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ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN
KEBUDAYAAN MELAYU DI KOTA PEKANBARU
Oleh
Nur Fadhilah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam
pelestarian kebudayaan melayu di kota pekanbaru dan apa saja hambatan yang
yang di hadapi Pemerintah Daerah dalam pelestarian kebudayaan melayu di
Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif.
Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan
Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dengan
indikator konsep dasar, program dasar dan strategi pelaksanaan, berdasarkan
hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah
dalam pelestarian kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan
baik dengan adanya program-program Pemerintah yang mendukung upaya
pelestarian kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru seperti: sosialisasi nilai-nilai
budaya, pengembangan seni dan budaya daerah dan mengembangkan
kebudayaan dan pariwisata. Namun seiring dengan berjalanya program-program
yang dilakukan oleh pemerintah Daerah terdapat hambatan yang dialami dalam
upaya pelestarian kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru seperti: keterbatasan
anggaran, tidak memiliki tim cagar budaya Kota Pekanbaru sendiri, tidak
memiliki museum sendiri dan panggung pertunjukan sendiri.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pelestarian, Kebudayaan Melayu.

i

ABSTRACT

THE ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT IN THE PRESERVATION
OF CULTURE IN MELAYU IN PEKANBARU CITY
By
Nur Fadhilah
This study aims to determine the role of local government in the preservation of
Malay culture in Pekanbaru city and what are the obstacles faced by the Regional
Government in the preservation of Malay culture in Pekanbaru City. This
research is descriptive with qualitative explanation. Data collection techniques
were obtained through interviews, observation and documentation. Data analysis
is carried out through the process of data reduction, data presentation, drawing
conclusions and verification. This study uses the Minister of Home Affairs
Regulation Number 52 Year 2007 Concerning the Guidelines for the Conservation
and Development of Customs and Socio-Cultural Values of the People with
indicators of basic concepts, basic programs and implementation strategies,
based on the results of data processing it can be concluded that the role of the
Regional Government in the preservation of Malay culture in the City Pekanbaru
has been going well with the Government programs that support efforts to
preserve Malay culture in Pekanbaru City such as: the socialization of cultural
values, the development of regional arts and culture and developing culture and
tourism. But along with the running of programs carried out by the Regional
government there are obstacles that are experienced in the effort of preserving
Malay culture in Pekanbaru City such as: budget constraints, not having a
Pekanbaru cultural heritage team itself, not having its own museum and its own
stage.

Keywords: Local Government, Preservation, Malay Culture
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Indonesia dikenal memiliki kebudayaan yang sangat kaya mulai dari

sabang sampai Merauke, salah satunya adalah kebudayaan Melayu di Riau. Agar
lebih memperkuat rasa persatuan masyarakat sebaiknya mulai mengenal beragam
suku dan budaya di Indonesia, salah satunya kebudayaan dari Riau yang memiliki
ciri khas sebagai kebudayaan melayu.
Secara etimologi kata Riau berasal dari bahasa portugis “Rio” yang artinya
sungai. Riau dirujuk hanya kewilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan Johor)
di Pulau Penyengat wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw
pemerintah Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Rio oleh
masyarakat lokal dieja menjadi Riau. Riau merupakan penggabungan dari
kerajaan melayu yang pernah berjaya di wilayah Pekanbaru ini.
Kebudayaan Melayu Riau merupakan hasil cipta rasa dan karya orang
Melayu di Riau. Melayu adalah nama sub ras yang datang dari daratan Cina
Selatan yang tersebar dari pulau Pas di timur (Pasifik) ke barat sampai
Madagaskar dan juga di Selandia Baru bagian selatan. Sub ras ini dienal juga
sebagai Proto melayu (Puak Melayu Tua) yang mendiami daerah pedalaman
terpencil di Riau dengan memegang adat dan tradisinya, kemudian Deutro Melayu
(Puak Melayu muda) yang lebih bersifat terbuka dibanding Puak Melayu Tua,
yang mendiami daerah pesisir pantai yang ramai disinggahi, karena menjadi jalur
lalu lintas perdagangan yang membuka peluang kepada penyerapan nilai-nilai
budaya luar. (Lam Riau 2016)
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Adat istiadat dan budaya Melayu adalah seperangkat nilai-nilai kaidah
dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan
pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang telah dikenal, dihayati dan
diamalkan oleh yang bersangkutan secara berulang-ulang secara terus-menerus
dan turun-temurun sepanjang sejarah. Adat istiadat dan budaya melayu yang
tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut dapat memberikan andil yang
cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Adapun data kebudayaan Provinsi Riau yang bisa kita lihat pada tabel
berikut:
Tabel 1.1 Data Kebudayaan Provinsi Riau
No
1.

Suku

2.
3.

Bahasa Daerah
Rumah Adat

4.

Pakaian Adat

5.

Senjata Tradisional

6.

Alat Musik

7.

Tarian Daerah

Kebudayaan Provinsi Riau
a. Melayu
b. Sakai
c. Laut
d. Bonai
e. Hutan
f. Talang mamak
a. Melayu
a. Balai salaso jatuh
b. Rumah adat salaso jatuh kembar
c. Rumah melayu atap limas
d. Rumah melayu lipat kajang
e. Rumah melayu atap lontik
a. Untuk laki-laki : Teluk belanga
b. Untuk perempuan: Baju kurung
c. Kain songket
a. Pedang jenawi
b. Badik tumbuk lada
a. Kompang
b. Gambus
c. Rebana ubi
d. akordeon
a. Tari makan sirih
b. Tari zapin
c. Tari tandak
d. Tari joged lambak
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e. Tari tandak sebati
a. Lancang kuning
b. Zapin melayu
c. Selayang pandang
d. Bunga tanjung
e. Soleram
f. Nirmala
Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2018
8.

