
 
 

BAB III 

PROFIL DESA LEBOH RARAK 

 

A. Sekilas Tentang Desa Leboh Rarak 

Desa Pedamaran V merupakan salah satu desa di kecamatan Pedamaran 

atas inisiatif pemerintah desa pimpinan Erson serta Sutami Fauzi (Tubet) 

selaku ketua BPD pada saat itu Mereka mempunyai program untuk melakukan 

pemekaran Desa.1 

Bulan Februari tahun 2007 Pemerintah Desa Pedamaran V  beserta badan 

permusyawarahan desa melaksanakan musyawarah untuk melaksanakan 

program tersebut, hasil keputusan yang dituangkan dalam berita acara 

menyatakan setuju apabila desa Pedamaran V dilakukan pemekaran menjadi 

dua desa.2 

Setelah mendapat persetujuan dari peserta musyawarah yang terdiri dari 

pemerintah desa, badan permusyawarah, lembaga adat, lembaga pemberdayaan 

masyarakat, tanaman obat keluarga, serta organisasi lainnya yang ada di 

Pedamaran lima, pada bulan Februari itulah menentukan nama-nama desa serta 

pejabat semestara kepala desa yang akan diusulkan dari musyawarah lanjutan 

tersebut disepakati. Desa persiapan tersebut diberi nama desa Leboh Rarak, 

dengan  pejabat sementara  saudara Fiter Aryono selaku Kepala Dusun II pada 

periode itu.3 

  1 Erson, kades pedamaran V, wawancara 3 juli 2016  
2 Sutami,  Ketua badan permusyawarahan desa, wawancara 3 juli 2016 
3 Fiter, pejabat sementara desa, wawancara 5 juli 2016  
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Pada bulan April 2007 berkas pemekaran desa Pedamaran V dengan nama 

desa Leboh Rarak diserahkan kepada bapak Bupati OKI atau dengan BPMD 

kabupaten OKI.  Setelah dilakukannya verifikasi lapangan oleh tim pemerintah 

daerah Kabupaten OKI serta Komisi I DPRD Kabupaten OKI, dengan 

keputusan menyatakan desa Pedamaran V layak untuk dimekarkan menjadi 2 

desa, maka pada 24 Agustus 2007 Desa Leboh Rarak kecamatan Pedamaran 

yakni pemekaran dari desa Pedamaran V, Setelah itu mendapat surat keputusan  

dari Bupati OKI bahwa desa Leboh Rarak resmi menjadi desa persiapan 

dengan batasan desa sebelah timur berbatas langsung dengan Desa Cinta Jaya, 

sebelah barat desa Pedamaran VI, sebelah utara berbatas dengan desa 

Pedamaran IV, sebelah selatan berbatas dengan desa Pedamaran V (Desa 

Induk).4 

Empat bulan kemudian tepatnya 28 Desember 2007 pejabat sementara 

kepala desa, desa persiapan Leboh Rarak hasil pemekaran dari desa Pedamaran 

V kecamatan Pedamaran dilakukan pelantikan sekaligus surat keputusan  

dengan Nomor 141/019/Kep/I/2007 yang dilaksanakan di Pendopoan dilantik 

oleh Bupati Ogan Komering Ilir H. Ishak Mekki.5 

Untuk wilayah pemukiman penduduk dan wilayah binaan sekaligus mata 

pencarian pertanian, nelayan dan lain-lain yakni muara pau dan muara gua 

yang berbatasan dengan desa Cinta Jaya dan Pedamaran V (desa induk) yang 

telah disepakati oleh Camat Pedamaran. Setelah pemerintahan Fiter Aryono 

selaku pejabat sementara desa persiapan desa Leboh Rarak selama 3 tahun dan 

4 Arsip Desa  
5 Sunardi, kepala desa leboh  rarak, wawancara 8 juli 2016  
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dilanjutkan oleh saudara Mefriandi untuk menuju dari desa persiapan menjadi 

desa definitif. 6 

Pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan 

surat keputusan badan permusyawarahan desa Leboh Rarak kecamatan 

Pedmaran No/SK/BPD/LR/2013 tentang pengesahan calon kepala desa terpilih 

yang terpilih menjadi kepala desa Leboh Rarak kecamatan Pedamaran Ogan 

Komering Ilir adalah saudara Sunardi melalui pemilihan secara luber yang 

dipandang cakap dan mampu serta memenuhui persyaratan untuk memangku 

jabatan sebagai kepala desa Leboh Rarak kecamatan Pedamaran Kabupaten 

Ogan Komering Ilir No 6 tahun 2006 pasal 19, menyatakan dengan keputusan 

Bupati Ogan Komering Ilir No 39/KEP/BPMPD/2014 kepala desa definitif 

pertama desa Leboh Rarak kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering 

