisma 

JumlahpengurusDasaWismaaktif 2 orang 

Jumlahkaderbina keluargabalitaaktif 10orang 

Jumlahpetugaslapangankeluargaberencanaaktif 0orang 

BukurencanakegiatanPosyandu Diisi 

Bukudata pengunjungPosyandu Diisi 

BukukegiatanpelayananPosyandu Diisi 

BukuadministrasiPosyandulainnya 6jenis 

JumlahkegiatanPosyandu 3jenis 

Jumlahkaderkesehatanlainnya 2orang 

Jumlahkegiatanpengobatangratis 0jenis 

Jumlahkegiatanpemberantasansarangnyamuk/PSN 1jenis 

Jumlahkegiatanpembersihanlingkungan 1jenis 

Rumah Dinas Bidan Desa   1 jenis 

Balai Desa  1 jenis 
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Tabel VI menjelaskan Fasilitas kesehatan masyarakat  Desa Tapus 

berdasarkan data dari arsip desa fasilitas kesehatan masyarakat desa Tapus. 

Sebagai data yang kuat dari hasil observasi lapangan
10

 

4. KondisiKeagamaanMasyarakat 

Agama merupakan suatu pegangan hidup yang harus dimiliki setiap umat 

manusia diatas bumi untuk mendapatkan keselamatan, baik keselamatan dunia 

maupun keselamatan di akhirat kelak.Hal yang kita pelajari dari setiap agama 

adalah melakukan yang di perintah dan menjauhi setiap larangan. Seperti data 

yang kita ketahui bahwa masyarakat Desa Tapus mayoritas beragama islam, islam 

menjadi agama satu-satunya yang dipeluk oleh masyarakat Desa Tapus. Baik 

masyrakat pendatang maupun mayarakat asli dari Desa Tapus memeluk agama 

islam. 

Di Desa Tapus terdapat 4 RW dan 12 RT, merupakan Desa yang dihuni 

oleh penduduk pendatang dan penduduk asli yang berdampingan. Namun dalam 

kepentingan masalah ibadah masyarakat Desa Tapus melakukannya bersama-

sama tanpa memandang keturunan, yang di lakukan dimesjid-mesjid, dalam 

sosialisasi kehidupan sehari-hari tidak menimbulkan suatu perselisihan  sama 

sekali. Dimana agama adalah pedoman hidup bagi masyarakat Desa Tapus, 

manusia membutuhkan bimbingan spiritual keagamaan gunamencapai 

kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.Oleh sebab itu dikatakan tidak ada 
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pengaruh besar dalam melaksanakan ibadah keagamaan. Melihat dari keadaan 

penduduk menurut agama islam maka sangat perlu sarana tempat ibadah untuk 

melaksanakan kegiatan agama dalam mencapai tujuan dakwahnya, ada 2 mesjid di 

Desa Tapus yang terletak di Dusun 1 Desa tapus, Dusun 2 belum ada mesjid 

ataupun mushola. 

TABEL VII 

Fasilitas Keagamaan Masyarakat Desa Tapus 

No Fasilitas Keagamaan Jumlah 

1 TPA Al-Qur’an 1 

2 Mesjid Al-Muzakir 1 

3 Mesjid Nurul Iman  1 

 

Tabel VII menjelaskan Fasilitas keagamaan masyarakat  Desa Tapus 

berdasarkan data dari arsip desa fasilitas keagamaan masyarakat desa Tapus
11

.  

Sebagai data yang kuat dari hasil observasi lapanganSeperti yang tertera 

dalam demografi penduduk, bahwa dinyatakan masyarakat Desa Tapus 100% 

beragama islam. Jadi keagamaan di sini belum ada campur tangan agama lain, 

semua pendidikan agama di sini berjalan dengan lancar masyarakat juga patuh 
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dengan perintah agama islam. 
12

Kegiatan keagamaan masyarakat desa tapus 

dalam bidang keagamaan antara lain:  

a. Sholat Berjamaah  

Sebagai seorang muslim, sudah pasti mengenal sholat fardu, ibadah 

yang satu ini memiliki hokum yang wajib untuk dilakukan sehari lima kali 

yakni isya, magrib, subuh, dzhuhur, dan asar. Sholat dilaksanakan sebagai 

wujud pengabdian kepada Allah SWT, sholat dapat membawa manfaat 

yang sangat luar biasa bagi umat muslim yang melaksanakannya. Baik 

bagi kondisi fisik maupun mental, baik bagi individu maupun orang 

lain.Tetapi ketika sholat itu dilakukan secara berjama’ah sungguh banyak 

sekali keutamaanya. 