Lagu Daerah

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa di Provinsi Riau itu terdapat berberapa
suku yaitu: Melayu, Sakai, Laut, Bonai, Hutan dan Talang mamak. Kemudian
bahasa yang digunakan Di Provinsi Riau yaitu bahasa melayu, rata-rata rumah
adat di Provinsi Riau adalah balai salaso jatuh dan rumah adat salaso jatuh kembar
adapun pakaian adatnya untuk laki-laki biasa disebut teluk belanga dan untuk
pakaian

adat

perempuannya

disebut

baju

kurung,

sedangkan

senjata

teradisionalnya adalah pedang janawi dan badik tumbuk lada. Alat musik yang
biasa digunakan di Provinsi Riau yaitu gambus, kompang, rebana ubi dan
akordeon, selanjutnya tari-tari daerah dan lagu-lagu daerah di Provinsi Riau yaitu
tari makan sirih, tari zapin, dan tari tandak, sedangkan lagu-lagu daerahya ada
lagu lancing kuning, lagu zapin melayu, selayang pandang, bunga tanjung dan
nirwana.
Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang memiliki budaya
melayu sebagai budaya aslinya. Dilatar belakangi secara historikal kota Pekanbaru
tidak terlepas dari pengaruh kerajaan melayu tempo dulu yakni kerajaan Siak Sri
Indrapura dan dengan nama Senapelan pada waktu itu, kota Pekanbaru menjadi
pusat perkembangan pemerintah melayu pada masa Sultan Muhammad Ali Abdul
Jalil Muazamsyah. Latar belakang secara historis ini membuat pemerintah kota
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Pekanbaru ingin mempertahankan dan menjadikan kebudayaan melayu sebagai
budaya tempatan dan menjadi identitas daerah.
Gambar 1.1
Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru

Sumber: Data Olahan Tahun 2019
Pada gambar 1.1 ini adalah dimana awal mula berkembangnya pusat Kota
Pekanbaru ialah pada jalan Ahmad Yani yang dulunya dikenal dengan nama
Senapelan. Orang Belandalah yang memberi nama seperti itu. Jalan itu, yang kini
bernama jalan senapelan terletak di bagian kiblat dan sedikit melingkari Masjid
raya Pasar bawah tembus melewati rumah sakit Tentara kemudian melengkung
tembus ke jalan yang sekarang bernama jalan Ahmad Yani. Oleh orang Belanda
dahulu dinilai sebagai jalan yang strategis, jalan yang tersembunyi, tidak kelihatan
seperti ada jalan sehingga dapat menyebabkan orang menyelinap atau meloloskan
diri sehingga jalan tersebut dinamakan “Ontsnappen overslaan” yang terjemahan
bebasnya jalan menyelinap untuk membebaskan diri. Hingga kini nama jalan yang
dibuat oleh Belanda tersebut berubah menjadi nama daerah dengan logat melayu
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menjadi Senapelan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang
tenang dan dalam, membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari
pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar..
Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura.
Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan,
beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut
terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif
membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian
usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali
yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi
pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Dengan adanya
perkembangan zaman saat ini sudah mulai hilangnya sejarah kebudayaan melayu
yang mana seharusnya menjadi warisan budaya yang

harus dijaga dan

dikembangkan.
Adapun suatu organisasi yang berperan penting dalam pelestarian
kebudayaan Melayu Riau adalah Lembaga Adat Melayu Riau yang disingkat
LAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal
usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk
melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Riau.
Lembaga Adat Melayu Riau merupakan Lembaga yang bertujuan untuk menggali,
membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Adat Melayu Riau
sebagai landasan dan memperkokoh jati diri Melayu dalam upaya untuk
menjalankan fungsi, tugas dan tujuannya.
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Selain Lembaga Adat Melayu Riau yang berperang penting dalam
pelestarian budaya melayu ada juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Pekanbaru. Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru No. 167 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam pasal 2 ayat 1 mengatakan
“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kebudayaan dan bidang pariwisata”.

Jadi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata itu merupakan dinas yang terdapat didalam pemerintahan kota
Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan dalam bidang kebudayan dan
pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah satu pelaku
pemerintah Kota Pekanbaru di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya, yang
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Walikota dengan tugas pokoknya melaksanakan kewenangan
otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata daerah Kota Pekanbaru.
Adapun tugas dan fungsi pada bidang pembinaan seni dan

budaya

berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No.167 tahun 2018 pasal 10 yaitu:
1.

Bidang Pembinaan Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu sebagian
tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan seni dan
budaya.

2.

Bidang Pembinaan Seni dan Budaya dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaa kebijakan umum dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan
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perumusan pelaksanaan penggalian, pengembangan dan pelestarian
nilai budaya, kesenian daerah serta sejarah dan kepurbakalaan.
b.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan
perumusan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan kesenian, sejarah dan
kepurbakalaan dalam rangka peningkatan apresiasi, kualitas dan
kuantitas, pengayaan serta evaluasi dan seleksi nilai budaya dari atau
kemancanegara.

c.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan
pemberian bantuan serta penghargaan dalam mendorong peningkatan,
produksi, kreasi, kesejahteraan, pemasaran dan penanaman nilai budaya
dan kesenian daerah, sejarah dan kepurbakalaan.

d.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan
lembaga/kelompok perorangan kesenian dan pemberian Nomor Induk
Kesenian di daerah.

e.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan
perumusan kegiatan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya.

f.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan
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perumusan petunjuk teknis dalam kegiatan kesenian, kebudayaan dan
sejarah kepurbakalaan.
g.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memiliki visi
“Terwujudnya Kota Pekanbaru Menjadi Pusat Kebudayaan Melayu dan Kota
Wisata yang Bernuansa Melayu Berlandaskan Iman dan Taqwa”.
Di Kota Pekanbaru terdapat Kampung Bandar yang dikenal sebagai area
Kota tuanya Kota Pekanbaru yang menjadi destinasi dengan ikon pariwisata di
Kota Pekanbaru. Dengan adanya destinasi Kota tua di Kota Pekanbaru ini yang
memiliki potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan luar untuk
mengunjungi kota tua pekanbaru, dan disinilah upaya Dinas kebudayan dan
pariwisata Kota Pekanbaru dalam melestarikan dan mengenalkan budaya melayu
yang ada di Kota Pekanbaru ini.
Adapun upaya-upaya pelestarian kebudayaan berdasarkan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang pedoman Pelestarian dan
Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat pasal 3 yang
berbunyi:
Pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat dilakukan dengan:
1. Konsep Dasar,
a. Pengakomodasian
kebudayaan nasional

keanekaragaman

lokal

untuk

memperkokoh
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b. Menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial
budaya masyarakat
c. Partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat
2. Program Dasar;
a. Penguatan kelembagaan, dimana dalam penguatan kelembagaan ini
terdapat perencanaan, pengorganisasian, administrasi dan operasional,
dan pengawasan.
b. Peningkata sumber daya manusia, disini diperlukan fasilitas secara
berjenjang, pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah,
sosialisasi program dan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat
istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, dan internalisasi
program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat.
c. Pemantapan ketatalaksanaan,

