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KECAI{ATAN GEMPOL KABUPATE}J

DESA CARAT

PAI]URIIAN

A. LETAK DAI{ LIIAS DESA

Desa Carat merupakan s,.laLu desa yang Lerletak
di sebelah barat Kecamatan GempoJ. yang{ j arakrrya dari
pusat pemerintahan kecamatan itu kr.rrangi iebih 2

l<i-Iometer, bisa ditempuh daiam war-ktu J<ura,q iebih 0, 5
jam dengan menggunakan angkuta, pedesaan. sedangJ<an
j arak dari rbr-rlcot.a Kabupaten pasuruan aclalah J<urang
lebih 25 kirometer dan dapat ditempuh dalam waktu
kurang leblir 2 j am. Dan dari rb*kcta pr:oprnsi- oati r
Jawa Timur jarah.:lya kurang leb-Lh 37 r<il0meter: yarg dapat
ditempuh dalam vralct_u 3 jam.

Secara q*ogrraf is, Desa Carat diap-i t oleh dua
sungai yaitu rli sebe]atr tirnur dan sebel"ah utara. Di
sebelah Limur ciibaLasi dengan sungai BranLas atau
sungai porong, sedangkan ci j- sel:elah utara LerdapaL
sungai MeliJca*. Desa tersebrrr- rner:Lrpk-.ar_r. datara, r:endah
de^gan keti,ggi-an tanahnya r<urans r ehiLr 105 meLer dari
permukaan laut.

Seclangkan l"ratas _batas

1. Sebelah barat berbatasan

2. Sebelah tirnur berbatasan

3. SebeIah uLar.a berbat.asan

wi-layalr l)esa Car:at- aclalah :

dengan DeE;a V,/ates Ncloro.

denq;rn Desa Wates Ir4elikan.

dengan Desa R"aos Baru.
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4. Sebelair selat.an berbatasan deiigia, Desa, Kejapar:an.

Desa carat secara ariministratif dibagi rne,j adi
pedukuhan, yaicu:
1. Dukuh Car:at berada di bagian bara.t

2 . Dukuh R.aos Baru berada di bagian ut-ara.

3. Dukuh pent.ongan berada di bagian selatan.
Adapun lLras Desa Carat adaf ah 443 , Sg

dapat diklasifikaslkan ses,ai tabel di bawah

I-Ia, yang

ini :

TABEI, i
Luas Tanah Menurut penqqunaannya

Jenis Penggunan Tanah Jumlah dalam Ha

PemuJciman
Pekarangan
Sawah lteknis
Pertanian Tanah Kering,
Ladang ctran Tegalan
Hutan Negara
Danau atau rawa-rawa
Alang-a1ang
Lain- La in

45
25
63

i73,44
50

77,15

Jumlah 443 ,59

Sumbe:: : Data Monografi Desa Carat Tahun 1995 /lgge

B. SEGT KEUASYARAKATAI{

1. Jumlah penduduk

Adapun -lumlah penduduk Desa crarat adal-ah 4.505
j iwa, dengan k*epaclatan penduclul( .l O, 02 j iwalKm2 , yang
terhimpun dalarn gBB Kepala Ke]uarsa. Adapu, jumlah
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penduduk menurut. umur dan jenis keramin seperti di bawah

ini :

TABEL ]I

Jumlah Pendudul< Menurut- umur dan Jenis Kelamin

No. Umur | ,:enis Kelamin JumIah

1

2

3

4

5

6

7

I

9

1_0

11

L2

I

0- 4

5-- 9

10-a4

15-19

0- 4

q-o

10-t4

5- 9

10*!4

15-19

0- 4

LK
Pr
LK
Pr
LK
Pr
LK
Pr
LK
Pr
Ll<
Pr
LK
Pr
LK
Pr
LK
Pr
LK
Pr
.L.r.

Pr
LK
Pr

189
189
779
2L2
))a
202
1-7 6
205
186
tB2
) fi'7

246
1-7 L

L/d
440
l.59
111
303
109
119
721
118
333
384

Jumlah 4.505

sumber : Data Monografi Desa carat rahun 1995 /J_9g6

2. Kelembagaan sosia] dan organisasi pemerintahan Desa

Di Desa carat Kecamatan Genrpol Kabupaten pasuruan

ada beberapa macam organisasi sosial yang berJ<embang

dengan baik sebagai sarana clan wadah bagi masyarakaL
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dalam Siembangrirratn. Organisasi l.er,sebut ada-lah :

a . Fembinaan Kese j ahteraan Kel-u;rr:qa (pKK)

b. Karancr 'Iarun;:

trembinaan Kese j ahteraan Kelua.rga (pI(K)

crqanisasi sosial yang mernpunyai popi:Iasi sarana

ibu- ibu wargia rnasyarakat yansl bertuj uan

meningi<at.k.an kesejairteraan keluar:ga Desa

Disamping itu pi(K cilmaksudJcan sel:agai sarana dan

par-uisipasi ibu - ibu d.atam proses penilcangunan.

