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ABSTRAK 

 

 Bahasa Melayu Riau merupakan salah satu budaya lokal yang dituturkan 

oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Riau. Sebagai salah satu budaya lokal, 

bahasa Melayu memiliki fungsi penting dalam mendukung kebudayaan nasional. 

Oleh karna itu, bahasa Melayu perlu mendapat perhatian lebih agar tidak terkikis 

oleh perkembangan zaman. 

Selain masyarakat, lembaga-lembaga pemerintahan seperti Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan serta organisasi yang bernama 

Lembaga Adat Melayu Riau memiliki tanggung jawab besar untuk 

mempertahankan kebudayaan Melayu Riau khususnya bahasa. 

Dalam pasal 6 Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Lembaga Adat Melayu Riau dijelaskan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau 

memiliki tujuan untuk menggali, membina, memelihara dan melestarikan budaya 

melayu yang ada di Provinsi Riau. Visi dan misi Provinsi Riau untuk menjadi 

pusat kebudayaan Melayu se Asia Tenggara pada tahun 2020 menjadi landasan 

utama untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang ada di Provinsi Riau. 

Namun, perkembangan budaya Melayu saat ini masih belum terlihat dan 

cenderung semakin hilang. Salah satunya adalah penggunaan budaya  bahasa 

Melayu. 

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana implementasi pasal 6 

pada perda tersebut. Mengingat sekarang telah memasuki tahun 2020, maka patut 

dipertanyakan tentang bagaimana penerapan serta langkah-langkah yang telah 

dilakukan Lembaga Adat Melayu Riau dalam melestarikan budaya bahasa Melayu 

guna mewujudkan visi dan misi tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris 

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan 

dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam hal ini tentunya adalah 

Lembaga Adat Melayu Riau, masyarakat, serta pihak-pihak yang berhubungan 

dengan penerapan pasal 6 Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2012. Sedangan 

dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan 

gambaran yang jelas mengenai penerapan pasal 6 Peraturan Daerah Riau Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan pasal 6 Peraturan 

Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau mengenai 

tujuan Lembaga Adat Melayu Riau, belum dilakukan secara maksimal. Hal ini 

dibuktikan dengan masih belum terlihatnya tanda-tanda peningkatan dalam 

penggunaan bahasa Melayu. Terlebih lagi antusias masyarakat terhadap budaya 

bahasa Melayu semakin berkurang seiring dengan perkembangan zaman. 

 

Kata Kunci: Budaya, Bahasa Melayu, Implementasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Beraneka ragam suku, 

bahasa serta budaya merupakan kekayaan  bangsa yang harus dijaga 

kelestariannya. Keberagaman ini secara tidak langsung menjadi tantangan bagi 

seluruh lapisan warga negara untuk mempertahankan agar pengaruh-pengaruh 

yang datang dari luar Indonesia tidak mengubur keberagaman tersebut. 

Budaya berasal dari bahasa sangsekerta yaitu buddhayah yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) yang dapat diartikan sebagai segala hal 

yang berkaitan dengan akal dan budi manusia.
1
 Itulah mengapa budaya tidak bisa 

dipisahkan dari sebuah negara terlebih lagi Indonesia yang dikenal sebagai negara 

multikultural. Hal ini dikarenakan segala yang menjadi aspek kehidupan disebuah 

masyarakat merupakan wujud dari sebuah kebudayaan. Sebagai contoh gagasan 

atau ide dari pemikiran-pemikiran masyarakat, aktifitas masyarakat atau sebuah 

karya yang dihasilkan oleh masyarakat. 

Bukan tanpa alasan bahwa kebudayaan harus dijaga kelestariannya, karna 

bagian terpenting dari fungsi sebuah budaya adalah identitas serta jati diri suatu 

bangsa. Oleh sebab itu mempertahankan budaya merupakan suatu keharusan yang 

tidak boleh dianggap spele agar jati diri bangsa tidak hilang. Sebab pengaruh 

globalisasi tidak akan menunggu sebuah bangsa siap mempertahankan budayanya.  

                                                             
1
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budaya di akses pada Senin, 4 Maret 2019 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budaya
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Mau tidak mau dia akan tetap masuk di tengah-tengah bangsa dan mempengaruhi 

budaya yang sudah hidup bersama masyarakat selama ini. 

Riau sejak dahulu dikenal sebagai negeri Melayu yang memiliki kekhasan 

dalam budaya dan adat masyarakatnya. Nilai-nilai yang ada menjadikan 

keislaman itu kental dalam kehidupan masyarakat. Sebab, kultur Melayu 

berlandaskan “adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan kitabullah”. 

Ungkapan ini menegaskan bahwa Islam sangat melekat pada kultur orang Melayu 

Riau.
2
 Sejarah mencatat bahwa di daerah ini pernah berdiri kerajaan-kerajaan 

melayu diantaranya antara lain Kerajaan Bintan, Kerajaan Pekan Tua Kampar, 

Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan di aliran sungai Kampar; Kerajaan 

Kritang, Kandis dan Indragiri, di aliri sungai Indragiri; Kerajaan Gasib dan Siak 

Sri Indrapura di aliri sungai Siak; Kerajaan Pekaitan, Rambah, Rokan IV Koto, 

Dalu-dalu, Kepenuhan dan lain-lain di aliri sungai Rokan.
3
 Tumbuh dan 

berkembangnya kerajaan tersebut dalam kurun waktu ratusan tahun 

mempengaruhi pula pertumbuhan dan perkembangan masyarakat melayu Riau 

serta kebudayaannya. Hal ini menjadikan Riau sebagai daerah yang kental akan 

kebudayaan melayu serta menegaskan bahwa Islam sangat melekat pada kultur 

masyarakat melayu Riau. Oleh karna itu melestarikan budaya melayu di Riau 

merupakan langkah utama untuk menjaga harkat,martabat bangsa dan ciri khas 

suatu bangsa, karna bangsa yang tidak memiliki ciri khas tidak dapat disebut 

                                                             
2
Suryadharma Ali, “Sambutan Menteri Agama,” dalam Rusli Effendi, Riau al-

Munawwarah: Menuju Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Visi Riau 2020 (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), Hal  7 
3
Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. (Kerjasama 

Lembaga Adat Melayu Riau dengan UNRI PREES) Hal 271 
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sebuah bangsa melainkan hanya sekelompok manusia yang berkumpul di suatu 

daerah. 

Keberhasilan dalam menghidupkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari 

budaya lama untuk mempertegas jati diri Melayu mengukuhkan keberadaan di 

tengah globalisasi. Prinsip rajin, mandiri, bekerja keras, toleran, dan santun dalam 

tradisi Melayu Riau masa lalu menjadi kekuatan vital yang menuntun masyarakat 

mempunyai visi, imajinasi, dan kreativitas tanpa batas. Individu yang menjadi 

bagian di dalamnya pun mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri dan 

menemukan yang terbaik bagi dirinya. Intinya, kebudayaan yang sehat adalah 

kebudayaan yang memberi kemungkinan dan kesempatan agar mereka yang hidup 

di dalamnya dapat berkembang menjadi dirinya sendiri.
4
 

Kita harus berani jujur mengakui bahwa ada beberapa negara yang berhasil 

dan adapula yang gagal dalam menata dirinya. Jawabannya justru ada dalam 

budaya itu sendiri. Huntington menyatakan bahwa budaya dan bukan politik 

merupakan menjadi sangat penting karna berfungsi sebagai faktor penentu 

keberhasilan suatu masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.
5
 

Budaya di sini lebih pada tata nilai serta simbol-simbol yang mempengaruhi dan 

membentuk masyarakatnya agar mempunyai pola pikir dan motivasi untuk maju. 

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, pengaruh yang datang dari 

luartelah membawa masyarakat Riau kepada hal-hal yang bukan menjadi ciri khas 

                                                             
4
Myrna Ratna, “Sewindu Reformasi Mencari Visi Indonesia 2030: Menyemaikan Etos 

Bangsa,” dalam Harian Umum Kompas (19 Mei 2006), hal 25. 
5
DR. Sutamat Arybowo, Sejarah Kebudayaan Indonesia, (Jakarta, Pusat Penelitian 

Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PKB LIPI dan PT 

Gading Inti Prima, 2010) hal 8 
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masyarakat Riau itu sendiri, terlebih lagi dalam hal kebudayaan. Budaya yang 

merupakan ciri khas suatu bangsa terlihat semakin terkuras disebabkan 

kebanyakan dari penerus lebih mengedepankan budaya yang kebarat-baratan 

ketimbang budaya sendiri yang merupakan identitasnya.Budaya melayu dianggap 

tidak lagi relevan dengan zaman sehingga eksistensinya semakin tidak 

dipentingkan.  