Ilir Sumatera Selatan saat itu di pimpin oleh saudara mefriandi.7 

a. Keadaan Umum 

Letak wilayah dan batas wilayah desa Leboh Rarak yaitu : 

1. Letak desa Leboh Rarak di Kecamatan Pedamaran Ogan Komering Ilir 

Provinsi Sumatera Selatan, menurut keterangan yang diperoleh bahwa 

luas desa Leboh Rarak mencapai lebih kurang 2,5 Hektar. 

2. Batas wilayah desa leboh Rarak  

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pedamaran IV, sebelah selatan 

berbatasan dengan desa Pedamaran V, sebelah barat berbatasan dengan 

6 Mefriandi, Kepala desa persiapan, wawancara 18 juni 2016  
7  Bram, seketaris desa, wawancara 29 juni 2016 
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Pedamaran VI, sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Cinta 

Jaya.8 

b. Situasi dan Kondisi 

Desa Leboh Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, 

penulis melihat langsung sawah yang akan diteliti berdasarkan ukuran 60 meter 

yang terletak di ujung desa Sungai Kemang perbatasan dengan desa Pedamaran 

1 sekitar 150 M lagi masuk perbatasan desa, sawah yang berukuran 60 meter 

ini ditanami dengan bibit padi semua dengan penghasilan bersih 300 kaleng, 

sawah ini yang dimiliki oleh bapak yang bernama Rantai (55 tahun) alamat 

desa Leboh Rarak, sawah ini yang merupakan usaha dari bapak Rantai dengan 

menanam padi di sawah dapat mencukupi kehidupan mereka.9 

Desa Leboh Rarak menggunakan bahasa daerah yang berlogatkan O, 

adapun mata pencarian penduduk yaitu: pedagang, tukang kayu, nelayan, 

pegawai negeri dan berkebun, dan besawah,  ada beberapa penduduk yang 

memilih bekebun dan berdagang karena menurut mereka menghasilkan uang 

relatif tinggi dari penghasilan penjualan tersebut  meskipun pekerja ini 

menguras tenaga tapi dengan nominal yang dihasilkan tinggi. Adapun jenis 

usaha yang di perjual belikan adalah berupa pakaian, karet dan jual beli bayar 

panen padi.10 

 

8 Arsip, Desa Leboh Rarak  
9 Rantai, Penjual padi, Wawancara 19 Juni  2016 
10 Ardin, Petani, Wawancara 19 Juni 2016 
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B. Sosial dan keagaman 

Masyarakat desa Leboh Rarak mayoritas memeluk agama Islam. Ditinjau 

dari kuantitas, akan tetapi secara kualitas nilai-nilai Islam itu masih 

memerlukan pembinaan terutama generasi muda. Hal ini dikarenakan kurang 

kesadaran masyarakat setempat untuk mendalami ilmu agama dan kurang juga 

tenaga pembina dalam bidang keagamaan. Agama Islam inilah satu-satunya 

agama yang dianut oleh masyarakat desa Leboh Rarak secara turun menurun 

dari nenek moyang sehingga masyarakat sulit untuk dapat dipengaruhi agama 

lain dan kepercayan masyarakat terhadap agama Islam adalah berdasarkan 

aturan dan kebenaran Islam itu sendiri, dimana keyakinan tentang agama Islam 

mereka terima secara utuh, serta telah berakar dari nenek moyang mereka sejak 

dahulu.11 

Dalam bidang keagamaan sarana peribadatan yang ada di desa Leboh 

Rarak, saat ini ada dua mushollah yaitu mushollah Bahrul U’lum dan 

mushollah Al-ikhlas  yang terletak di dekat kantor desa dan puskesdes yang 

tepatnya di pinggir sungai, dan mushollah Al-ikhlas terletak di dekat jembatan 

antara penyeberangan desa pedamaran lima. Adapun kegiatan-kegiatan yang 

sering dilakukan oleh masayarakat desa Leboh Rarak yaitu : 