Sedangkan. Karang Taruna merupakan orqani- sas i
sosial yang l:er:gerak dalam penrbi-naa"n remaj a, sebagai

wadah dan sarana unt.uk menceqat.L masalah-ma.sal-;ih sosial
yang dit.iirrbul_kan cf eh remaj a.

Se,lain o::ga.ni.sasi sosi-ai t-e;:,*:ebut di atas, untuJ<

menj alanlcan ::ccia adm-inisLrasi peme::intahan desa ada

organisasi- peme::inlah desa yarlg cii.i<epalai ol eh Kepara

Desa yang cli.harrrt-u .1eh par:a Kepara ur:us.r'. unt.uk

memperj elas or:c1a::i sasi pernerinr-ahan Desa- Carat., rnaka

rlapat.lah disa j j"l:an

berikut :

strukt.ur pemerintahan sebagai

adalah

untuk

untuk

Carat.

wadah
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[:"rl=:"l
i@

Kepala llnisan

1-. Pembangunan
2. Eko - Rang
3. Keuangan
4. Kesra

Sumber : Observasi. Lapangan. "Iangqal 1 ?rpril 1_9g7di- Desa Carat

Tingkat. Peridiclikan

pend.idikan adalah suatr.r hal. yang pent-ing bagi
kehidupan manusia. Dengan penclidi kan, manusia clapac
meng'atasi l<.ehicru,pan dunia yanE penr-ih clengan t_;rntangan

dan hambat-a,. LTniuJc it.u man,s:La dapat mencapai derajat
yang tinggi calam kehidupan di dunia can di akhirar
kel-ak. seda.gk*n tanpa pe,didikan, manusi_a seciah- oleh
buta di dar-am keliidr,rpann)/a, juga sangat rnempenqaruhi dan
menentukan dalanr penLbentukan keprih:adian seseorang at.au
masyarakat.. Biasanya seseorang atau masyaraJ<ab. dinilai
berkuaritas apabil-a tetah mendapaLJcan pendidil<an yang
cukup, apalagi didukung rlengan pendidikan agama.

Adapun sarana pendidlkan yang sridah ada
mempunyai tr-r j uan utm-a yait-u pembent-u}<an arrhlal< da,
budi pekert.i )raj)gr mul-j.a sebaqai persiapan untuk
kehidupan di dr-rnia dan akhirat. pendidika. rs_r am t.idak
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hanya menaruli perhaLian pada segi keagamaan saja atau
pada segi keduniaan, tetapi meiraruh perhatian pada

keduanya dan memandang persiapan untuJ< kedua kehidupan
itu sebagai Luj uan t.ert.inggi dan terakhir bagj.

pendidikan, seperti yang terah dika[akn dalam teks
yang dipegang oleh para pendidik mullm untuk
menguatkan tujuan fslam ini.1

Ditinja* darl segi pendidikan, bahwa masyarakat
Desa Carat tidak ketinggalan dalam har pendidikan
yang t.erbukti dengan sebagian besa:: penduduknya sudah

berpendidikan, bahkan sekarang ini ter-ah bermunculan
pemuda-pemudi yang berpendidikan tinggi di desa
tersebut - Adapun perincian dari tinqkat pendidi)<an pada

masyarakat. Desa Carat ada]ah sebagai berikut. :

TABEL TIT

Tingkat. Pendidikan Masyarakat Desa Carat

1
1

3
4
5
6
7

Taman
Tidak
Tamat
Iamat
Tamat
Tamat
Tamat

KanaJ<- Kanak
Tamat SD
SD
SLP
SLA
Perguruan Tinggi
Akademi

459
767
L51
618
473

74
t2

1 Dra. Zuhairini, dkk.,Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 19g5,
Filsaf a.t pendidikan

Cet. fI, Hal. 165.

TingJcat Pendidikan Jumlah
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Sunilcer : Data Monografi Desa Carat

, 
Denga, melihat pada tabel di atas, terr-i-hat bahwa

jumlah penduduk yang bersekorah cukup banyal<, sedangkan
penduduk yang berpendidikan tinggi adalah cukup.