ini menggunakan metode peningkata

kapasitas kelembagaan, prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan
pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, dan
mekanisme

koordinasi

dalam

pelaksanaan

pelestarian

dan

pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
3. Strategi Pelaksanaan.
a. Identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk
dilestarikan dan dikembangkan
b. Pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan
kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan
c. Pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya
masyarakat
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d. Internalisasi

nilai

sosial

budaya

esensial

yang

ada

dan

mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju
terciptanya masyarakat madani
Bisa dilihat dari kondisi masyarakat kota Pekanbaru yang multikultural,
yang mana Pekanbaru merupakan sebuah kota yang banyak memiliki masyarakat
perantauan, yang berdatangan dari berbagai daerah. Menurut sensus yang
dilakukan persentase suku yang ada di kota Pekanbaru terdiri dari melayu, jawa,
minang, batak, banjar, bugis, sunda dan lain-lain, untuk keterangan labih lanjut
bisa kita lihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.2 Sensus Suku yang ada di Kota Pekanbaru
No
Suku
1
Melayu
2
Jawa
3
Minang
4
Batak
5
Banjar
6
Bugis
7
Sunda
8
Lain-lain
Sumber data : BAPPEDA Kota Pekanbaru 2015

Persentase (%)
26,1%
15,1%
37,7%
10,8%
0,2%
0,2%
1,0%
8,8%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah suku terbanyak di
kota Pekanbaru adalah suku Minang tetapi bukan suku Melayu itu sendiri. Kota
Pekanbaru dikenal dengan budaya melayunya sudah pasti bahwa penduduknya
juga bersuku melayu. Faktanya di Pekanbaru saat ini banyak mengalami
perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya didalam masyarakat akibat adanya
perpindahan penduduk dan kemajuan ilmu dan teknologi, yang selanjutnya
memberi peluang semakin terabaikannya adat dan budaya Melayu itu sendiri.
Dalam menghadapi fenomena sosial modern dimana nilai-nilai budaya luar
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semakin menguat intervensinya, yang mulai mengikis nilai-nilai budaya melayu di
Pekanbaru.
Beberapa hal yang terkait dengan kejadian ini dapat dilihat dengan adanya
indikasi masih rendahnya sosialisasi tentang nilai-nilai sosial budaya melayu yang
dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kota Pekanbaru kepada masyarakatnya.
Fenomena yang terjadi di Pekanbaru saat ini yaitu: Pertama, dalam tata cara
berbicara masih banyak kita temui masyarakat yang tidak menggunakana bahasa
melayu dalam berbagai kegiatan, baik itu dilingkungan pemerintahan, pendidikan,
bahkan dikalangan masyarakat pada umumnya. Kedua, masyarakat Pekanbaru
saat ini lebih dominan menggunakan pakaian modern yang mengarah kepada
budaya asing. Banyak masyarakat yang sekarang lebih memilih berbusana yang
praktis sehingga dapat mengikis nilai-nilai berpakaian secara melayu. Ketiga,
masyarakat pekanbaru khususnya pada anak-anak

remaja lebih suka

mendengarkan lagu-lagu negara luar dari pada lagu-lagu daerah pekanbaru itu
sendiri, sehingga ini bisa menghilangkan identitas kota pekanbaru sebagai tanah
melayu. Keempat, kurangnya ketertarikan anak muda zaman sekarang untuk
melestarikan tarian-tarian daerah. Kelima, di Kota Pekanbaru saat ini sudah jarang
kita temui masyarakatnya yang membangun atau memiliki rumah seperti rumah
adat melayu karena bentuk bangunannya yang di anggap kuno dan tidak modern.
Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kabid
Pembinaan Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
Ibu Tengku Agustiwalti, SE mengenai kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru,
berikut pernyataannya:
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“Kan sering kita lihat sekarang ini di Pekanbaru emang sudah jarang
bahkan sudah tidak pernah kita dengar masyarakat pekanbaru ini kalau
berbicara menggunakan bahasa melayu, mereka lebih sering menggunakan
bahasa dari suku luar atau suku pendatang itu tadi”. ( Wawancara: 26
Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat Kota Pekanbaru masih
banyak

masyarakatnya

bukan

orang

melayu

melainkan

masyarakatnya

merupakan masyarakat pendatang, sehingga masyarakat pendatang lebih
menggunakan bahasa mereka sendiri dari pada bahasa melayu, hal inilah yang
membuat kebudayaan melayu semakin memudar karena berkembangnya
kebudayaan dari suku-suku pendatang.
Masih hasil wawancara dari Ibu Kabid Pembinaan Seni dan Budaya Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Ibu Tengku Agustiwalti, SE berikut
pernyataanya:
“Sekarang ini sudah susah juga kita jumpai rumah-rumah adat melayu
disini. kenapa susah? karena masyarakat sekarang lebih suka model rumah
yang modern”. (Wawancara: 13 November 2019)
Berdasarkan dari hasil wawancara diatas masyarakat Pekanbaru sekarang
lebih suka membangun model rumah yang modern dan minimalis dari pada model
rumah adat melayu. Sehingga perilaku masyarakat yang seperti itu yang membuat
kebudayaan melayu saat ini semakin lama semakin memudar.
Hasil wawancara selanjutnya penulis lakukan dengan Ketua Osis SMAN 8
Kota Pekanbaru dengan alasan bahwa responden merupakan dari kalangan remaja
yang bernama Yulian Pahlevi, berikut pernyataanya:
“Dilihat dari segi perkembangan zaman anak-anak milenial lebih
cenderung kepada kebudayaan luar dibandingkan kebudayaan daerahnya
karena kebanyakan menganggap bahwa kebudayaan daerah itu kurang
gaul, contohnya saja dilihat dari lagu-lagu dan tariannya”. (Wawancara: 26
Desember 2019)
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Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, Yulian Pahlevi mengatakan
bahwa lagu-lagu dan tarian melayu itu kurang modern sehingga anak-anak remaja
zaman sekarang atau anak milenial kurang tertarik dengan lagu-lagu dan tarian
melayu. Mereka lebih tertarik dengan kebudayaan luar yang masuk ke Kota
Pekanbaru ini. Jadi, lagu dan tarian melayu tersingkirkan karena masuknya
pengaruh budaya dari luar seperti lagu dan tariannya.
Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka Penulis tertarik mengadakan
penelitian dengan judul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELESTARIAN KEBUDAYAAN MELAYU DI KOTA PEKANBARU”.
1.2.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian kebudayaan
melayu di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian
kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru?
1.3.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam

Pelestarian

kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru
2. Untuk menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah
dalam Pelestarian kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru
1.4.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pedoman atau referensi bagi pihak-pihak yang akan
melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama;
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2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang
bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi penelitian sendiri dan fakultas;
3. Sebagai masukan dan kontribusi bagi Pemerintah Daerah khususnya pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbau.