Dalam hal ini budaya yang hampir tidak lagi terdengar adalah Bahasa 

Melayu. Hanya sebagian kecil dari banyaknya jumlah populasi suku Melayu di 

Kota Pekanbaru yang masih mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa 

sehari-hari. Padahal bahasa Melayu merupakan bahasa bagi sebagian besar 

penduduk di pesisir Sumatra bagian timur serta sebagian pesisir barat 

Kalimantan.
6
 Bahasa yang telah disusun secara sistematis oleh sastrawan di 

Kesultanan Riau Lingga pada pertengahan abad ke-19 yaitu Raja Ali Haji 

bersama kawan-kawannya ini seakan tidak lagi memiliki peran dalam interaksi 

masyarakat di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Padahal sebuah statistik 

pernah menyatakan bahwa penutur bahasa Melayu diperkirakan mencapai 250 

juta jiwa dan menduduki posisi ke empat dalam urutan jumlah penutur terpenting 

bagi bahasa di dunia. 

Demi melestarikan  nilai-nilai adat dan nilai sosial budaya yang merupakan 

landasan untuk memperkuat dan memperkokoh jatidiri masyarakat melayu di 

Riau, maka didirikanlah Lembaga Adat Melayu Riau atau yang disingikat dengan 

                                                             
6
Spat, Bahasa Melayu Tata Bahasa Selayang Pandang, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 

hlm. 5 
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LAMR yang awal mulanya bernama Lembaga Adat Daerah Riau. Lembaga ini 

memiliki visi yaitu “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan 

kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir 

dan batin di Asia Tenggara tahun 2020” yang telah tercantum Peraturan Daerah 

Nomor 36 Tahun 2001 menjadi dasar bagi pelestarian adat dan budaya melayu di 

Riau hingga sekarang. Bahkan tujuan yang lebih besar adalah menjadikan Riau 

sebagai pusat adat istiadat melayu di Asia Tenggara. Dengan demikian, budaya 

melayu akan menjadi dorongan semangat tersendiri dalam setiap langkah 

pembangunan di bumi Lancang Kuning ini. 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau dijelaskan bahwa LAM Riau 

bertujuan menggali, membina, melestarikan, memelihara  dan  mengembangkan  

nilai-nilai  adat  dan  nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan 

memperkokoh jati diri masyarakat Melayu. Tujuan ini harusnya menjadi angin 

segar untuk perkembangan budaya melayu Riau. Karna sangatlah penting 

mengenalkan budaya-budaya serta adat istiadat melayu kepada generasi penerus 

dan hal ini merupakan langkah awal untuk kemajuan segala aspek di Provinsi 

Riau. 

Namun pada kenyataannya, kurangnya respon terhadap budaya melayu 

membuat visi ini sangat sulit terealisasikan. Padahal visi ini merupakan langkah 

Pemerintah untuk kembali mewujudkan Provinsi Riau sebagai daerah yang kental 

akan budaya melayu yang seharusnya didukung dan di jalankan oleh seluruh 

lapisan masyarakat, kelompok ataupun individu. 
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Sulitnya mempertahankan dan melestarikan budaya melayu peninggalan 

leluhur di Provinsi Riau oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menjadi 

sebuah permasalahan yang menarik untuk diteliti dan pada akhirnya dituangkan 

kedalam karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul “Implementasi Pasal 6 

Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu 

Riau (LAMR) Dalam Pelestarian Budaya Bahasa Melayu Di Kota Pekanbaru” 

B. Batasan Masalah 

Mengingat beragamnya kebudayaan Melayu Riau, maka perlu adanya 

batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan 

dalam penelitian ini. Adapun batasan tersebut adalah mengenai pelestarian Bahasa 

Melayu di Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana penerapan pasal 6 Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau mengenai tujuan Lembaga Adat 

Melayu Riau (LAMR) dalam pelestarian bahasa melayu di Kota 

Pekanbaru? 

2. Faktor apa yang menyebabkan bergesernya budaya bahasa melayu di Kota 

Pekanbaru? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah antara lain: 
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1. Mendeskripsikan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Lembaga Adat Melayu Riau mengenai tujuan dibentuknya LAMR dalam 

melestarikan budaya bahasa Melayu di Kota Pekanbaru; 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan bergesernya budaya 

bahasa melayu di Kota Pekanbaru.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis hasil dari penilitian ini dapat menambah wawasan dan 

ilmu terkait pentingnya menjaga dan melestarikan kebudayaan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan untuk masyarakat 

atau instansi terkait yang memiliki wewenang dan tanggungjawab mengenai 

pengembangan dan pelestarian budaya bahasa melayu di kota Pekanbaru. 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya 

ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat 

mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu 

metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk 

mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah dan 

merumuskan bahan – bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu 

hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sehubungan dengan hal tersebut di 



8 

 

 

atas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1.  Jenis dan Sifat Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Sosiologis  

yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan 

data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapatkan langsung dari 

responden melalui  wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan 

dalam penulisan ini.
7
 Sedangkan sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu 

dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang 

dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau dalam melestarikan bahasa melayu di 

Kota Pekanbaru. 

2.  Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) 

selaku lembaga yang berwenang dalam mempertahankan dan melestarikan budaya 

melayu Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah budaya bahasa 

melayu yang semakin lama semakin hilang akibat perkembangan zaman. 

3.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Adat Melayu Riau yang 

terletak di Jalan Diponegoro Nomor 39, Pekanbaru. Sedangkan alasan penulis 

mengambil lokasi penelitian ini adalah bahwa perlu dilihat dan dikaji lebih lanjut 

mengenai penerapan pasal 6 Perda Riau tersebut serta mengetahui kendala-

kendala yang dihadapi dalam upaya penerapannya. 

 

                                                             
7
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,  (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004) hal 133 
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4.  Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan 

lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel 

merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek 

penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian
8
. Metode 

yang di ambil oleh peneliti adalah metode Purposive Sampling yaitu menetapkan 

jumlah sampel berdasarkan keinginan penulis. 

Tabel 1.1 

Populasi Dan Sampel 

No Objek Penelitian Populasi Sampel Persentase 

1 Lembaga Adat Melayu Riau 25 10 40% 

2 
Dinas Pendidikan Provinsi 

Riau 
30 5 15% 

3 
Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 
27 10 37% 

 

5. Sumber Data 

Sesuai dengan metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini menggunakan sumber data antara lain data primer dan data 

sekunder.
9
 

a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara penelitian 

lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh 

dari Lembaga Adat Melayu Riau dalam pelestarian bahasa Melayu. 

                                                             
8
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal 

43. 
9
Amirudin dan Zainal Asikin Op.cit., hal 30. 
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b. Data skunder, yaitu data yang mendasari serta menunjang penelitian untuk 

mengamati dan menganalisa permasalahan yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang bersifat 

teoritis. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu 

lapangan dan pustaka. Maka dengan landasan tersebut landasan pengumpulan 

data dilakukan dengan cara: 

a. Observasi, yaitu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan 

sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala 

spontan yang terjadi saat itu.
10

 

b. Wawancara, penulis akan mengejukan beberapa pertanyaan yang telah 

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawanban yang relewan dengan 

masalah penelitian kepada beberapa orang responden. 

c. Tinjauan pustaka, yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

d. Kajian perpustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan 

dengan studi pustaka bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-

undangan yang relavan dengan permasalahan dan studi dokumen. Sumber 

sekunder yaitu buku-buku, literatur-literatur ilmu hukum serta tulisan-

tulisan yang ada hubungan dengan penelitian ini. 

7. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dimengerti dan diinterprestasikan. Dalam penelitian ini, 

                                                             
10

Ibid, Hal 6. 
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digunakan metode kualitatif. Tujuan penggunaan metode kualitatif ini adalah 

untuk memperoleh pemahaman pengembangan teori, dimana analisis ini 

dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan 

pendekatan secara umum dari tujuan penelitian. Kemudian pada akhirnya 

ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruahan hasil pembahasan atau 

analisa data yang telah di lakukan. 

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode indukasi. 

Metode Deduktif yaitu suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip khusus menuju penulisan 

umum. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing 

bab di perinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan satu sama 

lainnya. 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari 

keseluruhan pola pikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas 

dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum 

di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana 

pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat 

ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka 

dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. 

Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikasi tulisan ini. 

Kemudian agara tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan 
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pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan 

kepustakaan. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan 

harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber 

data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian 

tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian dalam bab pertama ini 

tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan 

yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua sampai dengan 

bab kelima. 