1. pengajian yang diadakan bapak-bapak setiap seminggu sekali yaitu pada 

malam jum’at sesudah shalat isya’ yang dilaksanakan di musholla,  

kegiatan pengajian bapak-bapak ini diketuai oleh bapak Scorpion.12 

11 Tambat Agam,P3N Desa leboh rarak.  
12 Scorpion, ketua pengajian bapak-bapak, Wawancara 19 Juni  Mei 2016  
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2. Pengajian yang diadakan ibu-ibu setiap seminggu sekali yaitu setiap hari 

selasa dari jam 2 siang sampai selesai, dengan berbagai kegiatan seperti : 

menyambung silaturahmi dimana mereka selama beberapa hari tak bertemu 

yang diketuai oleh ibu Hawani.13 

3. pengajian yang diadakan oleh ibu Nuraili yaitu berupa anak TK/TPA 

bahkan anak SD yang dilakukan di rumah yang mengajar, kegiatan ini 

dilaksanakan setiap hari mulai dari sesudah zhuhur sampai sesudah ashar 

yang di ketuai oleh Nurlaili.14 

4. Pada saat menyambut bulan suci Ramadhan biasanya masyarakat desa 

mengadakan acara sedekah ruwahan, acara tersebut biasanya dilakukan di 

rumah orang-orang yang teretentu yang memiliki ekonomi menegah ke 

atas, acara tersebut mengundang para keluarga, sanak saudara, tetangga, 

dan masyarakat terdekat. 

5. Acara selanjutnya yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw acara ini 

biasanya diadakan di masjid, musholla dan lapangan. Biasanya 

acara dimulai setelah isya’ sampai dengan pukul 22.00 WIB, kegiatan yang

 biasa dilakukan adalah lomba mengaji, lomba adzan dan kegiatan-kegiatan 

positif lainnya. 

6.  Kegiatan pada saat Idul Fitri biasanya selesai sholat Id masyarakat saling 

bersilaturahmi ke rumah-rumah warga dan mereka saling menikmati 

hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah.  

13 Hawani, Ketua Pengajian Ibu-ibu, wawancara, 20 Juni 2016  
14 Nurlaili, ketua pengajian anak-anak,Wawancara  21 Juni  2016 
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Adapun mengenai fasilitas keagamaan desa Leboh Rarak menurut salah 

satu seorang pemuka agama yang bernama bapak K.H Tambat Agam 

mengatakan pada tahun 2000-an desa ini adalah desa yang maju dibidang 

agama, berbagai aktifitas yang diadakan seperti pengajian-pengajian yang 

mempelajari Ilmu Tajwid,  Ilmu  Fiqh, ceramah keagamaan yang diadakan di 

musholla, di rumah maupun di masjid.15  

Sejak beberapa tahun ini banyak orang tua kurang memperhatikan tentang 

pendidikan agama khususnya bagi anak-anak dan remaja, terbukti dengan tidak 

dimanfaatkan musholla sebagai sarana ibadah dan tempat memperdalam ilmu 

agama, begitu pula sholat fardhu yang jumlah jamaahnya kurang dari 20 orang.  

Akibat dari kurangnya kesadaran dan perhatian dari orang tua akan pendidikan 

agama anak-anak dan remaja serta kurangnya kesadaran masyarakat setempat 

terhadap ajaran Islam, maka tidak menutup kemungkinan di desa Leboh Rarak 

masih ditemukan masyarakat yang buta huruf  Al-Quran. 

 Rendahnya pengetahuan agama masyarakat desa Leboh Rarak, 

menyebabkan minimnya kesadaran beragama terutama  anak-anak dan remaja 

termasuk orang tua kecanduan main judi, sudah mengenal barang-barang 

haram seperti  minuman keras dan obat-obatan terlarang, dan pergaulan bebas 

tidak menjadi hal tuba walaupun sudah diketahui hal itu bertentangan dengan 

syari’at Islam. 

Menurut pengamatan penulis skripsi, permainan judi sepertinya sudah 

menjadi hal biasa dilakukan karena masyarakat tidak terlalu mempermasalahka

 15 Tambat Agam, Tokoh Agama, Wawacara 20 Juni  2016 
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nnya, begitu juga dengan pergaulan bebas, minum-minuman keras dan obat-

obatan terlarang yang mengancam generasi muda.  

 
 