Sholat berjamaah adalah sholat yang di lakukan oleh orang banyak 

secara bersama-sama, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, satu 

yang di depan bertindak sebagai imamdan yang lainnya berdiri di 

belakangnya sebagai makmum, semakin banyak makmum semakin besar 

pahala yang akan di dapatkan.
13

Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid, 

sholat berjamaah adalah apabila dua orang sholat bersama-sama dan salah 
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seorang di antara mereka mengikuti yang lain. Orang yang diikuti 

dinamakan imam sedangkan yang mengikuti dinamakan makmum.
14

 

Terkait dari teori diatas, dapat ditegaskan bahwa hakikat sholat 

berjamaah dapat disefinikasikan  sebagai salah satu bentuk ibadah sholat 

secara bersama-bersama atara dua orang dua orang atau lebih dan dapat 

menumpuk rasa kebersamaan antara umat islam. Kita tentu mendapatkan 

sebuah gambaran ketika masyarakat sekaligus sadar untuk menjalankan 

yang tumbuh dan muncul diantara masyarakat untuk mengisi jiwa 

kerohaniannya. Msyarakat desa Tapus tidak hanya melakukan sholat 

jamaah tetapi juga melakukan kegiatan keagamaan yang lain seperti 

maulid nabi, isra mij’rad, yasinan pada malam jum’at dan bagi laki-laki 

sholat jum’at paling aktif di lakukan baik anak muda maupun orang tua.  

Selain sebagi bentuk ibadah wajib sholat berjamaah memiliki 

banyak fungsi dalam masyarakat Desa tapus  antara lain, sebagai tiang 

agama, sebagai suatu cara untuk nemunbuhkan unsur-unsur  pembentuk 

akhlak mulia untuk yang muda menghormati yang tua, dan yang tua 

menyayangi yang muda, sebagai suatu cara untuk persatuan dan 

persaudaraan antar sesame muslim, sebagai suatu pelajaran untuk 

meningkatkan disiplin hidup dan penguasaan diri dalam menghadapi 

masyarakat.
15

Seseorang yang ikut serta melakukan sholat berjamaan 

mempunyai tujuan dalam hatinya untuk memenuhi kewajiban, untuk 
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mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, untuk mengingat 

Allah lebih banyak, untuk melatih diri menghadap Allah, untuk 

menunjukan kepada persamaan yang benar, memperkuat persatuan dan 

kesatuan dalam masyarakat, mereka masing-masing berhak untuk berdiri 

sejajar dalam satu barisan, atau shaff tanpa membedakan usia, baju, 

jabatan, dan status. Membentuk sikap dan budi pekerti yang baik serta 

akhlak yang mulia.
16

Kegiatan rutin dan wajib di lakukan di dalam 

masyarakat adalah tahlilan di tempat orang yang meninggal, selain sebagai 

bentuk belasungkawa itu sebagai bentuk kekompakan dalam masyarakat. 

b. Majelis taklim/ Pengajian 

Pengajian kata dasasrnya adalah kaji yang berarti telaah, pelajari, 

analisa, selidik, teliti.
17

  Dari pengertian ini, pengajian sama halnya dengan 

pengajaran yang merupakan sebuah proses untuk mempelajari. Begitu juga 

dengan penajian yakni suatu proses untuk mengkaji. 

Dalam hal ini pengajian yang di lakukan ibu-ibu majelistaklim 

Desa tapus   di maksud dengan pengajian adalah  pengajian yang 

dilakukan oleh umat muslim yang diselenggarakan dalam rangka 

berdakwah. Pengajian ini sering juga dikenal dengan ceramah agama, 

ngaji cawisan, dan lain sebagainya.Pengajian mempunyai tujuan untuk 

membina dan menyeimbangkan manusia dengan khaliqnya, antara 

 
16

Ashadi dan Cahyo yusuf, Akhlak Membentuk Pribadi Muslim, Semarang, Aneka Ilmu, 

hlm 28. 

 
17

Pius A. Partantobdan N. Dahlan Albarry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arloka, 

1994, hlm 294. 
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manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan diadakan 

dalam rangka menciptakan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT. 

Dengan diadakannya pengajian di lingkungan masyarakat  Desa 

Tapus terutama ibu-ibu rumahtangga bisa mempelajari ajaran agama islam 

dengan sepenuhnya, mereka tidak hanya memikirkan urusan rumahtangga 

tetapi juga bisa mengaji bersama dengan penuh kebhagiaan, melepaskan 

penat dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bahagia 

berkumpul dengan ibu-ibu lainnya. Dengan tema pelajaran yang 

bermacam-macam agama islam, masyarakat akan selalu ingat akan ajaran-

ajaran agama, larangan dan ajuran dalam kehidupan ini, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas keimanan serta berakhlak dalam kehidupan sehari-

hari. Seperti yang kita tahu kalau ini adalah sebuah desa pendidikan yang 

di miliki oleh masyarakat dahulu sangat terbatas, kebanyakan lulusan 

sekolah dasar.Pengajian ini sangat membantu ibu-ibu yang memang belum 

pernah duduk di bangku sekolah atau yang cumah lulusan sekolah 

dasar.Pengajian sangat membantu perkembangan keagamaan dalam 

masyarakat terlebih ibu-ibu rumahtangga.Mereka rutin melakukan 

pengajian di mesjid pada hari jum’at dan minggu. 

c. IRMA  

Remaja mesjid adalah organisasi yang menghimpun remaja muslim 

yang aktif datang dan beribadah shalat berjama’ah di mesjid. Karena 

keterikatannya dengan mesjid, maka peran utamanya tidak lain adalah 

untuk kemakmuran dan kemajuan mesjid. Ini berati kegiatan yang 
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berorientasi pada masjid selalu jadi program utama.Didalam melaksanakan 

perannya, remaja mesjid meletakkan prioritas pada kegiatan-kegiatan 

peningkatan keislaman, keilmuan dan ketrampilan anggotanya. 