Bab kedua, berisi tentang gambaran dari lokasi penelitian. Deskripsi 

singkat mengenai lokasi penelitian mulai dari sejarah berdirinya lembaga serta 

fungsi-fungsi dari lembaga tersebut tertuang dalam bab ini dengan harapan dapat 

menambah wawasan terkait sejarah lokasi penelitian 

Bab ketiga, berisi tentang teori-teori awal mula atau asal-usul bahasa 

Melayu, sejarah perkembangannya dan juga memuat tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan unsur peneltian. 

Bab keempat, berisi tentang hasil dari penelitian beserta pembahasannya. 

Pembahasan tersebut memuat tentang bagaimana perkembangan bahasa Melayu 

di Kota Pekanbaru dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh 

Lembaga Adat Melayu beserta lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dalam 

melestarikan budaya bahasa Melayu di Kota Pekanbaru.  

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga 

saran guna perkembangan dalam penelitian berikutnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

Pekanbaru merupakan ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota 

yang dulunya bernama senapelan ini adalah salah satu pusat perekonomian 

terbesar yang terletak di bagian timur pulau Sumatera dan termasuk kota yang 

memiliki tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi
11

. Lajunya 

pergerakan zaman membuat Kota Pekanbaru ikut terbawa arus dalam tumbuh 

kembang pesatnya. Tidak terkecuali dalam bidang industri terutama yang 

berkaitan dengan minyak bumi. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan otonomi 

daerah yang membuat Kota Pekanbaru mulai menjadi pusat perdagangan yang 

multi-etnik yang menjadi faktor utama penyebab perkembangan Kota Pekanbaru 

yang semakin pesat. Hal ini pula yang menjadi modal sosial dalam mencapai 

kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. 

Kota yang dulunya hanyalah sebuah dusun kecil yang terletak di pinggiran 

Sungai Siak ini telah menjelma menjadi kota metropolitan. Perkembangan 

penduduk yang cukup signifikan dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Riau, 

membuat Kota Pekanbaru berada di posisi ketiga di Pulau Sumatera sebagai kota 

dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi setelah Medan dan Palembang. 

                                                             
11

 Darmawanti, Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru, (Teroka Riau, 

Volume VIII, No. 2, 2008) hal 61-71 
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Pada tahun 2017 saja tercatat lebih dari 1 juta penduduk yang tinggal dan menetap 

di Kota Pekanbaru
12

. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Populasi Penduduk Kota Pekanbaru  

Tahun 2013-2017 

 

No Tahun 
Jenis Kelamin 

Total 
Laki-Laki Perempuan 

1 2013 505.769 478.905 984.674 

2 2014 519.515 491.952 1.011.467 

3 2015 533.217 504.901 1.038.118 

4 2016 546.400 518.166 1.064.566 

5 2017 559.917 531.171 1.091.088 

 Sumber BPS Kota Pekanbaru 

 Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa populasi penduduk di Kota 

Pekanbaru setiap tahunnya semakin meningkat. Peningkatan populasi di Kota 

Pekanbaru yang terjadi hampir setiap tahun ini bedampak besar terhadap 

pembangunan-pembangunan yang menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap 

kegiatan-kegaitan masyarakat dari semua aspek. Akibatnya, meningkat pulalah 

tuntutan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan 

agar mempermudah dalam menjalankan aktifitas-aktifitas tersebut.  

Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya Perda Kota Pekanbaru Nomor 

3 Tahun 2003 dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 yang memutuskan 

bahwa Kota Pekanbaru telah dimekarkan menjadi 12 Kecamatan dan 83 

Desa/Kelurahan. Sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut : 

                                                             
12

 Data olahan Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Hal 1 
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Tabel 2.2 

Daftar Kecamatan Dan Desa/Kelurahan  

Di Kota Pekanbaru 

 

      

No Kecamatan Desa/Kelurahan 

Perangkat 

Kelurahan Luas 

(Km
2
) 

RT RW 

1 Tenayan Raya 13 462 129 171.27 

2 Tampan 9 574 131 59.81 

3 Payung Sekaki 7 187 42 43.24 

4 Sukajadi 7 159 38 3.76 

5 Bukit Raya 5 247 58 22.05 

6 Limapuluh 4 121 30 4.04 

7 Sail 3 76 18 3.26 

8 Pekanbaru Kota 6 124 40 2.26 

9 Senapelan 6 174 42 6.65 

10 Rumbai 9 256 73 128.85 

11 Rumbai Pesisir 8 316 76 157.33 

12 Marpoyan Damai 6 314 74 29.74 

Total 83 3010 751 632.26 

Sumber : BAPPEDA Kota Pekanbaru 

Secara geografis, Kota Pekanbaru terletak diantara 101
o
 14’ – 101

o
 34’ 

Bujur Timur dan 0
o
 25’- 0

o
 45’ Lintang Utara, serta diapit oleh Kabupaten Siak, 

Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
13

 Berada pada jalur lintas Timur 

Pulau Sumatera menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota yang sangat strategis 

karena terhubung dengan beberapa kota penting laiinya seperti Padang, Medan 

dan Jambi. Selain itu, Kota Pekanbaru juga berbatasan dengan beberapa 

Kabupaten besar lainya yang ada di Provinsi Riau, antara lain:
14

 

 

                                                             
13

 Ibid, 
14

 Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Geografi Pariwisata 

Kota Pekanbaru, 2008, hal 3-4 
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 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten 

Kampar, 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten 

Pelalawan. 

Sedangakan jarak antara pusat Kota Pekanbaru dengan beberapa kota 

lainnya di Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Jarak Antara Pusat Kota Pekanbaru Dengan Kota Lain  

Di Provinsi Riau 

 

No Nama Kota Jarak (Km) 

1 Tembilahan 213.5 

2 Rengat 159 

3 P. Kerinci 33.5 

4 Siak 74.5 

5 Bangkinang 51 

6 Selat Panjang 141 

7 Bengkalis 128 

8 P. Pangaraian 132.5 

9 Dumai 125 

10 Bagan Siapi-Api 192.5 

Sumber: Pekanbaru Dalam Angka 2017 

Jika  dilihat dari struktur geologi, keadaan tanah di Kota Pekanbaru relatif 

datar. Jenis tanah yang ada di pinggiran Kota Pekanbaru pada umumnya terdiri 

dari jenis tanah organosol dan humus  yang merupakan rawa-rawa yang bersifat 

asam dan sangat kerosif untuk besi
15

. Sementara itu jenis tanah yang terdapat di 

                                                             
15

 Dewi Kristiani, SE dalam jurnal “Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018” Hal. 4 
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pusat Kota Pekanbaru adalah jenis tanah aluvial, yaitu jenis tanah yang sangat 

baik untuk dimanfaatkan dalam bidang pertanian karna jenis tanah ini merupakan 

hasil dari endapan sungai yang berada pada suatu dataran rendah. Ciri-ciri tanah 

aluvial adalah sebagai berikut
16

 : 

1. Memiliki warna coklat dan agak kelabu. Hal ini bergantung pada 

lokasi endapan, 

2. Kandungan mineral yang sangat banyak karna jenis tanah ini 

tergolong dalam tanah mudah menyerap air, 

3. Bentuknya menyerupai tana liat, 

4. Memiliki ph tanah yang cukup rendah karna dengan rata-rata di 

bawah 6, 

5. Tanah aluvial juga mengandung posfor dan kalium cukup rendah 

jika berada di lokasi yang mimiliki curah hujan rendah. 

 

B. Profil Lembaga Adat Melayu Riau 

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) merupakan organisasi yang 

bergerak dibidang sosial dan budaya. Organisasi yang merupakan mitra 

pemerintah ini didirikan oleh tokoh-tokoh kebudayaan Riau untuk melestarikan 

budaya-budaya yang ada di Provinsi Riau. 