1.5.

Sistematika Penulisan

BAB I

: PENDAHULUAN
Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari hal-hal yang menjadi
alasan dan latar belakang munculnya judul penelitian, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulis.

BAB II

: LANDASAN TEORI
Pada bab ini menggunakan definisi konsep, teori-teori yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian, referensi yang
bersumber dari bukku, review, jurnal publikasi yang relevan dengan
masalah yang teliti, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan
dengan topik yang peneliti bahas, serta pandangan secara islam,
definisi konsep, kerangka pemikiran dan konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis
dan sumber data, pengumpulan data serta analisis. Dengan demikian
dapat penulis ambil teknik dan metode serta analisis apa yang dapat
untuk digunakan.
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BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah dari objek penelitian,
aktivitas objek penelitiandan struktur organisasi objek penelitian.
BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang dilakukan, dan
pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP
Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian serta saran
yang diperlukan.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Pengertian Peran
Menurut Soerjono Soekanto (2012:212), peran (rule) adalah suatu

pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan
yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial,
bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang
berbeda. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar
dan bersifat stabil. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah
menjalankan suatu peran. Peran dan status tidak dapat dipisahkan, tidak ada peran
tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang
mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya
di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.
Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat
kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih
menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses.
Menurut Levinson dalam Soekanto (2012:213) mengatakan peranan
mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu:
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.
Sedangkan menurut Narwoko (2011: 160) peranan dapat membimbing
seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:
1. Memberi arah pada proses sosialisasi,
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan,
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat,
4. Menghidupkan

sistem

pengendali

dan

kontrol,

sehingga

dapat

melestarikan kehidupan masyarakat.
Dilihat dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu
fungsi yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dijalankan oleh seorang
individu, ataupun kelompok merupakan suatu cerminan dari sebuah harapan dan
tujuan yang akan dicapai terhadap perubahan perilaku yang menyertainya.

2.2

Pengartian Pemerintah Daerah
Secara etimologi, kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti

sesuatu yang harus dilaksanakan, kemudian mendapatkan imbuhan sebagai
berikut:
1. Awalan “pe-” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit
yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu Negara atau organ yang
menjalankan pemerintahan.
2. Akhiran “an-“ menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara,
perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.
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Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang
memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang
di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:
1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan
menjalankan kekuasaan
4. Kekuasaan

untuk membuat

peraturan perundang-undangan, untuk

menangani perselisihan dan membicarakan putusan adminstrasi dan
dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.
Menurut Syafiie (2017:12) pemerintahan adalah sekelompok orang-orang
tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau
tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpim,
dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit
dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
Sedangkan menurut Miftah Thoha (2019:71) pemerintahan daerah (lokal
government) menunjukkan adanya kekuasaan (authority) dari unit pemerintahan
yang berdiri sendiri (dependent) yang didirikan atas persetujuan perlemen untuk
memberikan pelayanan dan yang mewakili kepentingan umum (general interest)
dari suatu wilayah tertentu di bawah kepentingan pemimpin daerah yang dipilih
oleh rakyat.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasara 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus
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urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (mede bewind),
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhasan satu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Widjaja, 2008:37).
Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang
pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati
atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

2.3

Pengertian Pelestarian
Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar

lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam
kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, pengunaan awalan pe- dan akhiran -an
artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja).
Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan pe- dan akhiran -an, maka
yang dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap
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selamalamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk
mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.
Dilihat dari definisi pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia diatas,
maka penulis mendefinisikan bahwa yang dimaksud pelestarian budaya (ataupun
budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap
sebagaimana adanya.
Lebih rinci A.W. Widjaja (1986)

mengartikan pelestarian sebagai

kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna
mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan
abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. (Ranjabar, 2019:115)
Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar (2019:114)
mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah
mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan
perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi
yang selalu berubah dan berkembang.
Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk
melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya Prof.
A.Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu : (1) pemahaman
untuk menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan secara kolektif, dan (2)
pembangkitan kreatifitas kebudyaaan.
Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga
faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal
yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian
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mengenal strategi atapun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya
masing-masing. ( Chaedar, 2006: 18)
Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa
berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup.
Kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan
kelangsungan hidup merupakan percerminan dinamika. (Soekanto, 2012:432)
Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya wujud
budaya, dimana artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang masih ada dan
diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkisis atau dilupakan.
Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang
dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak
lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat itu tak lagi
digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang. (Prof. Dr.
I Gede Pitana, Bali Post, 2003)
Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang
pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat, Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat
dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika,
moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan
dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan
berlanjut.
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2.4

Pengertian Kebudayaan
Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta “buddayah” yang

merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi atau akal”. Oleh karena
itu kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya
adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, kita juga
sering mendengar istilah culture yang berarti kebudayaan. Culture berasal dari
kata latin colere yang berarti mengelola, mengerjakan, terutama mengelolah tanah
atau bertani. Dari istilah itu berkembang pengertian kebudayaan, yaitu segala daya
dan aktivitas manusia untuk mengelolah serta mengubah alam.
Kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh
manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang
dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala caracara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. (Ranjabar, 2019:16)
E.B Taylor menjelaskan bahwa kebudayaan sebagai segala hal yang cukup
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan, serta
kemampuan-kemampuan