Remaja mesjid merupakan suatu wadah bagi remaja islam yang 

cukup efektif dan efisien untuk melaksanakan aktivitas pendidikan islam. 

Remaja-remaja dengan berkepribadian muslim ini dapat melanjutkan 

harapan bangsa menuju cita-cita yang luhur dan berbudi pekerti yang baik 

sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, adalah 

untuk mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
18

 

Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan pengelolaan, perhatian 

dan bimbimbingan yang benar-benar terprogram dan terkordinasi dengan 

baik.Sehingga peranan para remaja, terutama remaja masjid dapat 

terselenggara dan mencapai yang di cita-citakan oleh masyarakat desa 

tapus untuk menjadikan anak-anak mereka pribadi yang islami. 

Remaja mesjid adalah remaja yang mencurahkan pengetahuannya 

pada masjid, ajaran islam, pengalaman dan penyebarannya di antara 

mereka dan ikut menjamin kestabilan nasional dan harus mampu tampil 

sebagai unsure pemuda yang dapat memikul tanggungjawab bangsa dan 

Negara dan wajib tolong menolong dalam hal kebajikan demi kemajuan 

desa.  

 
18

Zulmaron, M Noval dan Sri Aliyah, Jurnal Peran Sosial Keagamaan Remaja Mesjid di 

Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang, JSA Vol 1 No 1 Tahun 2017_41. 
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Masyarakat Desa Tapus terlebih lagi muda mudi Irma adalah 

organisasi yang paling aktif, setiap malam rabu dan malam minggu mereka 

mengadakan pengajian dirumah-ruamah anggota kelompok pengajian 

mereka, dengan membangun silaturahmi dengan keluarga tau dengan 

masyarakat luar yang tidak mengikuti pengajian supaya mereka 

mengetahui bagaimana jalannya kegiatan Irma tersebut. Organisasai Irma 

atau di sebut IPR ikatan pengajian remaja sangat mengandung nilai positif 

dan berdampak baik di kalangan masyarakat desa tapus, disiplin dalam 

waktu, baik dalam akhlaqul karimah, sopan dalam berbicara, ibadah tepat 

waktu, hapalan ayat setoran setiap hari minggu dan rabu. Baik ibadah yang 

shunah maupun yang wajib mereka pelajari.Menjauhkan remaja dari 

pergaulan bebas, mabuk-mabukan, narkoba dan barang haram lainnya. 

Organisasi irmas sangat didukung oleh pemerintah dan masyarakat 

setempat.  

d. Pendidikan Baca Al-qur’an/ TPA 

Al-qur’an adalah kitab suci umat islam yang wajib kita imani. 

Umat islam diwajibkan untuk mempelajarinya dari umur sedini mungkin. 

Sehingga umat islam mampu membaca dan memahami isinya karena Al-

qur’an menjadi sumber hokum umat islam, membaca dan mengamalkan 

kitab suci Al-qur’an mendapatkan pahala dari Allah SWT.  

Pendidikan baca tulis al-qur’an sangat wajib dilakukan agar 

generasi penerus bisa melestarikan budaya Al-qur’an yang menjadi 

pedoman hidup bagi umat muslim. Pendidikan baca tulis Al-qur’an 
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biasanya dilakukan dengan metode membeca buku  Iqro, simak, mengenal 

huruf, belajar tajwid, dan kemudian  dapat dengan lancar membaca al-

qur’an adalah memberi materi yang ada dalam belajar baca Al-qur’an.  

Di Desa Tapus masyarakat menanamkan belajar A-qur’an dari 

sedini mungkin, jika umurnya telah 6 tahun maka wajib mengikuti 

pengajian anak-anak tingkat Iqro, mereka mengenal dengan TK-TPA 

mereka akan di didik untuk membaca iqro mengenal huruf hijahya dan 

menghafal bahkan menuliskan. Jika mereka telah pandai membaca buku 

Iqro dari jilid 1 sampai jilid 6 mereka berhak lulus dan melanjutkan ke 

kitab suci Al-qur’an. Meraka akan mempelajari Al-qur’an beserta hukum 

tajwidnya yang akan dbimbing oleh guru TPA. Mereka akan mempelajari 

kitab berzanji dan lagu-lagu yang ada di al-qur’an. Bila mereka telah 

mampu dan lulus akan di adakan perlombaan antar kecamatan, bila mereka 

telah memahami apa yang di pelajari di TPA mulai ayat pendek, doa-doa 

keseharian, bacaan Sholat dan sebagainya mereka berhak wisuda tahfiz.   