Suku melayu yang menjadi suku mayoritas di Provinsi Riau sudah 

sewajarnya menjadikan kebudayaan melayu sebagai ciri khas daerahnya. Ciri khas 

tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai hal seperti pakaian, corak bangunan 

dan yang terpenting adalah bahasa. Namun sejak berdirinya Provinsi Riau pada 

                                                             
16

 http://ekosistem.co.id/tanah-alluvial/ diakses pada 26 Januari 2020 

http://ekosistem.co.id/tanah-alluvial/
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tahun 1958
17

, penerapan budaya melayu dalam segala aspek kehidupan 

masyarakat terkesan lamban dan bahkan orang-orang asli Melayu Riau seakan 

terpinggirkan di daerahnya baik secara ekonomi maupun kebudayaan itu sendiri. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpinggirnya kebudayaan 

melayu Riau antara lain: 

1. Faktor secara langsung. 

Pada tahun 1963, Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno 

hendak mengadakan kunjungan di Provinsi Riau. Para pejabat kantor Gubernur 

Riau dan tokoh-tokoh adat Melayu Riau mengadakan rapat guna mempersiapkan 

hal-hal untuk menyambut kedatangan Ir. Soekarno tersebut. Usulan penyambutan 

dengan upacara adat melayu yang disampaikan oleh tokoh adat pada waktu itu 

ditentang oleh para pejabat di kantor Gubernur Riau. Kemudian terjadilah 

perdebatan antara budayawan Riau yang terdiri dari O.K. Nizami Jamil, Tenas 

Effendy, Soeman Hs, Djohan Syarifuddin, dan Idrus Tintin, dengan pejabat kantor 

Gubernur Riau yang dipimpin oleh Sekretaris Gubernur, Datuk Mangkuto Ameh.  

Hal yang menjadi objek perdebatan saat itu adalah tentang konsep 

penyambutan Ir. Soekarno. Tokoh adat meminta agar penyambutan Presiden 

pertama Republik Indonesia itu menggunakan upacara adat Melayu mengingat 

Provinsi Riau merupakan Provinsi yang kental akan budaya Melayunya. 

Sementara dari pihak Pemerintah sendiri meminta agar upacara penyambutan 

menggunakan upacara formal kenegaraan.
18

 

                                                             
17

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 

Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang- 

Undang.   
18

  O.K Nizami Jamil, Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru: Sukabina, 2008, 

Hal. 9   
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2. Faktor secara tidak langsung 

Adapun faktor secara tidak langsung yang paling dirasakan oleh para 

budayawan Riau pada masa itu adalah dengan berlakunya sistem politik 

sentralisasi. Sistem politik sentralisasi pada masa orde baru seakan memaksa 

seluruh identitas nasiona harus disatukan dan harus berlaku pada semua wilayah 

di seluruh Indonesia, seperti penggunaan kebaya, batik, sanggul dan lain 

sebagainya. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran bagi para budayawan terhadap 

kebudayaan Melayu yang semakin dipinggirkan. Melihat kemunduran budaya 

Melayu secara perlahan ini membuat tokoh-tokoh budayawan Riau seperti O.K. 

Nizami Jamil dan Tenas Effendy kemudian berusaha untuk membentuk suatu 

wadah yang akan menjadi pondasi untuk mempertahankan kebudayaan Melayu 

Riau.  

Pada masa pemerintahan Gubernur Riau Arifin Ahmad (1966-1978) 

barulah wacana pembuatan wadah ini dapat terealisasikan. Dengan memberikan 

kepercayaan kepada O.K. Nizami Jamil untuk membentuk suatu lembaga adat 

yang nantinya akan berfungsi menyatukan seluruh adat-adat Melayu yang terdapat 

di Provinsi Riau. Gambaran bangkitnya kebudayaan Melayu di Provinsi Riau ini 

tidak terlepas dari kepedulian Gubernur Riau Arifin Ahmad terhadap kebudayaan 

Melayu karna memang beliau sendiri merupakan putra asli Riau. 

 

C. Terbentuknya Lembaga Adat Melayu Riau 

Setelah menerima mandat dari Gubernur Riau Arifin Ahmad, langkah 

pertama yang dilakukan oleh O.K. Nizami Jamil pada waktu itu adalah dengan 

mendatangi para pemuka adat dan pembesar bekas kerajaan-kerajaan yang ada di 



20 

 

 

Provinsi Riau untuk meminta dukungan. Pada kesempatan ini O.K. Nizami Jamil 

juga menyampai surat undangan langsung dari Gubernur Riau untuk mengadakan 

pertemuan guna membahas pelestarian budaya Melayu di Provinsi Riau. 

Akhirnya pada 6 Juni 1970 pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wan 

Abdul Rahman yang merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur Riau Arifin 

Ahmad dengan para pemuka adat melahirkan sebuah organisasi yang disebut 

dengan  Lembaga Adat Daerah Riau
19

. Pada 9 September 1970 bertempat dijalan 

Diponegoro Kota Pekanbaru, barulah organisasi ini diresmikan oleh Gubernur 

Riau Arifin Ahmad
20

. Hingga akhirnya pada tahun 1994, Lembaga Adat Daerah 

Riau beganti nama menjadi Lembaga Adat Melayu Riau yang dikenal hingga 

sekarang. 

 

D. Visi dan Misi, Fungsi, Tujuan, serta Tugas LAM Riau 

1. Visi dan Misi 

Lembaga adat Melayu Riau memiliki visi yaitu mewujudkan masyarakat 

adat berbudaya Melayu yang maju adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat 

madani  di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun misi Lembaga Adat 

Melayu Riau antara lain: 

a. Memperkuat/memperkokoh jati diri masyarakat Melayu. 

b. Melindungi, memelihara dan membina hak-hak masyarakat adat 

Melayu Riau untuk meningkatkan kesejahteraan lahirian dan 

batiniah.
21
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 Ibid., hal 14 
20

 Ibid., hal 13-19 
21

 Dokumen Lembaga Adat Melayu Riau: 2019 
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2. Fungsi 

a. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai 

sosial budaya menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu; 

b. Mengemban, mengamalkanm memelihara dan membela nilai-nilai 

luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat 

Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara; 

c. Memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam 

penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi Masyarakat Melayu 

Riau; 

d. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap 

nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan 

dengan adat istiadat dan agamis; dan 

e. Sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan 

masyarakat Melayu Riau.
22

 

3. Tujuan 

a. Pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) nilai-

nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya, sebagai landasan memperkuat 

dan memperkokoh jatidiri masyarakat Melayu.  

b. Mewujudkan masyarakat adat berbudaya Melayu, maju, adil, dan 

sejahtera dalam tatanan masyarakat madani dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

                                                             
22

 Pasal 8 Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Lembaga Adat Melayu 

Riau 
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c. Memelihara, dan membina hak-hak masyarakat Adat Melayu Riau 

untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat 

Melayu Riau. 

4. Tugas 

a. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan 

baham-bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat dalam 

daerah Riau yang serasi dengan hukum syara‟ dan hukum negara.  

b. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu 

terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam 

membentuk generasi penerus yang berjati diri keMelayuan dan 

bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat 

Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

c. Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan 

bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan 

pemerintah.
23
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E. Struktur Organisasi LAM Riau 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Lembaga Adat Melayu Riau 2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun fungsi-fungsi jabatan pada komponen-komponen di atas adalah 

sebagai berikut:
24

 

1. Dewan Kehormatan Adat (DKA) 

DPH berfungsi sebagai penasehat dalam hal ini dipimpin oleh Drs. H. 

Wan Thamrin Hasyim dengan masa khidmat hingga tahun 2022, 

2. Majelis Kerapatan Adat (MKA) 

                                                             
24

 Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Riau Nomor : SK-35/LAMR/XII/2018 

Tentang Perubahan susunan pengurus dewan kehormatan adat (DKA) Majelis Kerapatan Adat 

(MKA) dan Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Masa Khidmat 2017-2022M/1438-1443H 

Drs. H. Syamsuar, M.Si 

Gubernur Riau 

Drs. H. Wan Thamrin Hasyim  

(Ketua Umum DKA) 

Syahril Abu Bakar 

(Ketua Umum DPH) 

M. Nasir Panyalai 

(Sekretaris Umum DPH) 

H.R. Marjohan Yusuf 

(Wakil Ketua Umum MKA) 

H. Isharudin 
(Bendahara Umum DPH) 

H. Taufik Ikram Jamil 

(Sekretaris Umum MKA) 

Jajaran Anggota Kepengurusan 

Lembaga Adat Melayu Riau 

2017-2022 

Al Azhar 

(Ketua Umum MKA) 
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MKA berfungsi sebagai majelis yang mengawal dan menetapkan hukum-

hukum serta aturan adat. MKA juga berfungsi sebagai majelis yang 

memberikan gelar dan anugerah adat kepada tokoh/seseorang yang telah 

dipertimbangkan sebelumnya
25

, 

3. Dewan Pimpinan Harian 

DPH berfungsi sebagai bagian dari Lembaga Adat Melayu Riau yang 

menjalankan aturan-aturan yang dihasilkan MKA, serta yang 

menjalannkan roda kelembagaan sehari-hari. 
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 Zul Azhar, Anggota Bidang Humas dan Penerbitan LAM Riau, wawancara pada 12 

Desember 2019 
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BAB III 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang 

dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap sempurna dan layak untuk diterapkan. 