lain

yang

diperoleh

manusia

sebagai

anggota

masyarakat.
Sedangkan menurut koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan ideide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang
dijadikan milik manusia dengan belajar.
Menurut Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi kebudayaan adalah
semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.
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Berdasarkan pengertian di atas bahwa kebudayaan selalu ada dalam setiap
masyarakat. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan kebudayaan merupakan
sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan roucek dan warren
mengatakan bahwa kebudayaan bukan saja merupakan seni dalam hidup,
melainkan benda-benda yang ada di sekeliling manusia. Selanjutnya mereka
mengartikan kebudayaan sebagai cara hidup yang berkembang dalam sebuah
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar guna bertahan hidup, meneruskan
keturunan, dan mengatur hidupnya.
Pernyataan Kroeber dan Kluckhohn (Alisjahbana, 1986: 207-208), definisi
kebudayaan dapat di golongkan menjadi 7 hal, yaitu: pertama, kebudayaan
sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks, meliputi hukum, seni, moral,
adat istiadat, dan segala kecakapan lain, yang diperoleh manusia sebagai anggota
masyarakat. Kedua, menekankan sejarah kebudayaan, yang memandang
kebudayaan sebagai warisan tradisi. Ketiga, menekankan kebudayaan yang
bersifat normative, yaitu kebudayaan dianggap sebagai cara dan aturan hidup
manusia, seperti cita-cita, nilai, dan tingkah laku, keempat, pendekatan
kebudayaan dari aspek psikologis, kebudayaan sebagai langkah penyesuaian diri
manusia kepada lingkungan sekitarnya. Kelima, kebudayaan dipandang sebagai
struktur, yang membicarakan pola-pola dan organisasi kebudayaan serta
fungsinya. Keenam, kebudayaan sebagai hasil perbuatan atau kecerdasan.
Ketujuh, definisi kebudayaan yang tidak lengkap dan kurang bersistem.
Kebudayaan Melayu Riau yang selanjutnya disebut kebudayaan adalah
hasil cipta, rasa dan karsa yang berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu,
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beragama Islam, dan Suku Asli dan atau komunitas adat terpencil (indigenus
people) yang sesuai dengan karakter ,identitas dan jati diri orang Melayu yang
secara geografis politis menempati wilayah Provinsi Riau.
2.4.1

Unsur-Unsur Kebudayaan
Menurut Koenjoningrat (2011 : 80) Dalam setiap budaya terdapat di

dalamnya unsur-unsur yang juga dimiliki oleh berbagai budaya lain.
Koentjaraningrat menyebutkan sebagai unsur-unsur budaya yang universal yang
meliputi: sistem religius dan keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan,
sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem
teknologi dan peralatan. Setiap unsur-unsur budaya universal tersebut menjelma
kedalam tiga wujud budaya yaitu (a) wujud budaya sebagai kompleks dari ide-ide,
gagasan, nilai-nilai ,norma-norma peraturan dan sebagainya. (b) wujudkan budaya
sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan bepola dari manusia di dalam
suatu masyarakat. (c) wujud budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia.
Unsur Kebudayaan Melayu Riau adalah

sejarah, sistem bahasa, sosial,

politik, ekonomi, dan pengetahuan (kearifan lokal, masakan, pakaian,
perbintangan, perubatan, naskah kuno, sain dan teknologi), kepercayaan,
kesenian, warisan budaya non benda dan cagar budaya dan nilai-nilai sakral
antropologis ekologis yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan
yang secara geografis politis menempati wilayah Provinsi Riau.

2.5

Pandangan Islam tentang Kebudayaan
Islam tidak bisa di anggap kebudayan karena islam bukan hasil dari

pemikiran dan ciptaan manusia. Agama islam adalah sesuatu yang diwahyukan
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oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW yang mengandung peraturan-peraturan
untuk menjadi panduan hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Tetapi
agama-agama (yang telah banyak mengalami perubahan) selain Islam memang
kebudayaan, sebab agama-agama tersebut adalah hasil ciptaan dan daya pemikiran
manusia.
Walaupun bukan kebudayaan tetapi agama islam sangat mendorong,
bahkan turut mengatur penganutnya untuk berkebudayaan . agama islam
mendorong umatnya berkebudayaan dalam semua aspek kehidupan termasuk
dalam bidang ibadah.
Dalam konsep budaya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah
pikiran dan akal budi hasil dari budaya bisa berupa adat istiadat, sedangkan
kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti
kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Atau bisa juga berupa keseluruhan
pengetahuan manusia sebagai makluk sosial yang digunakan untuk memahami
lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.
Dari defenisi diatas maka jelaslah bahwa islam berkepentingan mengatur
budaya manusia sesuai ketentuan Allah SWT, seperti dalam surah Al hujurat
(49):13 yang berbunyi :

            
         
Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang
paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal.

26

Tidak akan sempurna hidup manusia didunia jika hanya sendiri, karena
segala kebutuhan dan keperluannya dicapai dengan jalan berserikat, tolongmenolong dan bantu-membantu. Tentang hidup berserikat (bermasyarakat), rata
mengenai segala tingkatan dan golongan manusia, segala bangsa dan suku, lakilaki dan perempuan, yang telah bernegara maupun yang masih tinggal di hutan
dan semak belukar, yang berpendidikan dan yang tidak semua perlu persekutuan
yang ada didalamnya berisi tolong-menolong dan bantu-membantu.
Dan juga Allah SWT telah berfirman dalam Surah Ar-Ruum (30):22 yang
berbunyi:

           
  
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan
bumi berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang
yang mengetahui.
Adapun perbedaan bahasa, adat, suku menunjukkan bahwa manusia
memang diciptakan dengan beragam budaya. Semua itu menunjukkan kekuasaan
Allah SWT. Kehadiran islam kembali membersihkan kotoran, adat, kebiasaan dan
budaya buruk. Islam telah mengeliminasi budaya kufur baik berupa keyakinan,
ibadah, akhlak dan hukum kemasyarakatan seperti penyembahan berhala,
penentuan hari baik, kehinaan mendapatkan anak perempuan, budaya minum
khamar, budaya saling membunuh, dan lain sebagainya.
Budaya kaum muslim tidak boleh bertentangan dengan syariah islam,
buudaya atau kebudayaan berkaitan erat dengan perilaku bahkan juga sudut
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pandang kehidupan (akidah seseorang). Dengan pengertian ini, maka islam telah
menetapkan bahwa budaya muslim tidak boleh keluar dari aturan syariah. Hal ini
merupakan konsekuensi dari akidah islam yang telah dipeluknya.

2.6

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No
1.