5. Kegiatan Kemasyarakatan  

Kegiatan masyarakat Desa Tapus terdiri dari organisasi dan adat istiadat 

yang biasa di lakukan.Baik untuk anak remaja dan orang tua.Kegiatan-kegiatan ini 

berfungsi untuk memperkuat silaturahmi antar masyarakat, dan berfungsi 

membangun desa itu sendiri. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu: adat istiadat, 

organisasi anggota kemasyarakatan terbagi menjadi 11 kelompok, LPMD/LPMK, 

PKK, rukun tetangga, karang taruna, kelompok tani/ nelayan, lembaga adat, badan 
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usaha milik desa, organisasi keagamaan, organisasi perempuan lain contoh 

kegiatannya grub kasidah ibu-ibu majelistaqlim, organisasi pemuda lainnya 

contoh kegiatannya IRMA, dan  organisasi profesi lainnya contoh kegiatannya 

arisan pegawai negeri maupun honorer.
19

 

TABEL VIII 

Kegiatan Masyarakat Desa Tapus 

1.AdatIstiadat 

Adatistiadatdalamperkawinan Aktif 

Adatistiadatdalamkelahirananak Aktif 

Adatistiadatdalamupacarakematian PernahAda 

Adatistiadatdalampengelolaanhutan Tidak 

Adatistiadatdalamtanahpertanian PernahAda 

Adatistiadatdalampengelolaanlaut/pantai Tidak 

Adatistiadatdalammemecahkankonflik warga PernahAda 

Adatistiadatdalammenjauhkanbala penyakitdanbencanaalam Tidak 

Adatistiadatdalammemulihkanhubunganantaraalamsemestadeng

anmanusiadanlingkungannya 

Aktif 

Adatistiadatdalampenanggulangankemiskinanbagikeluargatidak

mampu/fakirmiskin/terlantar 

PernahAda 
  

2.ORGANISASIANGGOTALEMBAGAKEMASYARAKATAN 

1.LPMD/LPMKATAUSEBUTANLAIN Ada 

Kepengurusan Aktif/tidak 

BukuAdministrasi Jenis 

Jumlahkegiatan 0Jenis 
  

2.PKK Ada 

Kepengurusan Aktif/tidak 

BukuAdministrasi 2 Jenis 

Jumlahkegiatan 4Jenis 
  

3.RUKUNTETANGGA Tidak Ada 

Kepengurusan Aktif/tidak 

BukuAdministrasi Jenis 

Jumlahkegiatan Jenis 

 
19
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4.KARANGTARUNA Ada 

Kepengurusan Aktif/tidak 

BukuAdministrasi 2  Jenis 

Jumlahkegiatan 3 Jenis 
  

5.KELOMPOKTANI/NELAYAN Ada 

Kepengurusan Aktif 

BukuAdministrasi 4 Jenis 

Jumlahkegiatan 2 Jenis 
  

6.LEMBAGAADAT Ada 

Kepengurusan Aktif/tidak 

BukuAdministrasi 1 Jenis 

Jumlahkegiatan 0Jenis 
  

7.BADANUSAHAMILIKDESA Ada 

Kepengurusan Aktif 

BukuAdministrasi 1 Jenis 

Jumlahkegiatan 0Jenis 
  

8.ORGANISASIKEAGAMAAN Ada 

Kepengurusan Aktif 

BukuAdministrasi 4 Jenis 

Jumlahkegiatan 2 Jenis 
  

9.ORGANISASIPEREMPUANLAIN Ada 

Kepengurusan Aktif 

BukuAdministrasi 2 Jenis 

Jumlahkegiatan 2 Jenis 
  

10.ORGANISASIPEMUDALAINNYA Ada 

Kepengurusan Aktif/tidak 

BukuAdministrasi 1 Jenis 

Jumlahkegiatan 2  Jenis 
  

11. ORGANISASIPROFESILAINNYA Tidak Ada 

Kepengurusan Aktif/tidak 

BukuAdministrasi Jenis 

Jumlahkegiatan 0Jenis 
  

DasarhukumpembentukanLembagaKemasyarakatanDesa  

Dasarhukumpembentukanlembagakemasyarakatankelurahan  



54 

 

 

 

Dasarhukumpembentukanorganisasianggotalembagakemasyarak

atandesa dankelurahan 

 

 

Tabel VIII menjelaskan kegiatan masyarakat  Desa Tapus berdasarkan data 

dari arsip desa kegiatan masyarakat desa Tapus. Sebagai data yang kuat dari hasil 

observasi lapangan 

6. Kondisi Sosial Ekonomi 

Seperti yang di paparkan oleh tabel di atas, bahwa mata pencarian 

masyarakat Desa Tapus  berpropesi sebagai petani karet, pedagang, wiraswasta, 

pegawai negri sipil, pegawai swasta, bengkel motor, dan peternakan. Di bawah ini 

ada tabel pendapatan perkapita masyarakat Desa Tapus tetapi yang di laporkan 

kepada pemerintah adalah pendapatan pokok masyarakat desa tapus, pendapatan 

dalam mata pencarian lain tidak di laporkan. 
20

 