Menurut pakar, implentasi juga dapat diartikan sebagai: 

a.  Fullan, implementasi adalah proses peletakan suatu ide, program atau 

seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai suatu 

perubahan.
26

 

b. Muhammad Joko Susilo implementasi adalah penerapan suatu ide-

konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memperoleh sebuah dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan maupun perubahan sikap.
27

 

c. Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aksi, aktivitas, 

tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi juga 
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  Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Prakti, (Bandung: 

Interes Media, 2014) hal 6. 
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 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan 
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bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan 

untuk mencapai suatu kegiatan.
28

 

d. Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyelaraskan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang 

efektif.
29

 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat bahwa kata implementasi 

bermuara pada mekanisme suatu system. Berdasarkan pendapat para ahli di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegaitan yang 

terencana, bukan hanya sekedar suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan 

dari sebuah kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi 

dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum 

merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktifitas baru dengan harapan 

orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu 

pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

2. Tahap-tahap implementasi 

Adapun tahap-tahap dalam implementasi adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau 

caturwulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain ini ada juga program 

bimbingan dan konseling atau program remedial. 
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 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,(Jakarta: Grasindo, 2002) 

hal 70 
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 Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai 
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b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga dengan 

proses pembelajaran tersebuk peserta didik terdorong kepada perubahan 

prilaku yang lebih baik. 

c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan 

program caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau 

sumatif mancakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan 

evaluasi pelaksanaan kurikulum. 

 

B. Bahasa 

1. Pengertian Bahasa 

Dalam kajian linguistik umum bahasa, baik sebagai langage atau langue, 

lazim didefinisikan sebagai sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer 

yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau alat interaksi sosial.
30 

F.B. Condillac seorang filsuf bangsa Perancis berpendapat bahwa bahasa 

itu berasal dari teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan yang bersifat naluri yang 

dibangkitkan oleh perasaan atau emosi yang kuat. Kemudian teriakan itu berubah 

menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Sebelum adanya teori Condillac, orang 

(terutama ahli agama) menganggap bahwa bahasa itu dari Tuhan. Tuhan telah 

melengkapi kehadiran pasangan manusia pertama (Adam dan Hawa) dengan 

kepandaian berbahasa. Von Hender, ahli filsafat bangsa Jerman mengatakan 

bahwa bahasa terjadi dari proses onomatope yaitu peniruan bunyi-bunyi alam. 
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  Abdul Chaer, Kesantunan Berbahasa, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hal 14   
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Bunyi-bunyi yang ditiru ini merupakan benih yang tumbuh menjadi bahasa 

sebagai akibat dorongan hati yang sangat kuat untuk berkomunikasi. Harimurti 

mengartikan bahasa sebagai system lambang arbitrer yang dipergunakan 

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri.
31 

Dalam praktiknya, urutan-urutan proses komunikasi-bahasa berlangsung 

dengan cepat. Semakin tinggi kemampuan berbahasa dari kedua belah pihak yang 

berkomunikasi maka semakin lancarlah proses komunikasi itu berlangsung. 

Kelancaran komunikasi dapat juga mengalami hambatan karena adanya unsur 

gangguan. Misalnya, ketika komunikasi itu berlangsung terjadi kebisingan suara 

di tempat berlangsungnya komunikasi, atau salah satu pihak komunikasi memiliki 

kekurangan dalam kemampuan berbahasa.Ada dua macam komunikasi bahasa, 

yaitu komunikasi searah dan komunikasi dua arah. Dalam komunikasi searah, si 

pengirim pesan tetap menjadi pengirim dan penerima pesan tetap menjadi 

penerima. Komunikasi searah ini terjadi misalnya dalam komunikasi yang bersifat 

memberitahukan, seperti khotbah atau ceramah yang tidak diikuti tanya jawab. 

Dalam komunikasi dua arah, secara bergantiansi pengirim pesan bisa menjadi 

penerima pesan dan penerima pesan bisa menjadi pengirim pesan. Komunikasi 

dua arah ini misalnya komunikasi dalam rapat perundingan, diskusi dan 

sebagainya. Penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam penelitian 

komunikasi jenis satu arah karena masuk dalam model ceramah.
32
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Kekuatan bahasa yang dimiliki oleh da’i harus memperhatikan 

kemampuan berbahasa dari mad’u. Kemampuan berbahasa tergantung dari 

kwalitas serta kwantitas dari pengalaman mad’u.
33

 Semakin banyak pengalaman 

maka semakin banyak pula perbendaharaan kata yang dimiliki oleh da’i maupun 

mad’u, untuk itu da’i dituntut untuk ikut terlibat dengan situasi lingkungan di 

mana seorang da’i tengah berdakwah. Penggunaan bahasa dalam suatu 

komunikasi ditentukan oleh beberapa faktor, baik faktor linguistik maupun faktor 

non linguistik seperti faktor sosial, psikologi dan budaya. 

C. Budaya  

1. Pengertian Budaya 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal- 

hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa inggris 

kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata latin colere yaitu mengolah 

atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata 

culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa 

Indonesia. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kuntjaraningrat bahwa 

“kebudayaan” berasal dari kata sansekerta buddhayah bentuk jamak dari buddhi 

yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan 

sebagai hal- hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang 

berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi- daya yang artinya 
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daya dari budi atau kekuatan dari akal.
34

 Kuntjaraningrat berpendapat bahwa 

kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu 

ide, gaagsan, nilai- nilai norma-norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai 

suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas 

masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia.
35

 

Seorang ahli bernama Ralph Linton yang memberikan definisi kebudayaan 

yang berbeda dengan perngertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari : 

“kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya 

mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih 

diinginkan”
36

 

Jadi kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan, istilah ini 

meliputi cara- cara berlaku, kepercayaan- kepercayaan dan sikap- sikap dan juga 

hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok 

penduduk tertentu. Selain tokoh diatas ada beberapa tokoh antropologi yang 

mempunyai pendapat berbeda tentang arti dari budaya ( Culture).  

Sementara Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan 

kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya 

masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan 

jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar 

kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.
37
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Tylor mendefinisikan kultur sebagai suatu keseluruhan yang kompleks 

termasuk didalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum adat dan 

segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang 

anggota masyarakat
38

 sedangkan Kroeber dan Kluckhohn merumuskan definisi 

kultur dengan pola- pola tingkah laku dan pola- pola untuk bertingkah laku, baik 

yang eksplisit maupun yang implisit yang diperoleh dan diperoleh melalui simbol-

simbol yang membentuk pencapaian yang khas dari kelompok- kelompok 

manusia, termasuk perwujudannya dalam benda- benda materi.
39

 Linton 

menerjemahkan budaya sebagai keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola 

perilaku yang memrupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota 

suatu masyarakat tertentu.
40

 

Salah satu tokoh yang memberikan pandangan tentang kebudayan serta 

telah jauh memberikan landasan berfikir tentang arti budaya adalah Clifford 

Geertz, menurutnya kebudayaan adalah suatu sistem makna dan symbol yang 

disusun dalam pengertian dimana individu- individu mendefinisikan dunianya, 

menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian- penilaiannya, suatu pola 

makna yang ditransmisikan secara historic, diwujudkan dalam bentuk- bentuk 

simbolik melalui sarana dimana orang- orang mengkomunikasikan, mengabdikan, 

dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem 

simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.
41 
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D. Sejarah  Singkat Bahasa Melayu 

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat penting dalam 

berinteraksi dengan masyarakat. Tanpa adanya bahasa, manusia akan sulit 

mengerti satu sama lain. Oleh karna itu, seorang linguis Amerika bernama 

Edward Sapir (1884-1939) mengatakan bahwa manusia hidup di bawah belas 

kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan 

bermasyarakat
42

. 

Namun, sebelum kita jauh membahas tentang sejarah munculnya bahasa 

Melayu, ada baiknya kita mengetahui telebih dahulu asal usul kata Melayu itu 

sendiri. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa penyebutan Melayu berasal 

dari: 
43

 

1)  “Himalaya” yang kemudian disingkat menjadi “Malaya” lalu berubah 

menjadi Melayu seperti yang kita kenal sekarang. 

2)  “Malaiyur-pura”yang terpahat pada prasasti Bukit Gombak I yang 

terletak di Sumatera Barat yang berarti “Kota Gunung”. Dari situlah 

timbul kalimat Malaiyur-Malaiyu-Malayu-Melayu. 