Ditinjalr dari- sarana pendidi,<an yang ada di Desa
Carat, tampakn.ya sudah memadai . Hal ini tampal< pada
t.abel di bawah ini :

TABEL TV

Sarana Pendidikan

No. Seko_1ah Gedung Ruang Daya Tampung

1

2

3

4

5

6

TK

SD

SMP

SMA

Akademi

Madrasah

Pesantren

1

2

1

1

1

aZ

15

6

3

6

50

500

240

720

240

Sumber : Data Monografj- Desa Carat

Berdasarkan data di atas, ternyata di Desa Carat
sudah tersedia sarana pendidikan yang cu}<up unt.uk
pendidikan dasar 9 Lahun, baik formar- maupun non formal,
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baik umum maupun pendj-dikan keagamaan, nieskipun belum

ada sekolah Tinggi maupun Sekolah Menengah Atas,
sehingga unLuk menempuhnya harus mencari ke luar desa.

Kehidupan Soslal Ekonomi

Ekonomi- sangat. penLing dalam kehidupan sehari-
hari, artinya segala bentuk al<tifitas manusia tidak
akan berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil
maksimal tanpa didukung oleh faktor ekonomi. oleh karena
itu ekonomi memegang peran utama dalam kehidupan manusia
bahkan merupakan urat nacli l<ehidupan.

Kehidupan sosiar- ekononii masyararcat Desa Carat
yang akan dibicarakan, berkisar pada maLa pencaharian
dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial
ekonomi. Ekonomi masyarakat Desa Carat dikatakan rata-
rata, artinya tidak ada yang hidup terlaru kekurangan

dan t.idak ada juga yang hldup Lerraru berrebihan. Hal
ini disebabl<an karena sebagian besar wilayah Desa Carat
adalah lahan pertanian. Hal i.i bukan berarti semua

penduduknya mengandar-kan maLa pencahariannya hanya pada

bidang pert.anian, akan tet.api mayoritas penduduknya

adalah petani.

Selain bertani, sebagian pencluduJ{nya juga bekerja
sebagai pegawai pemerintahan, pegawai swasta dan dagang.

Jadi, walaupun sebagi-an masyarakat Desa carat mata
pencahariannya sebagai petani, akan tetapi pekerjaan itu
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telah mencukupi kebutuhan hicrup mereka. Hal ini terrihat-
dari data Desa Carat, sud.ah ticiak ada 1agi warga
masyarakat yang tergolong cli bawah garis kernisl<inan.

untuk lebih jelasnya mengenai kehidupan sosiar_
ekonomi masyaralcat. Desa Carat, sebagai berikut :

TABEL V

Mata Pencaharian

Jenis Mata Pencaharian Pol<ol< Jumlah Jiwa
Petani Sawah
a. Perani pemilik
b. PeLani penggarap
c. Buruh Tani
Perladangan / Tanah Kerinqa. Petani pemilik
b. Petanj- penggarap
c. Buruh Tani
Keraj inan / Industri Kecil
-a. Keraj inan Tangan
b " fndusLri Kecil
Industri Sedang dan Besar
Pedagang
Mata Pencaharian Jasa
a. Gunr
b. Pegawai Negeri
c. Buruh
d. Dukun Bayi
e. Tul<ang Cukur
f " T'ukang Jahit
g" Tukang Kayu
h. Tuicang Batu
i. Angkutan
i lppr
h. Pensj_unan pegawai Neger:i/ABRI

T70
153
109

42
Ji)
2B

6
26

5
4

161

7
20

L27
1
2
5

L6
34

13
5

Jumlah

Sumber : Data Monogrrafj Desa Carat-
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Dari tabel. di atas, dapat disimpulkan bahwa
masyarakat Desa Carat. lebi.h banyak memiliki mata penca*
harian di bidang pertanian, kemudian menyusul
perdagang&r, wiraswasta dan lain_1ain.

5. Kebudayaan

Definisi kebudayaan di kalangan i.muwan terkenal
t.ernyata mempunyai pengertian yang berbeda_beda.
Diant'aranya menuruL I{. Endang sya-i-f uddin Ansharl, MA.