Nama
Ericson
Oktorandesta
2018
(Universitas
islam Negeri
Sultan Syarif
Kasim Riau)

Judul
Kolaborasi
Pemerintah
Daerah Dan
Lembaga
Adat Melayu
Riau Dalam
Kelestarian
Budaya
Melayu Di
Kota
Pekanbaru

Hasil Penelitian
Hasil penelitian
menunjukan bahwa
Dinas Kebudayaan
dan Lembaga Adat
Melayu memiliki
kebijakan dalam
melestarikan budaya
Melayu yaitu
mematenkan warisan
budaya daerah dan
mewajibkan setiap
sekolah dan Instansi
Pemerintah yang
berada di Riau untuk
menggunakan Busana
Melayu pada hari
tertentu serta
pelestarian dan
pengembangan nilai
dan seni budaya
melayu seperti
pantun, syair,
gurindam, kompang,
silat, dan seni budaya
melayu lainnya yaitu
pembakuan tari
persembahan,
pelestarian warian
budaya tak benda
seperti pacu jalur,
menumbai, koba,
serta melakukan
sosialisasi budaya
melayu pada generasi

Perbedaan
Perbedaan
penelitian ini
dengan penelitian
terdahulu terdapat
pada fokus
penelitian.
Dimana pada
penelitian ini
penulis
menggunakan
fokus penelitian
yaitu Peran
Pemerintah
Daerah Dalam
Pelestarian
Kebudayaan
Melayu Di Kota
Pekanbaru
sedangkan pada
penelitian
terdahulu
menggunakan
fokus penelitian
yaitu Kolaborasi
Pemerintah
Daerah Dan
Lembaga Adat
Melayu Riau
Dalam
Kelestarian
Budaya Melayu
Di Kota
Pekanbaru.
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No

Nama

Judul

2.

Asnel Wati
2014
(Universitas
islam Negeri
Sultan Syarif
Kasim Riau)

Pelestarian
Kebudayaan
Adat Istiadat
Di Desa
Tanjung
Alai
Kecamatan
XIII Koto
Kampar
Kabupaten
Kampar

Hasil Penelitian
muda, pelajar dan
mahasiswa. Selain itu
LAM Riau juga
mendorong
terbentuknya Desa
Adat sebagai amanat
dari UU no. 6 tahun
2014 tentang Desa.
Berdasarkan hasil
penelitian bahwa
pelestarian budaya
adat istiadat di desa
tanjung alai
kecamatan XIII koto
Kampar kabupaten
Kampar di
kategorikan Namun
demikian masih
banyak faktor-faktor
yang terjadi di dalam
mlestarikan
budaya adat istiadat.
Antara lain:
1. Perubahan serta
kemajuan kehidupan
dan kebudayaan
modern di tengah
masyarakat
contohnya dalam segi
berpakaian,teknologi
dan sebagainya,
2. Berkurangnya
minat dan kesadaran
masyarakat
khususnya generasi
muda
untuk mempelajari
adat kebudayaan
3. Bagi sebahagian
masyarakat generasi
muda khususnya
menganggap adat
istiadat itu adalah
suatu rintangan dan
penghalang

Perbedaan

Perbedaan
penelitian ini
dengan penelitian
terdahulu terdapat
pada fokus
penelitian.
Dimana pada
penelitian ini
penulis
menggunakan
fokus penelitian
yaitu Peran
Pemerintah
Daerah Dalam
Pelestarian
Kebudayaan
Melayu Di Kota
Pekanbaru
sedangkan pada
penelitian
terdahulu
menggunakan
fokus penelitian
yaitu Pelestarian
Kebudayaan Adat
Istiadat Di Desa
Tanjung Alai
Kecamatan XIII
Koto Kampar
Kabupaten
Kampar.
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No

3.

Nama

Romi
Juniandra
2017
(Universitas
Andalas
Padang)

Judul

Hasil Penelitian
4. Sudah banyaknya
pengaruh-pengaruh
negatif yang
berkembang di
tengah
tengah masyarakat
seperti perjudian,
narkoba, mabukmabukan dan
sebagainya.
Lembaga
Penelitian ini
Adat Melayu mengungkapkan
Riau dalam
pelestarian
Pelestarian
kebudayaan Melayu
Kebudayaan yang dilakukan oleh
Melayu di
LAM Riau. Tahun
Riau 19701970, LAM Riau
2012
membangun rumah
adat Riau di Taman
Mini Indonesia Indah
(TMII) beserta ragam
hias dan bentuk
rumah adat Melayu
ini kemudian
dijadikan model
untuk gedung-gedung
pemerintahan di
Provinsi Riau.
Pemakaian aksara
Arab Melayu juga
diperkenalkan LAM
Riau dimulai pada
tahun 1985, dan
mulai diajarkan di
tingkat sekolah pada
tahun 1989. Pada
tahun 1996,
pemakaian aksara
Arab Melayu dimulai
oleh tokoh-tokoh
LAM Riau untuk
penulisan nama jalan
yang ada di
Pekanbaru, hingga
akhirnya seluruh

Perbedaan

Perbedaan
penelitian ini
dengan penelitian
terdahulu terdapat
pada fokus
penelitian.
Dimana pada
penelitian ini
penulis
menggunakan
fokus penelitian
yaitu Peran
Pemerintah
Daerah Dalam
Pelestarian
Kebudayaan
Melayu Di Kota
Pekanbaru
sedangkan pada
penelitian
terdahulu
menggunakan
fokus penelitian
yaitu Lembaga
Adat Melayu
Riau dalam
Pelestarian
Kebudayaan
Melayu di Riau
1970-2012
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No

Nama

Judul

Hasil Penelitian
nama jalan di Riau
menerapkan
penulisan dalam
aksara Arab Melayu
dan huruf latin.
Kemudian,
bersamaan dengan
pengenalan aksara
Arab Melayu, pada
tahun 1985 juga
diperkenalkan
pemakaian pakaian
adat Melayu, dan
secara resmi
digunakan oleh Kota
Pekanbaru pada tahun
2001 dan diikuti
Pemerintah Provinsi
Riau pada tahun
2005. Pemakaian
pakaian adat Melayu
ini untuk pegawai di
lingkungan
pemerintahan Riau
setiap hari Jum’at dan
hari-hari besar Riau
lainnya. Untuk
pengenalan dan
menanamkan budaya
Melayu bagi generasi
muda, LAM Riau
juga menyusun dan
membuat buku ajar
Arab Melayu dan
Ragam Budaya
Melayu Riau untuk
kurikulum muatan
lokal di Riau.

Perbedaan
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2.7
1.

Definisi Konsep
Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang
atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau
kedudukan tertentu.

2.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh
Pemerintah

Daerah

dan

DPRD

menurut

asas

otonomi

dan

tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3.

Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar dan dasar ini disebut juga
faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar
dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan
pelestarian mengenal strategi atapun teknik yang didasarkan pada
kebutuhan dan kondisinya masing-masing.

4.