TABEL IX 

Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa Tapus 

A.1.Perkebunan  

1.Jumlahrumahtangga   459Keluarga  

2.Jumlahtotalanggotarumahtangga 1100orang 

3.Jumlahrumahtanggaburuhtani    35Keluarga 

4.Jumlahanggotarumahtanggaburuh  176orang 

5.Jumlahpendapatanperkapitadarisector 

tersebutuntuksetiaprumahtangga 

Rp 1.200.000,00 

  

A.2.Peternakan  

1.Jumlahrumahtangga  3Keluarga 

2.Jumlahtotalanggotarumahtangga  5orang 
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3.Jumlahrumahtanggaburuhtani  4Keluarga 

4.Jumlahanggotarumahtanggaburuh  6orang 

5.Jumlahpendapatanperkapitadarisektor 
tersebutuntuksetiaprumahtangga 

Rp 200.000,00 

  

A.3.Jasa danperdagangan  

1.Jumlahrumahtangga 28Keluarga 

2.Jumlahtotalanggotarumahtangga 45orang 

3.Jumlahrumahtanggaburuhtani   0Keluarga 

4.Jumlahanggotarumahtanggaburuh   7 orang 

5.Jumlahpendapatanperkapitadarisektor 

tersebutuntuksetiaprumahtangga 

Rp 800.000,00 

 

B.PENDAPATANRILLKELUARGA  

JumlahKepalaKeluarga 65 KK 

JumlahAnggotaKeluarga 157 orang 

JumlahPendapatanKepalaKeluarga Rp400.000,00 

Jumlahpendapatandarianggotakeluargayang bekerja Rp800.000,00 
 

Tabel IX menjelaskan pendapatan perkapita masyarakat  Desa Tapus 

berdasarkan data dari arsip desa  pendapatan perkapita masyarakat desa Tapus. 

Sebagai data yang kuat dari hasil observasi lapangan
21

 

7. Kondisi Sosial Budaya 

Kebudayaan masyarakat Desa Tapus masih sangat beragam dilihat dari 

kegiatan keseharian maupun tradisi adat tertentu masyarakat Desa Tapus selalu 

melakukan dengan kompak atau bersama-sama. Hal ini di karenakan melihat dari 

segi keturunan dan jenis ras di sana yang mendominan adalah suku asli Belide 

keturunan lansung dari Puyang Beringin, dan sebagian ada kemajemukan 
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penduduknya, minsalnya: Jawa, Jakarta, Lampung, Jambi, Kalimantan, Oku, Oki, 

dan lain-lain. 
22

Tetapi sepanjang pengamatan peneliti, dan informasi yang di dapat 

dari beberapa tokoh masyarakat setempat masih ada kebiasaan tradisi yang masih 

dilestarikan antara lain : 

a. Gotong Royong 

Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama 

dan bersifat suka rela agar kegiatan yang di lakukan dapat berjalan dengan lancar, 

mudah dan ringan.
23

Gotong royong juga sesuai dengan ajaran islam, islam 

menginginkan umatnya saling mencintai, menyayangi dan saling berbagi, itu 

sangat sejalan dengan prinsip gotong royong. Sikap gotong royong itu sebenarnya 

dimiliki oleh seluruh hati nurani setiap manusia baik individu maupun kelompok, 

baik penduduk asli Desa Tapus ataupun penduduk pendatang dari tempat lain. 

Karena dengan adanya kesadaran masyarakat melakukan setiap kegiatan dengan 

cara bergotong royong, maka segala sesuatu yang akan dikerjakan akan lebih 

mudah dan cepat diselesaikan dan pastinya pembangunan di desa tapus berjalan 

dengan lancar. Kebanyakan masyarakat desa tapus membangun rumah melakukan 

dengan cara gotong royong, mulai dari mengangkat batu bata, memasang genteng, 

membuat pondasi rumah dan lain sebagainya mereka akan saling membantu satu 

sama lain, bila rumah tersebut telah selesai maka akan membantu yang lainnya 

untuk membuat rumah juga. Bagi ibu-ibu di sana tugas mereka hanya 
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Demografi Desa Tapus Kecamatan Lembak kabupaten Muara Enim,  Diminta dengan 

bapak alex Candra  selaku Sekretaris Desa, 20 April 2019, Pukul 13:00, Bertempat di Rumah 

bapak Alex Candra 
 

23
 Bintarto, R, Gotong Royong Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia, Surabaya, PT. Bina 

Ilmu, 1980, hlm 4. 



57 

 

 

 

membuatkan makanan untuk suami mereka di rumah orang yang sedang 

membangun, tidak hanya membantu tenanga mereka juga membantu dengan cara 

materi seperti memberikan bahanan dapur, semen, maupun uang. Dengan 

kesadaran gotong royong dari masyarakat dalam menerapkan perilaku gotong 

royong tersebut maka hubungan persaudraan atau silahturahmi akan semakin kuat 

dan erat.  