Kebudayaan itu adalah hasil karya, cipLa (pengolahan,
penyerahan dan pengerahan ter:hadap alam) oleh manusia
dengan kekuatan manusia (pikiran, perdsaan, kemauan,
instuisi, imaj inasi dan f alculLa.s * f akur tas rohaniah)
dan ragamnya yang menyatakan Ciri dal-am berbagai
kehidupan (lcehidupan rohaniah) dan penghidupan
(kehidupan lahiria.h) manusia, sebgai j awaban atas
segla t.antang,an, tuntutan da. dorong:an dari intra diri
dan ekstra diri manusia menuju arah terwujudnya
kebahagiaan

materialnya)

dan kesej ahteraan ( spiritual dan

sedangkan me.urut, siddi Gazalba, keburlayaan adalah
cara berf iki:: dan menyatakan di::i dalam seluruh
kehidupan sekelompok manusi-a yang membenr-uk masyarakat

2-.- H. !;ndang Syaifuddin Anshari, Wawasan fsfam:stam danffi

manusia, baik individu dan masyarakat.2

Persada, Jakarta, 1993, Cet. IV, HaI. 97 .
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da-l-am si.l;rl-u ruansl ,Jan u,akLu. J

Pembahas.rn kel:r:dayaan ya-ng ada ci aLas rnemiliki
arLi yang sangat- lr_ias, tecapi yang arla di
masyarakaL Desa fia::at rnerul-rahan J<ebr:r-layaan rf alarn
art.ian yang sempit. yaiiu .e.r:upa J<eb,clayaan Jawa,
tetapi ada juga hebriclayaan rsiami. Keb*dayan Jawa yang
pada umi.imnya bertentanqan clenqan ajaran f s1am,

mJ-salnya cLal.am i:.ai- serarnatan ata,; upacara acrat., merek
rnasih men*:uat, sesaj i atar: a.moi-)g*amonq unti:k roh
halus.

Apahi la niai;yarakat Desa cra::ac rnempunyai rrajat,
mereka rnembwa sr:sa j i )rang cl iba.lva l<e puncien at au
makam, ya;lg ber"i-r-rjuan unL,k memirrta keselamal_an dan
denri lcelanca'air acara terser:ut , aqi7:. r:oh clany;rnq yang
ada di
Sesaj i
tumpeng

sekit.a:rn1,'a t idal< menqqanggu acara haj atan.

yang di ser:tai laui<-pauk, tel.u;:
panggang ayam )/ang disercai- d-engar: keinenyn yang
dibakar, )rer.rudian dibacaka* dr:,a cr-eh sF,oranq sesepuh
dari desa l:ersebr:L .4

Sedang among*among dibu.al- r.rntul< clrsaj ikan
yang slrdai: meninqqal atau

I<epada anggoi:a keluarga

yang d jberikan t.e::sel:ut biasanya berupa

bersama

3 Dr*.
lar __S_agia_I_ag_!
L976, I{a_J- . LZ .

siddi" Gazalba, 
_ry.h.$j{at,alsei_*. rslau---p_e-ngcn:

.--{an___s_o-sr-sgraf-t eut air 
"eini- 

ang , Jalcarta ,

4 Shr:lehan, Wavlanca.ra, Ta:ruqa_iDukr:h Pentongan lJesa Carat .

3 Apr:i1 1,997, di
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untuk crangi )/angj diL.uakan. Atntxiq-anlong i-ni pacla

dasa::nya Sa.rna clenci;rn sesa j i , namun j umlahni,s lebih
sedikit . l'"moncs -ainong ini cukup lr;i*.ga cii- pi:r:i ng yang

berisi makanan .l.lesr"ikaan mendiang se.l.am.r hi.ciup^ya, yang

diletakkan pada ruangan tertentu " lial iri:i- dimaksudkan

agar mendia.q dapaL mencicipi hicia^gan yang disediakan
oleh i<eluarqanya yang dalam ist*:_1ah orang Jawa

dil(atakan ngirim 
" Tetapi seLel.ah J<u::"rnq l-ebih satu

hari, among-amonq tersebut dibr:a,g dan ticiak ada yang

ber,r,i memal<err:r:.ya, karena merupal.:an si-sa da::i orang
yang telah mati. t.ersebut.5

Selaln itu, di Desa Carat ada saLu i<epercayan

lain, yaitu per.al'.a r<epada Dewi sri, yang clisebabkan

karena banyalir:ya rnasyarakat desa t.ersebi:t yang bertani.
Dewi ini

padinya,

dlanogan telah meni-iurbuhk.ein dan rnemelihara

rner:eka- mengadal<an selamatan yang dalam
istila]: tanj- acjal-ah ani_ -ani, ,.,/ang rlilal<sanalian pada

walctu memet.ik pacii yang pertam.a k,ali.
Disamping itr:, ada pul a ltebuclayaa, yang bersi-f at

kemasyarakatan ca* I<eagamaan. Ma.ksr:dnyar adarah suatu
kebudayaan yang diwuj udkan dal.am i<ehi dupan masyarakat
yang dimoLivasi o-teh unsur-unsur agiama rslam, misal.nya
saja pada hari besar rs]am, mer:eka menqu,dang seorang
mubarigh dan ac;rra itu diseringi dengan r<esenian yang

5 shol.han,
Dukuh Pentonqan Des;"1

Wawa.ncara,
Carat--.

diTanqlla_l_ 3 Aprri I 1-997 ,
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berbau keislaman )'ang dibentul< ole' perk,mpulan remaja
masjid yang ada di desa itu.6

C. KONDISI KEAGAMAAN

Ditinjau dari segJ_ keagamaan, masyarakat Desa
Carat yang tersebar daram tiqa pedukr-rhan hampir semuanya
memeluk agama rs]am, walaupun sebeluni kedarangan Kyai
Haji Bahruddin masih banyak yang abangan.