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya orang
dan/atau kelompok orang yang dikembangkan melalui proses belajar dan
adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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2.8

Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional
Referensi
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun
2007 Tentang
Pedoman
Pelestarian dan
Pengembangan
Adat Istiadat dan
Nilai Sosial
Budaya
Masyarakat

Indikator
Konsep
Dasar

Sub Indikator
a. Pengakomodasian
Keanekaragaman
lokal untuk memperkokoh kebudayaan
nasional
b. Menjaga, melindungi dan membina adat
istiadat dan nilai sosial budaya
masyarakat
c. Partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian
masyarakat
Program
a. Penguatan kelembagaan
Dasar
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia
c. Pemantapan Ketatalaksanaan
Strategi
a. Identifikasi nilai-nilai budaya yang masih
Pelaksanaan
hidup dan potensial untuk dilestarikan
dan dikembangkan
b. Pengembangan model koordinasi antara
pemerintah daerah dengan kelembagaan
adat istiadat yang bersifat berkelanjutan
c. Pengembangan, penyebarluasan dan
pemanfaatan
nilai
sosial
budaya
masyarakat
d. Internalisasi nilai sosial budaya esensial
yang ada dan mentransformasikan
menjadi nilai sosial budaya kekinian
menuju terciptanya masyarakat madani
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
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2.9

Kerangka Pemikiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat
Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Konsep Dasar

a. Pengakomodasian
Keanekaragaman lokal
untuk
memperkokoh
kebudayaan nasional
b. Menjaga, melindungi dan
membina adat istiadat
dan nilai sosial budaya
masyarakat
c. Partisipasi,
kreatifitas,
dan
kemandirian
masyarakat

Strategi Pelaksanaan

Program Dasar

a. Penguatan
kelembagaan
b. Peningkatan
Sumber Daya
Manusia
c. Pemantapan
Ketatalaksanaan

a. Identifikasi nilai-nilai budaya
yang masih hidup dan
potensial untuk dilestarikan
dan dikembangkan
b. Penyusunan langkah-langkah
prioritas
c. Pengembangan
model
koordinasi antara pemerintah
daerah dengan kelembagaan
adat istiadat yang bersifat
berkelanjutan
d. Pengembangan,
penyebarluasan
dan
pemanfaatan nilai sosial
budaya masyarakat
e. Internalisasi
nilai
sosial
budaya esensial yang ada dan
mentransformasikan menjadi
nilai sosial budaya kekinian
menuju
terciptanya
masyarakat madani

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di : Kantor Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru di Jalan Arifin Ahmad No. 39
Pekanbaru
3.1.2 Waktu Penelitian
Adapun penelitian ini diadakan bulan Oktober 2019 sampai bulan Mei
2020 dalam upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang di butuhkan
untuk memperkuat penelitian ini.

3.2

Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,
penelitian kualitatif selalu berusaha mengungkap suatu masalah keadaan atau
peristiwa sebagaimana adanya. Hasil penelitian diarahkan dan di tekankan pada
upaya memberi gambaran subjektif dan sedetail mungkin tentang keadaan yang
sebenarnya dari fokus penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan
mengambarkan secara sifat-sifat individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu
atau untuk menentukan suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala
dengan gejala lainnya dalam masyarakat (Melg G Tan: 2010,28).
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3.2.2 Sumber Data
Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :
1. Data primer, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil
penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu: Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang
telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan
tidak dipublikasikan. Data Sekunder ini yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data dalam bentuk jadi yaitu peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 167 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Pekanbaru.

3.3

Informan Penelitian
Subjek penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan

informasi

maupun

kelengkapan

mengenai

objek

penelitian.

Penelitian

menggunakan informasi penelitian melalui key informan yaitu :
No.
1.
2.
3.

Uraian
Kepala Bidang Seni dan Budaya Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
LAM Kota Pekanbaru
Masyarakat
Jumlah

Jumlah
1
1
1
3

Penentuan subjek penelitian diatas dilakukan berdasarkan teknik purposif
sampling. Menurut Sanafiah (2005:67) purposif sampling ini ditetapkan secara
sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.

36

Porpusif sampling merupakan teknik penentuan informan dengan
pertimbangan tertentu yang mempunyai tujuan tertentu dengan alasan informan
mampu menguasai masalah yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini
adalah 3 orang yaitu Ibu Tengku Agustiwalti, SE selaku kepala bidang pembinaan
seni dan budaya dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru, Datuk OK
Tabrani, SH selaku ketua kerapatan adat lembaga adat melayu kota pekanbaru dan
bapak Raja Ahmad Dewansyah selaku masyarakat kota Pekanbaru. Alasan penulis
memilih key informan tersebut adalah karena penulis menilai bahwa key informan
tersebut merupakan orang yang paling paham tentang data dan informasi yang
penulis butuhkan dalam penelitian ini. Adapun kriteria dari masyarakat yang
penulis ambil sebagai key informan dalam penelitian ini yaitu memiliki kriteria
sebagai orang melayu di kota Pekanbaru.

3.4

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data sejalan dengan kegiatan yang dilakukan dalam usaha

mengumpulkan data diantaranya pengetahuan mengenai permasalahan dan
informasi yang berhubungan dengan latar belakang informasi terhadap penelitian.
Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi merupakan teknik yang menuntut adanya pengamatan dari
penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek
penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan
paduan pengamatan (Juliansyah Noor, 2011:138). Dalam hal ini penulis
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secara langsung akan mengamati peran dan hambatan pemerintah daerah
dalam pelestarian kebudayaan melayu riau di Kota Pekanbaru.
2. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan apa

yang

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyan dahulu untuk
dijawab pada kesempatan ini (Juliansyah Noor, 2011:138).
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi
dan wawancara. Karena hasil dari penelitian observasi atau wawancara akan
dapat lebih di percaya jika di dukung dengan metode dokumentasi.
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen atau gambar kegiatan
yang dilakukan oleh informan.

3.5

Analisis Data
Menurut Sugiyono (2016:60) analisis data merupakan proses untuk

mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan data yang ada
untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah di dapatkan. Dalam
penelitian ini digunakan data deskribtif kualitatif.
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran
mengenai situasi dan kejadian kejadian. Berikut ini adalah teknik analisis data
yang digunakan oleh peneliti:
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1.

Reduksi data
Menurut miles dan huberman dalam Sugiyono, (2016:71) reduksi data
merupakan

proses

pemilihan,

pemusatan

perhatian

pada

penyederhanaan,pengabstakan dan transformasi data yang muncul dari
catatan-catatan tertulis dilapangkan sebagaimana kita ketahui, reduksi data
berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif
berlangsung.
2.