TABEL X 

Kegiatan GotongRoyong Masyarakat Desa Tapus 

 Laporan KegotongroyonganPenduduk 

Jumlahkelompokarisan 0 

buah 
Jumlahpendudukmenjadiorangtuaasuh 27ora

ng Ada tidaknyadana sehat Ada 

Adatidaknyakegiatangotongroyongatausambatan/sejenisnyadalampemba
ngunanrumah 

Ada 

Adatidaknyakegiatangotongroyongatausambatan/sejenisnyadalampengol

ahantanah 

Ada 

Adatidaknyakegiatangotongroyongatausambatan/sejenisnyadalampembi
ayaanpendidikananaksekolah/kuliah/kursus 

Ada 

Adatidaknyakegiatangotongroyongatausambatan/sejenisnyada
lampemeliharaanfasilitasumumdanfasilitas 

sosial/prasaranadansarana 

 
Ada 

Adatidaknyakegiatangotongroyongatausambatan/sejenisnyadalampembe

rianmodalusaha 

Ada 

Adatidaknyakegiatangotongroyongatausambatan/sejenisnyadalampenger
jaansawahdankebun 

Ada 

Adatidaknyakegiatangotongroyongatausambatan/sejenisnyadalampenang
kapanikandanusahapeternakanlainnya 

Ada 

Adatidaknyakegiatangotongroyongatausambatan/sejenisnyadalam 

menjagaketertiban, ketentramandankeamanan 

Ada 
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Adatidaknyakegiatangotongroyongatausambatan/sejenisnyadalamperisti

wakematian 

Ada 

AdatidaknyakegiatangotongroyongmenjagakebersihanDesa/Kelurahan Ada 

Adatidaknyakegiatangotongroyongmembangunjalan/jembatan/saluranair/
irigasi 

Ada 

Adatidaknyakegiatangotongroyongatausambatan/sejenisnyadalampembe
rantasansarangnyamukdankesehatan lingkunganlainnya 

Ada 

 

Tabel X menjelaskan kegiatan gotongroyong masyarakat  Desa Tapus 

berdasarkan data dari arsip desa  kegiatan gotongroyong  masyarakat desa Tapus. 

Sebagai data yang kuat dari hasil observasi lapanga.
24

 

b. Kerja Bakti  

Kerja bakti dan bakti sosial atau yang lebih dikenal dengan sebutan baksos 

adalah salah satu kegiatan wujud dari kemanusiaan antar sesama manusia.Bakti 

sosial merupakan suatu kegiatan dimana adanya kegiatan ini kita dapat 

mempererat kekerabatan kita. Bakti sosial di masyarakat desa tapus di lakukan 

oleh karang taruna  atau putra putri desa untuk mewujudkan rasa cinta kasih, rasa 

saling menolong, rasa saling perduli dengan sesame, dan bertanggung jawab 

untuk menjaga kebersihan desa. Bakti sosial yang sering kali dilakukan oleh 

karang taruna desa tapus adalah membersihkan lapangan bola kaki, membersihkan 
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sungai dari rumput dan sampah, membersihkan mesjid dan membersihkan 

selokan-selokan di sepanjang desa.
25

 

c. Sedekah Bedusun 

Sedekah bedusun atau dikenal dengan sedekah adat yang berfungsi sebgai 

pembersihan desa atau kelahiran kembali, kebudayaan ini adalah yang sangat 

lestari setiap tahun pasti dilakukan perayaan oleh masyarakat desa. Karena mereka 

percaya dengan melakukan sedekah bedusun desa akankembali bersih dan akan 

dilindungi dari segala bahaya, baik untuk desa maupun maysrakatnya. 

Persembahan seperti sesajen akan dihantarkan ke Makam Keramat Puyang 

Beringin, sebagai bentuk untuk memohon perlindungan. Sebelum melakukan 

sedekah bedusun akan di laksanakan terlebh dahulu Sedekah Lemang, sedekah 

lemang adalah simbol kesucian karena ketan di masak di dalam bamboo dan 

bakar. Bambu luar yang terlihat kotor karena api yang membakarnya bila di buka 

isinya adalah ketan yang putih dan bersih melambangkan suatu kesucian dan di 

yakini oleh masyarakat disana. Setiap masyarakat harus membawa satu lemang di 

kumpulkan kepada  pemangku adat, akan di laksanakan persembahan di rumah 

pemangku adat desa, masyarakat akan berkumpul disana melakukan doa-doa 

seperti yasinan dan tahlilan, bila doa telah di lakukan pemangku adat akan 

membagikan Lenger. Lenger adalah air jampi-jampi yang telah di campur dengan 

doa-doa, bunga berbagai macam warna, jeruk nipis, dan irisan daun 
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pandan.Masyarakat akan membawa lenger kerumah dan memandikannya sebgai 

bentuk kalau mereka telah suci dan dilindungi oleh Puyang Beringin.
26

 