3) “Pamalayu” yang merupakan sebuah peristiwa penyerangan oleh Raja 

Kartanegara dari Singasari di Jawa Timur. Penyerangan ini dilakukan  

4) di Hulu Jambi yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Untuk 

mengenang peristiwa ini, maka dibangunlah prasasti bernama 

Amoghapasa. Prasasti ini berisi tentang ekspedisi angkatan perang 

Jawa Timur ke daerah Melayu yang terjadi pada tahun 1286. Pamalayu 
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sendiri artinya ekspedisi Melayu, yaitu penyerangan sekaligus 

penguasaan terhadap negeri Melayu. 

5) Perkataan Melayu berasal dari bahasa Jawa kuno & Jawa modern yaitu 

“mlaya” dan “mlayu” yang berarti lari. 

6) Perkataan Melayu berasal dari “Malayu”. Sebuah kerajaan yang 

berpusat di Muara Jambi (644M) dan sempat dilewati oleh I Tsing 

pada tahun 671M. Nama Malayu sendiri berasal dari sungai yang 

berada di daerah kerajaan tersebut. Pengambilan nama sungai untuk 

sebuah daerah merupakan hal yang biasa. Sama halnya dengan Johor, 

Pahang, Klantan, Serawak, Selangor dan lain-lain merupakan nama-

nama yang diambil dari nama sungai.
44

 

 Selanjutnya apa yang dimaksud dengan bangsa Melayu? Apa yang 

menjadi tolak ukur untuk seseorang dapat disebut orang atau bangsa Melayu. Dari 

berbagai pendapat yang ditemukan ada berbagai macam pengertian bangsa 

Melayu antara lain: 

1) Orang Melayu adalah mereka yang beragama Islam, berkebudayaan 

Melayu, fasih berbahasa Melayu, dan menetap di semenanjung Malaysia. 

2) Untuk disebut orang Melayu, maka orang tersebut haruslah memiliki garis 

keturunan yang juga berasal dari suku Melayu, tutur bahasa atau dialeknya 

menggunakan bahasa Melayu dan kebudayaan serta beradat resam 

Melayu. Namun, beragama Islam bukanlah menjadi syarat mutlak. Suku 

seperti ini banyak ditemukan di Semenanjung Malaysia, Thailand bagian 
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Selatan, Pesisir Kalimantan, pantai Timur Sumatera dari Tamiang hingga 

ke Palembang dan Bengkulu, serta Riau-Lingga dan Bangka-Belitung. 

3)  Berlawanan dengan syarat sebelumnya di atas, untuk disebut orang 

Melayu, maka beragama Islam adalah syarat yang harus dipenuhi. 

Sedangkan faktor keturunan ditiadakan. Hal ini dimaksudkan agar ketika 

ada suku lain yang memeluk Islam, lalu kemudian dia tinggal 

dilingkungan Melayu, maka orang tersebut dianggap orang Melayu. Syarat 

seperti ini pernah berlaku di Serawak, Tanah Melayu dan Sumatera Timur 

(sekarang masuk wilayah di Sumatera Utara) 

4) Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh UNESCO, bahwa Melayu itu 

adalah satu keluarga bangsa yang memiliki kebudayaan yang sama, bentuk 

fisik yang juga hampir sama, warna kulit sawo matang dan berambut lurus 

serta tinggi badan yang sederhana dan mereka ini adalah penduduk asli 

disuatu kawasan yang sangat besar yaitu dari Madagaskar di pantai Timur 

benua Afrika hingga ke pulau Paskah (Easter Island) dilautan Pasifik yang 

berdampingan dengan Republik Chile bagian Timur, kemudian kepulauan 

Hawaii dan Taiwan di utara hingga ke Selendia Baru bagian Selatan.
45

 

Dengan kata lain, bangsa Melayu ini dapat disebut satu stock bangsa yang 

sejak dahulu dikenal sebagai Malayo-Polynesia (Melayu-Polinesia) atau 

Austronesia yang sering dipakai sekarang. Ini bermakna bahwa yang dikatakan 
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Melayu adalah rangkuman dari berbagai suku seperti Jawa, Aceh, Batak, Bugis 

dan lain-lain
46

.  

Secara historis, wilayah-wilayah di kawasan Asia Tenggara memiliki akar 

kebudayaan yang sama yaitu Melayu. Oleh karna itu bahasa Melayu yang juga 

merupakan akar dari bahasa Indonesia berperan penting dalam perkembangan 

peradaban di kawasan Asia Tenggara karena menjadi media komunikasi untuk 

membangun hubungan antar masyarakat baik di wilayahnya sendiri maupun di 

wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Bahasa Melayu juga memiliki peranan 

dalam memudahkan komunikasi antar pedagang di Selat Malaka. Oleh karena itu, 

bahasa Melayu disebut sebagai lingua franca. Lingua franca adalah sebuah istilah 

linguistik yang artinya "bahasa pengantar" atau "bahasa pergaulan" di suatu 

tempat yang penutur bahasanya yang berbeda-beda. Wardhaugh mendefinisikan 

lingua franca sebagai bahasa komunikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat 

yang memiliki perbedaan pada bahasa ibu.
47

 Lingua Franca sendiri adalah bahasa 

yang diangkat oleh para penutur yang berbeda budayanya untuk dipakai bersama-

sama sebagai alat komunikasi. Misalnya, bahasa Arab di Timur Tengah, bahasa 

Latin di Eropa pada abad pertengahan, bahasa Melayu di Nusantara pada zaman 

kerajaan Siwijaya, dan bahasa Swahili di Afrika Tengah.
48

 

Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Alam Melayu ini berjalan 

alamiah, tanpa paksaan, dan tanpa tujuan mendominasi. Bahasa Melayu sebagai 

bahasa pengantar berfungsi dalam masyarakat yang multietnik, namun tetap 
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menyadari adanya kesatuan budaya. Fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa 

pengantar ini didukung pula oleh kenyataan bahwa perniagaan yang dilakukan 

masyarakat Nusantara umumnya adalah menggunakan bahasa Melayu. Dengan 

demikian, bahasa Melayu ini berfungsi sebagai bahasa perekonomian masyarakat 

Nusantara. Berbagai kosakata bahasa Melayu atau unsur serapan menjadi khas di 

dalam komunikasi perniagaan masyarakat Melayu. 

Adapun digunakannya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di 

Nusantara ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah bahwa 

orang Melayu aktif melakukan pelayaran untuk misi perdagangan, agama, budaya 

ke wilayah-wilayah Nusantara. Masyarakat Melayu adalah masyarakat pelaut, dan 

berjiwa maritim. Ini dapat diterima oleh semua etnik di Nusantara. 

Berkembangnya bahasa Melayu tidak terlepas dari penyebaran Islam di 

wilayah Nusantara yang dilakukan dengan berbagai metode penyebaran seperti 

perdagangan, dakwah dan politik. Para ulama yang berasal dari Arab maupun 

India sengaja datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam dan 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai keislaman.
49

 Menurut 

Wertheim dan Pijnapel, perdagangan merupakan metode yang paling dominan 

dalam penyebaran agama Islam di Nusantara.
50

 Namun, Van Leur dan Schrieke 

membantah pendapat ini dengan alasan bahwa metode melalui perdagangan ini 

terlalu lemah jika dibandingakan dengan penyebaran agama Islam yang sangat 

besar di wilayah Nusantara
51

. 

                                                             
49

 H.J. De Graff, “Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke-18” dalam Azyumardi Azra, 

Perspektif Islam di Asia Tenggara (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), hal. 2.   
50

 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2010) hal. 63.   
51

Taufik Abdullah, Op.,Cit, hal. 29−30.   



37 

 

 

Meski demikian, sejarah berkembangnya Islam di Nusantara belumlah 

terungkap secara baik. Hal ini dikarenakan sulitnya menemukan hasil kajian dan 

data-data perkembangannya secara lengkap. Terlebih dalam aspek budaya dan 

peradaban
52

. Namun jika dilihat dari segi masuknya Islam, setidaknya ada 3 teori 

besar antara lain:
53

 

1. Islam datang secara langsung dari Arab (Hadramaut), 

2. Islam datang dari India khususnya dari Gujarat dan Malabar, 

3. Islam datang dari Benggali atau Bangladesh. 

Para sejarawan juga mengumpulkan data dari para sepuh atau masyarakat 

yang diperkirakan mengetahui sejarah-sejarah masuknya Islam ke Nusantara. 