Dengan keimanan yang kuat dari masyaral<at, maka

tidak mudah bagi agama lain untuk berkembang di desa
tersebut. Bahkan sebagian besar penduduknya sudah
dapat mengaj i. Kalaupun sebaagian besar masyarakat
tidak bisa belajar irmu keagamaa, di ruar daerah, di
situ telah acla pondok pesantren yang diasuh oreh
Kyai Haji Bahr:uddin. Adapun ko,disi keagaman Desa Carat
dapat dilj-hat. di bawah ini :

TABEL VI
Jumlah Penduduk Menur:ut Agama

No Jenis Agama Jumlah Jiwa
1
2
3
4
5

Islam
Protestan
Katol ik
Iiindu
Budha

JumIah

4 .459
26
1B

Z

2tr.505

Sumber : Data Monografi Desa Carat

im, Wawancara, Tanggal 3 Apri L 1_ggf ,

6 abd.ll Hal
Desa Ca::at.di
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Umumnya masy,a::akat Desa Carat mengal<,i bahlva
dirinya beragama Islam t hal ini dibuktikan dari tara
cara perkawinan mereka yang ci:j_clasarkar: pada hukum
rslam. Dalam pelaksanaan perkaw-rrnan tersebut mereka
mengambil seorang penghulu. oleh pengh*-lu tentunya
kedua mempelai disuruh mengucapkan dua kal imat
Syahadat, sehir:gga dengran pernyataan tersebut tentunya
mereka telah nrenj adi pemeluk ;rgama Islam. Namun
praktek ibarfah. daram kehld,parL sehari_-harinya tidar<
mencerminkan ajaran agama Tslam. M,,gkin mereka lebih
tepat dikatakan masyarakat- musl-im aba.gan, yaitu orang,
musl-im Jawa yang t.idarc seberapa memper.halircan ajaran-
aj aran rsl-am. 7

Masyara,<at abangan menerima rslam hanya sebagai
keyakina,, namun di dalam kehid,pannya masih memakai
tradisi yang nrasih memadukan urrsllr Buclha, Hi,du Jawa
asli da, rsrarn. Ivre::eka jara'g ser<ari me,jar_ankan
ibadah sesuai dengan ajaran rslam, namun menjalan,<an
a j aran nenek moyang, yai tu keper"-:ayaan , Hindu , Budha
dan Animi-sme - Animi sme adalarr kepercayaari ba,lva setiap
benda yanl7 berny'awa atau yang ticiak bernyawa mempunyai-
roh, dan roh tersebut mempunya:i penqaruh terhadap

1
z al-n.l-

INf S, Jai<arta,
Muhl*arom,

1988, IIal 
"

S,+, t -fa -__-;Len _Abe_nEa n __dL__ J ercc,
1-7 .
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manusia. B Tetapi dengan keclatangan Kyai Haj i
Bahruddin, lama kel-amaan abangan itu menjadl
berkurang dan berganti- menjadi pemeluk agama rslam dan
mempunyai fman ),'ang kuat.

Sedangkan sar.ana keagamaan yang
Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten

tersebar pada Liga pedukuhan yaitu :

sudah ada di

Pasuruan yang

TABEL VII

Sarana peribadatan

Sumber : Data Monografi Desa Carat

MeI ihat data di aLas, maka kita bisa
menyimpul-kan bahwa pendudr_rk Desa Carat mayoritas
beragama rsr-am. Har ini memang benar, karena dari
seluruh penduduJ< yang berjumtah 4 .505 j 1wa, yang
menganut. agama protestan sebanyak 26 .rang, Katotik
18 orang da, Hi*du 2 orang, sehingga penduduk CaraL
yang menganLit agama fslam sekitar 4.459 jiwa

B

Aspeknva.
Harun Nasution,
UI Press, .Tilid l, Hal. 13.

Jeni-s Jumlah Gedung Daya Tampung

Langgar
Masj id
Gerej a
Pura
Wihara

180
300
100