C. Sejarah Singkat Asal Usul Desa Tapus  

Dahulu kala, sekitar 450 tahun yang lalu di sebelah utara Desa Tapus 

(IKM) terdapat desa yang bernama Desa Beringin.Di desa tersebut dipimpin oleh 

seorang laki-laki yang bernama Pekik Nyaring.Pekik Nyaring  mempunyai putra 

yang bernama Putra Berengos .  Puyang Berengos jatuh cinta pada seorang putri 

yang cantik jelita yang bernama Dayang Rindu, putri Dayang rindu adalah putri 

dari kerajaan Palembang darusalam.Pada suatu ketika Putra berengos mengajak 

orang tuanya untuk mempersunting putri Dayang Rindu untuk menjadi 

istri.Akhirnya putri dayang rindu menerima Putra Berengos menjadi 

suaminya.Mereka menikah, dan putri Dayang Rindu diajaklah tinggal di kearah 

selatan.
27

 

Sepasang suami istri tersebut menetap di perkampungan yang belum 

memiliki nama dan membentuk suatu keluarga, dan keluarga tersebut beranak 

pinak sehingga terbentuklah suatu desa. Kemudian desa tempat tinggal Putra 

Berengos dan Putri Dayang rindu ini di berikan nama oleh Putra Berengos adalah 

Desa Talang Buluh Empang. Karena di sana memiliki tanah yang subur dan 

sumber daya alam yang melimpah. Tanaman bambu hitam, bambu kuning, dan 
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bambu hijau sangat rimbun dan tumbuh subur maka dari itu nama Talang Buluh 

Empang adalah nama yang cocok untuk desa tersebut. Bagi masyarakat di sana 

Buluh adalah Bambu, bambu juga sangat sering di gunakan oleh masyarakat untuk 

membuat Rakit ,Bubu, Tanggok, Tanggkol, yang dimanfaatkan bila sedang 

mencari ikan. Jika dirumah jadi peralatan dapur seperti, Cangkir, Tempat 

Memasak Nasi(Lemang), Serokan Dapur.Putra Berengos melihat karena bambu 

alat yang sering masyarakat desa gunakan dinamakanlah Desa tersebut Talang 

Buluh Empang.
28

 

Sekitar tahun 1950 datanglah penjajah Belanda ke Desa Talang Buluh 

Empang karena belanda atau lebih di kenal dengan sebutan Belando mendapatkan 

informasi bahwa di Desa Talang Buluh Empang terdapat sumber minyak bumi 

yang besar, oleh karena itu belanda tertarik untuk datang ke Desa Talang Buluh 

Empang. Demi mendapatkan minyak bumi tersebut belanda mempunyai banyak 

cara, cara yang diginakan belanda yaitu dengan cara menggunakan sistem 

peneropongan.  

Mendengar kabar buruk yang akan menimpa anak dan cucu-cucunya, 

Pekik Nyaring tidak Tinggal diam. Ia datang berkunjung ke desa yang di tinggali 

oleh Putra Berengos. Pekik nyaring memiliki kekuatan di setiap tempat yang ia 

datangi ia di kenal dengan nama yang berbeda sesuai dengan kekuatan yang akan 

di lakukannya, mengobati orang yang sudah sakit keras, menyembunyikan sesuatu 

secara gaib, di Desa Talang Buluh Empang Pekik Nyaring di kenal dengan nama 
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Puyang Beringin. Karena setiap nama yang ia gunakan memiliki kekuatan yang 

berbeda pula. Karena  Puyang Beringin telah mengetahui cara yang akan 

dilakukan belanda untuk menemukan Desa Buluh Empang dengan peneropongan 

maka desa tersebut di sembunyikan oleh kekuatan yang iya miliki, yang Nampak 

hanyalah sebuah pohon besar yang rindang di kenal dengan nama Pohon Beringin. 

Menurut belanda cara ini sangat mampu untuk mengetahui lokasi Desa Talang 

Buluh Empang yang kaya akan sumber daya alamnya. Peneropongan mulai di 

lakukan, namun setelah di lakukan peneropongan belanda menemukan 

keanehan.Ketika mereka meneropong dari Desa Alai yang kelihatan Desa 

Lembak, Dan di teropong Dari Desa Lembak yang keliahatan Desa 

Alai.Kemudian belanda meneropong dari arah Utara yang kelihatan hanyalah 

pohon beringin yang besar beserta hutan belantara, begitu juga sebaliknya. 

Sampai akhirnya hari demi hari berlalu semua caratelah di lakukan akhirnya 

mereka menyerah untuk mencari sumber minyak tersebut. Pimpinan belanda yang 

kesal mengatakan ‘’Tapusing-pusing nyarik dusun Boloh Empang yang di Kelek 

Cumah Kayu Beringin dengan Semak Belukar’’, ucapan tersebut memiliki arti ( 

sudah pusing mencari Desa Talang Buluh Empang yang di lihat hanyalah pohon 

beringin dan hutan belantara). 
29

 

Setelah belanda pergi masyarakat di Desa Talang Buluh Empang sering 

menjadikan ini ucapan apabila sedang bersenda gurau, pada akhirnya Puyang 

beringin Mengubah nama Desa Talang Buluh Empang menjadi Desa Tapusing, 

karena bagi masyarakat nama Desa ini Terlalu Panjang sering mereka singkat 
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menjadi Desa Tapus, dan di kenal sampai sekarang kalau Desa Talang Buluh 

Empang telah berubah nama menjadi Desa Tapus sampai sekarang yang 

masyarakat kenal. 