Selain itu sejarawan juga mengumpulkan berbagai informasi berupa historiografi 

seperti hikayat, silsilah, syair, cerita dan lain sebagainya. Namun informasi ini 

lebih tepat dikatakan sebagai mitos ketimbang sejarah karena kurang validnya 

data yang didapatkan.
54

 

Terlepas dari banyaknya teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar 

sejarah serta banyaknya perdebatan yang timbul, penyebaran Islam telah 

membawa perubahan tidak hanya dalam bidang sosial, tetapi juga juga dalam 

perkembangan bahasa. Salah satu bahasa yang digunakan pada masa itu adalah 

bahasa Melayu yang menjadi cikal-bakal lahirnya bahasa Indonesia. 

                                                             
52

 Ajid Thoir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam; Melacak Akar-akar 

Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hal 260 
53

 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke 

XVII dan XVIII, Melacak Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia. (Bandung: Mizan, 

1994), hal 15-21. 
54

 Taufik Abdullah, Ke Arah Sejarah Islam di Asia Tenggara; Sebuah Pelancongan 

Bibliografi pada Sejarah, Pemikiran, Rekonstuksi, dan Persepsi (Jakarta: Gramedia, 1993) hal. 

141. 
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Sebelum abad ke-19, bahasa Melayu berada dalam fase perkembangan 

khususnya di Nusantara. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh James T. Collins 

menunjukkan bahwa bahasa Melayu telah melalui berbagai periode, antara lain:
55

 

1. Periode Prasejarah (sebelum abad ke-7) 

Teori yang dikenal luas tentang asal-usul nenek moyang orang Melayu 

adalah teori yang mengatakan bahwa mereka berasal dari Taiwan. Di mana 

sekelompok petani China yang melakukan migrasi dari Taiwan ke wilayah-

wilayah Asia Tenggara sekitar tahun 4000SM. Kemudian kembali melakukan 

migrasi melalui Selatan Filipina sekitar tahun 3000-2500SM. Ditahun yang sama 

mereka mulai memasuki Sulawesi, Kalimantan dan pulau-pulau lainnya. Hingga 

kemudian berangsur memasuki Semenanjung Malaysia dan pulau-pulau bagian 

barat Indonesia. Selama kurang lebih 500 tahun,migrasi kemudian dilanjutkan 

menyusuri daerah-daerah Pasifik sekitar 1500SM sampai 500SM
56

. Mereka inilah 

yang kemudian disebut orang Austronesia. 

Teori yang sama mengatakan bahwa asal usul nenek moyang bangsa 

Melayu saat ini bukan berasal dari kepulauan Melayu, tetapi berasal dari daerah 

Yunan, yaitu sebuah daerah yang berada di sebelah Barat China (Asia Tengah). 

Teori ini dianggap lebih kuat dan lebih valid dengan adanya bukti penemuan 

kapak tua di Kepulauan Melayu yang sangat mirip dengan kapak tua yang ada di 

Asia Tengah. Hal ini membuktikan bahwa adanya migrasi dari Asia Tengah ke 

                                                             
55

 James T. Collins, Bahasa Melayu, Bahasa Dunia:  Sejarah Singkat (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2005) hal 3 
56

 Agus Aris Munandar, Awal Mula Perkembangan Kebudayaan Melayu di Asia 

Tenggara (Depok: Universitas Indonesia, 2011) hal 3 
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Asia Tenggara yang kemudian melahirkan istilah yang dikenal dengan Proto-

Melayu dan Deutro-Melayu
57

 

Banyaknya teori-teori yang bermunculan dikalangan para ahli membuat 

informasi tentang asal-usul Austronesia ini belum terungkap dengan baik dan 

sempurna. Hal ini disebabkan oleh rentang waktu yang tidak sebentar dan sulitnya 

menemukan bukti otentik terhadap perkembangan kebudayaan ini. Namun secara 

umum, para pakar meyakini bahwa rumpun manusia Austronesia saat ini 

(Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura) berasal dari sekelompok orang di 

sebelah Barat China yang mealukakan migrasi melalui Taiwan kemudian ke Asia 

Tenggara dan selanjutnya memasuki daerah-daerah Pasifik Selatan dan 

Madagaskar. Migrasi yang sekaligus membawa kebudayaan terutama bertani ini 

dilakukan sebab kepadatan populasi di daerah asal mereka
58

. 

Dari mulai bahasa Austronesia, hingga bahasa Melayu yang kita tuturkan 

saat ini mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman, seperti yang di 

gambarkan pada tabel berikut: 

  

                                                             
57

 Abdullah Idi, Orang Melayu: Istilah, Jati Diri dan Globalisasi (Palembang: Fakultas 

Syari’ah IAIN Raden Fatah, 2014) hal 3 
58

 Md. Saleh Yappar, Peri Nama, Asal-Usul dan Identiti Melayu: Ke Arah Pencerahan 

yang dinantikan (Malaysia: Universitas Sains Malaysia, 2010) hal 5-7. 
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2. Periode Awal Bahasa Melayu (abad ke-7 sampai dengan abad ke-16) 

Periode ini ditandai dengan pengaruh ortografi India berdasarkan tulisan 

aksara Pallawa pada bahasa Melayu kuno.
59

 Ortografi seperti yang ditemukan di 

Sumatra dan Bangka (686M), di Jawa (832), di Utara Filipina (900) menjadi bukti 

bahwa Bahasa Melayu masih menunjukkan perluasan serta masih memperlihatkan 

kekuatan terpusat dari tradisi literasi bahasa Melayu, yang dilepaskan secara 
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dinamis dari gabungannya dengan tradisi filosofis yang maju dari agama Budha 

pada masa itu. 

Periode ini juga merupakan periode bangkitnya kebudayaan Melayu di 

Nusantara, termasuk budaya bahasa yang masih menggunakan bahasa Melayu 

Kuno. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan sebuah Kerajaan besar bernama 

Sriwijaya. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya meliputi hampir 

sebagian wilayah di Asia Tenggara seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa 

bagian barat, Bangka, Jambi Hulu, dan mungkin juga Jawa Barat (Tarumanegara), 

termasuk Semenanjung Malaka hingga ke Tanah Genting Kra
60

. Pengaruh dan 

kekuasaan laut yang luas membuat Kerajaan Sriwijaya menjelma menjadi 

Kerajaan maritim
61

 yang sangat besar dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya 

di Asia Tenggara. Namun, untuk menjadi sebuah kerajaan maritim, tidak hanya 

kekuasaan yang luas terhadap laut saja yang menjadi syarat, tetapi juga lokasi 

geografis, karakteristik dari tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk, 

karakter penduduk, dan lembaga pemerintahan.
62

 

Meskipun sebelum abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya bercorak Hindu-Budha, 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan Bahasa Melayu yang 

merupakan ciri khas Islam pada abad itu telah menjadi bahasa wajib bagi 

masyarakatnya. Masuknya Islam pada abad ke-7 membuat perkembangan Bahasa 

Melayu semakin pesat seiring berkembangnya Kerajaan Sriwijaya. Prasasti yang 

ditemukan pasca runtuhnya Kerajaan Sriwijaya menjadi bukti bahwa Bahasa 

                                                             
60

 G Moedjanto, Sejarah Indonesia Abad Ke-20. (Yogyakarta: Kanisius, 1974)  hal 1 
61

 Yang dimaksud dengan kerajaan-kerajaan maritim adalah kota-kota pelabuhan yang 

sekaligus merupakan pusat kekuasaan raja-raja atau penguasa di kota pelabuhan tersebut   
62

 Ermaya Suradinata, Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi Dalam Kerangka 

Keutuhan NKRI (Jakarta: Suara Bebas, 2005), hlm. 21-22.   
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Melayu sudah menjadi sarana komunikasi dan informasi bagi Kerajaan Sriwijaya. 

Prasasti yang bertuliskan Bahasa Melayu kuno dan beraksara Pallawa yang 

ditemukan sejauh ini antara lain : 

a. Prasasti Kedukan Bukit (605 Saka/683M) yang ditemukan di Sungai 

Tatang dekat Palembang. 

b. Prasasti Talang Tuo (606 Saka/684M), yang ditemukan disebelah Barat 

Palembang, 

c. Prasasti Kota Kapur (608 Saka/686 M), yang ditemukan di Bangka, dalam 

prasasti ini terdapat tulisan yang berbunyi “menghukum bumi Jawa yang 

tidak tunduk pada Sriwijaya”. Prasasti ini membuktikan kekuasaan 

Sriwijaya pada masa kejayaannya. 

d. Prasasti Ligor (697 Saka/775M) yang ditemukan di Tanah Genting Kra.
63

 

Dalam prasasti ini memuat tentang penaklukan Bangka dan Genting Kra 

oleh Sriwijaya. 

e. Prasasti Telaga Batu (605 Saka/683 M). Prasasti ini menyebutkan bahwa 

kerajaan Sriwijaya berbentuk kesatuan dan menegaskan kedudukan putra-

putra raja seperti Yuwaraja (putera mahkota), Pratiyuwaraja (putera 

mahkota kedua). Dan Rajakumara (tidak berhak menjadi raja). 

f. Prasasti Karang Brahi (608 Saka/686 M) di Jambi. Dalam prasasti ini 

dijelaskan bahwas secara politik, Sriwijaya bukanlah Negara atau kerajaan 

yang kecil, melainkan memiliki wilayah yang luas dan kekuasaan yang 

besar. Di dalamnya juga memuat tentang penaklukan Jambi. 