Desa Tapus memang telah dipimpin oleh kepala desa setelah zaman 

puyang dan era kepersirahan dimana desa dipimpin oleh seorang 

Kerio(petua/raja). Adapun nama-nama kerio dan kepala desa yang pernah 

menjabat dari tahun 1691-2019 yaitu: 

TABEL XII 

Nama-Nama Kerio dan Kepala Desa Tapus 

NO Nama Jabatan Tahun Pemerintah 

1 Kek Usang Kerio 1691-1756 

2 Jawa Kerio 1756-1807 

3 Dayen Kerio 1807-1865 

4 Rojibun Kerio 1865-1905 

5 Dihan Kerio 1905-19650 

6 Kori Kerio 1950-1967 

7 Somi Kerio 1967-1979 

8 Tarmizi Kades 1979-1985 

9 Supianto Kades 1985-1992 

10 Suparni Kades 1992-2002 

11 Sawiran Kades 2002-2007 
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12 Suparni Kades 2007-2012 

13 Sapri Kades 2012-2017 

 

Tabel XI menjelaskan nama-nama pemimpin masyarakat  Desa Tapus 

berdasarkan data dari arsip desa  nama-nama pemimpin  masyarakat desa Tapus. 

Sebagai data yang kuat dari hasil observasi lapangan
30

 

Setiap pergantian kepemimpinan kehidupan masyarakat selalu mengalami 

peningkatan baik dalam segi ekonomi, budaya maupun dalam hal spiritual 

keagamaan sehingga dapat terbentuk  melalui organisasi keagamaan seperti adat 

istiadat,  IRMA, Majelis taklim, dan lain sebagainya, untuk terciptanya 

masyarakat yang rukun, menumbuhkan hidup kegotongroyongan membangun 

tempat-tempat ibadah seperti mesjid, TK-TPA Al-Qur’an dan kepentingan 

lainnya.
31

 

D. Sejarah Makam Puyang Beringin  

Puyang Beringin adalah nenek moyang dari masyarakat Desa Tapus, ia 

seorang pengembara yang datang dari tanah jawa yang memiliki kekuatan 

supranatural.Menurut juru kunci Makam Puyang Beringin kalau Puyang Beringin 

adalah sunan dahulunya.Tetapi kata sunan di sini berbeda dengan sunan pada 
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umumnya sebagai tokoh wali songo, tetapi kata ini yang berasal dari kata 

shusuhunan (susunan), atau keturunan susunan orang yang suci, atau orang yang 

telah disucikan.
32

 

Berdasarkan cerita rakyat yang telah turun temurun kalau Puyang beringin  

tak lain dan tak bukan adalah di Desa Muara lematang dikenal dengan nama 

PEKEK NYARING, di Desa Jambu RIA TARANG, di kota Palembang BUKIT 

SIGUNTANG, dan di daerah lain di kenal dengan nama RIA MANGKU BUMI.
33

 

Dari nama-nama tersebut memiliki makna dan kekuatan tersendiri. Puyang 

Beringin sendiri meninggal dikarenakan di hianati oleh istrinya sendiri, karena 

istri Puyang Beringin adalah seorang putrid yang kerajaannya berhasil di 

hancurkan oleh Puyang Beringin, dengan alasan dendam istrinya memunuhnya 

dengan mengatakan kelemahan Puyang Beringin pada kakaknya. Pada saat 

mereka sama-sama berburu Puyang Beringin di tombak dadanya dengan Buluh 

kuning( atau lebih di kenal dengan sebutan Bambu Kuning). Sampai sekarang 

mayarakat Desa Tapus mempuyai pantangan suami istri tidak di perbolehkan 

nyabuti uban laki (mencari uban di kepala suami, karena saat itulah Puyang 

Beringin lengah dan menceritakan kelemahannya). Semenjak itu kakak dari 

Puyang Beringin ia adalah Pateh Puteh dari desa Ria Talek mengetahui kalau 

adiknya di serang oleh kakak iparnya sendiri ia datang dengan cepat dan 

menyelamatkan nyawa Puyang Beringin dengan obat-obatan tradisional, 
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meskipun nyawa dari Puyang Beringin berhasil terselamatkan, dan sadar selama 

beberapa hari tetapi efek racun dari buluh kuning telah menyebar ke seluruh 

pembuluh darah, pada akhirnya nyawa Puyang Beringin tak bisa di selamatkan.
34

 

untuk makam Puyang Beringin sendiri sampai saat ini tidak ada yang mengetahui 

di mana tempatnya, yang ada di Desa Tapus bukanlah makam Puyang Beringin 

melainkan sebuah Petilasan atau tempat yang pernah di tinggali oleh Puyang 

Beringin semasa hidupnya. Sampai sekarang Makam Keramat Puyang Beringin di 

jaga dengan baik oleh juru kunci dan pemerintah.
35
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