                                                             
63

 Tanah Genting Kra merupakan jembatan darat sempit yang menghubungkan 

Semenanjung Melayu dengan daratan Asia. Bagian Timur dari jembatan darat ini milik Thailand 

(Teluk Thailand), sedangkan bagianh Barat adalah milik Myanmar (laut Andaman). 
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g. Prasasti Palas Pasemah (tanpa tahun) yang ditemukan di Lampung. 

Prasasti ini memuat tentang penaklukan terhadap kerajaan Tulangbawang 

pada abad ke-7. 

Pada abad ke-13, kekuasaan Sriwijaya akhirnya takluk dibawah kekuasaan 

Majapahit. Salah satu penyebabnya adalah karena bentuk dari kerajaan Sriwijaya 

itu sendiri. Bentuk kerajaan Maritim membuat Kerajaan Sriwijaya hanya 

mengandalkan kekuatan armada lautnya, sementara kekuatan pasukan darat 

kerajaan Sriwijaya terdapat banyak kelemahan. Majapahit yang kemudian 

menjelma menjadi kerajaan besar bertahan hingga abad ke-16. Meskipun telah 

runtuh, namun penggunaan Bahasa Melayu pada nisan masih di pertahankan 

bahkan ditambahkan kata atau frasa berbahasa Arab.
64

  

Setelah merosotnya Majapahit, muncul kerajaan maritim baru yang bercorak 

Islam di Pulau Jawa , yaitu Demak. Pada jaman kejayaan kerajaan Islam Demak, 

di sepanjang pantai utara Jawa berdiri kota-kota pelabuhan antara lain Tuban, 

Panarukan, Gresik, Sedayu, Brondong, Juwana, Jepara, Demak, Semarang, 

Banten, Sunda, dan lain-lain.
65

 

3. Periode Awal Bahasa Melayu Modern (abad ke-16 sampai dengan abad 

ke-18) 

Abad ke-16 menjadi abad peralihan dari tradisi Hindu-Budha menjadi 

tradisi yang sepenuhnya berlandaskan Islam. Juga peralihan dari Melayu klasik ke 
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 Collins, Op.,Cit, hal 12 
65

 H.J. de Graaf, “De Regering van Panembahan Senopati Ingalaga” dalam 

Verhandelingen van het kononkrijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (S’Gravenhage P: 

Martinus Nijhoff, 1954), hal. 67-68.   
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Melayu modern. Hal ini ditandai dengan penguatan tulisan Jawi dalam 

kesusasteraan Melayu, karena dianggap berhubungan erat dengan tulisan Arab.
66

 

Menurut hipotesis Johns dalam Chambert-Loir
67

 mengatakan bahwa 

pengaruh bahasa Arab ke dalam Bahasa Melayu melalui empat tahap 

penerjemahan, antara lain: 

1) Penerjrmahan lisan kutipan-kutipan pendek Al-Qur`an ke dalam 

bahasa setempat; 

2) Penerjemahan antarbaris dan catatan pinggir dalam bahasa Melayu; 

3) Penerjemahan antarbaris lengkap bagi seluruh teks; 

4) Karya asli berbahasa Melayu berdasarkan khazanah Arab dari 

wacana Islam. 

Abad ke-17 menjadi abad keemasan bagi Bahasa Melayu, alasannya antara 

lain : 

1) Bahasa Melayu mendominasi seluruh wilayah di Asia Tenggara, 

2) Bahasa Melayu yang bernuansa Islam tersebar melalui manuskrip-

manuskrip bertulisan Jawi
68

, 

3) Munculnya alfabet-alfabet latin yang dicetak menjadi sebuah buku 

untuk para pendatang dari Eropa yang singgah di Asia Tenggara. 

Abad ke-18 terjadi pembatasan terhadap sejumlah daftar Bahasa Melayu 

tulis yang dimulai dari perjanjian dan surat keterangan resmi pemerintahan 
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 Collins.,Op.Cit, hal 20 
67

 Ibid hal 43 
68

 Yang dimaksud tulisan Jawi adalah abjad-abjad dalam bahasa Arab yang digunakan 

untuk menuliskan bahasa Melayu. 
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kolonial Belanda sampai pada penerjemahan Injil ke dalam bahasa Arab-semu 

oleh Leydekker. Pembatasan ini terjadi karena bangkitnya dominasi kepentingan 

Inggris dan Belanda di Asia Tenggara. 

  

  



 

56 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Implementasi 

Pasal 6 Peraturan Daerah Riau Nomor 1  Tahun 2012, dapat ditarik kesimpulan 

antara lain: 

1. Lembaga Adat Melayu Riau dalam pelestarian bahasa Melayu di Kota 

Pekanbaru berdasarkan indikator-indikator yang terjadi belumlah 

tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya 

minat masyarakat dalam penuturan bahasa Melayu di Kota Pekanbaru. 

Secara keseluruhan kelemahannya masih terkait dengan pelaksanaan 

operasiol kelembagaan ini sehari-hari. Terlebih lagi dalam pelaksanaan 

pelestarian bahasa Melayu belum dapat terwujud sebagaimana yang 

diinginkan. 

2. Faktor-faktor yang menjadi sebab bergesernya budaya bahasa Melayu 

di Kota Pekanbaru berdasarkan observasi langsung adalah faktor 

internal, yaitu sumber daya manusia yang mendukung serta kurangnya 

minat masyarakat terhadap bahasa Melayu, selain itu sumber daya 

dana juga menjadi salah satu penghambat proses pelestarian budaya 

bahasa Melayu di Kota Pekanbaru. sedangkan faktor eksternal  yang 

mempengaruhinya adalah penentuan kewenangan yang tidak bisa 

dilakukan oleh lembaga ini. 
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B. Saran 

1. Lembaga Adat Melayu lebih meningkatkan perannya dalam 

melestarikan bahasa Melayu di Kota Pekanbaru. Terutama dari segi 

pelaksanaan kegiatan, sosialisai-sosialisai yang berhubungan dengan 

pelestarian bahasa Melayu hendaknya lebih ditingkatkan lagi agar 

nuansa Melayu di Kota Pekanbaru tetap bertahan. 

2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau 

dalam melestarikan bahasa Melayu hendaknya jangan terfokus pada 

pendidikan saja, melainkan harus diimbangi  juga dengan kegiatan-

kegiatan dikalangan masyarakat. Agar masyarakat juga mengetahui 

pentingnya menjaga dan melestarikan budaya bahasa Melayu di Kota 

Pekanbaru. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 1 

TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU  

DALAM PELESTARIAN BUDAYA BAHASA MELAYU  

DI KOTA PEKANBARU 

 

 

1. Disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2012 

Tentang Lembaga Adat Melayu Riau bahwa LAM Riau memiliki tujuan 

melestarikan budaya melayu, apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan 

LAM Riau? 

2. Menurut saudara, faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya minat 

masyarakat dalam menuturkan bahasa Melayu? 

3. Bagaimana pandangan saudara apabila bahasa Melayu sudah tidak lagi 

digunakan saat ini? 

4. Hal apa saja yang menjadi sebab pentingnya melestarikan budaya bahasa 

Melayu di Kota Pekanbaru? 

5. Sejauh ini Kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan pasal 6 Perda LAM 

Riau? 

6. Bagaimana cara mengimbangi keberagaman penduduk yang ada di Kota 

Pekanbaru guna menjaga eksistesi budaya bahasa Melayu? 

7. Bagaimana cara menanamkan kecintaan terhadap bahasa Melayu kepada 

generasi-generasi penerus? 

8. Apa yang menjadi faktor utama bergesernya budaya bahasa Melayu di Kota 

Pekanbaru? 



 

 

9. Bagaimana perkembangan bahasa Melayu di Kota Pekanbaru setelah 

diresmikannya Perda LAM Riau? 

10. Bagaimana pandangan saudara tentang pengaruh implementasi LAM Riau 

dalam penerapan pasal 6 Perda LAM Riau terhadap perkembangan bahasa 

Melayu di masa yang akan datang? 
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