Penyajian data
Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat deskriptif, dnegan menggunakan informasi yang diperoleh dari
lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa
adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal
tersebut dilakukan

bertujuan supaya penyaji data yang telah direduksi

sesuai dengan kedaaan yang sebenarnya.
3.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan
permasalahan pada penelitian. Maka barulah di dapatkan kesimpulan yang
sempurna sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa
data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran
dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan
penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1

Sejarah Kota Pekanbaru
Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada

saat dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya
sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan
senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun
Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak.
Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan
senapelan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang
dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang balik dari
pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Letak
setrategis Senapelan ini menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.
Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak
Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan,
beliau

membangun

istananya

di

Kampung

Bukit

berdekatan

dengan

perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletek di sekitar Mesjid
Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk
membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis
tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di
tempat baru yaitu disekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang.
Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni
1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh,
39
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Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi
“PekanBaharu” selanjutnya di peringati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai
saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan
“PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.
Perkembangan selanjutnya tentang Pemerintah di Kota Pekanbaru selalu
mengalami perubahan, SK Kerajaan Besluit van Her Inlache Zelf Bestuur van
Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang
disebut District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai
seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru
dikepalai oleh seorang Gubernur Milliter disebut Gokung. Distrik menjadi Gun
dikepalai oleh Gunco. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei
1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau
Kota.
UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten
Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. UU No. 8 Tahun 1956
menyempurnakan status Kota Pekanbaru menjadi Kota kecil. UU No. 1 tahun
1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. Kepmendagri No. Desember 52/I/4425 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau. UU No.18
Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya. UU No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.
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4.2

Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

4.2.1 Letak dan Luas
Secara geogarfis pemerintah Kota Pekanbaru terletak antara 101°14’101°34’ Bujur Timur dan 0°25’-0°45’ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari
permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian Utara landai dan
bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7
September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ±
446,50 Km², tediri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil
pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas
wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².
Dengan

meningkatnya

kegiatan

pembangunan

menyebabkan

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya
meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan
fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya
tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah
Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58
Kelurahan/Desa.
4.2.2 Batas Wilayah
Adapun batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Seblah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kab. Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
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4.2.3 Iklim
Kemudian Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis, dengan suhu
maksimum berkisar antara 34,1°C-35,6°C dan suhu minimum 20,2°C-23,0°C.
Curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :
1. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d
Desember.
2. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan
maksimum antara 96% 100% dan kelembapan minimum antara 46%-62%
4.2.4 Sungai
Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke
timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air
Hitam, Siban, Sekutul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampandan
Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas
perekonomian rakyat pedalaman kekota serta dari daerah lainnya.
4.2.5 Jarak Ibu Kota
Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak
lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut :
Taluk Kuantan: 118 Km, Rengat: 159 Km, Tembilahan: 21.3,5 Km, Kerinci:
33,5 Km, Siak: 74,5 Km,

Bangkinang: 51 Km, Pasir Pangaraian: 132,5 Km,

Bengkalis: 128 Km, Bagan: 192,5 Km, Dumai: 125 Km.
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4.3

Visi dan Misi Kota Pekanbaru

4.3.1

Visi
Visi Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya Kota
Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”.

4.3.2

Misi

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman,
bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi yang tinggi serta
menguasai teknologi, mandiri dan tangguh serta mampu bersaing di
tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang
disiplin, taat hukum, torelan, bersih memiliki semangat dan jiwa gotong
royong dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu, bermanfaat,
bermarwah, berkeadilan serta hidup rukun dan damai.
3. Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas, melalui kreatifitas dan inovasi
dengan dukungan teknologi dan infrastruktur dasar sebaik mungkin, yaitu
jalan, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi (jalita) yang sesuai
dengan kebutuhan kota, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kota serta kualitas pelayanan yang cepat dan tepat.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan
ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan
dan industry (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman
dan damai, melalui pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan.
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4.4

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah maka penyelenggaraan pemerintah daerah lebih mengutamakan azas
desentralilsasi atau kewenangan yang lebih besar di daerah, pemberian otonomi
kepada daerah akan semakin mendukung kemandirian dalam merumuskan
kebijakan sesuai keinginan, kebutuhan dan karakteristik lokal.
Dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditambah lagi dengan
perubahan struktur keperintahan maka Pemerintah Daerah lebih mengutamakan
implementasi daerah yang tertinggal. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah
Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 2008 tentang
pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru.
Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Pekanbaru adalah satu pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang
Pariwisata, Seni dan Budaya, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertnggung jawab langsung kepada Walikota dengan tugas
pokoknya melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan dan
pariwisata daerah Kota Pekanbaru.
Tugas Pokok ini lebih lanjut dituangkan pada Peraturan Walikota
Pekanbaru No. 167 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Pekanbaru.
Berikut kedudukan dan susunan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata:
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4.4.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
Bab II, Kedudukan, Pasal 2:
1) Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan
diberhentikan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab
kepada Sekretaris Dinas.
7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang.
8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan
peraturan Walikota.
Bab III, Susunan Organisasi, Pasal 3:
1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
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a.

Kepala Dinas

b.

Sekretariat, membawahi :

c.

d.

e.

f.

1.

Sub Bagian Umum.

2.

Sub Bagian Keuangan.

3.

Sub Bagian Program.

Bidang Pembinaan Seni dan Budaya, membawahi:
1.

Seksi Kesenian.

2.

Seksi Nilai-Nilai Budaya.

3.

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

Bidan Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif, membawahi :
1.

Seksi Promosi dan Pemasaran.

2.

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

3.

Seksi Kerjasama Ekonomi Kreatif.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi :
1.

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

2.

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

3.

Seksi Pengembangan Kawasan wisata.

Bidang Sumber Daya Pariwisata, membawahi:
1.

Seksi Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata.

2.

Seksi Pengembangan sumber Daya Manusia Pariwisata.

3.

Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata.

g.

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

h.

Kelompok Jabatan Fungsional.
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2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak dapat di pisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bab IV, Tugas dan Fungsi, Pasal 4:
Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Pekanbarau berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No.167
tahun 2018 pasal 4 yaitu:
(1) Kepala

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota

Pekanbaru

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata serta ugas
pembantuan lainnya.
(2) Kepala Dinas Kebudayaan dan PAriwisata dalam Melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a.

Perumusan kebijakan nasional maupun provinsi dan penetapan
serta pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam
pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

b.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan
pariwisata.

c.

Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata.

4.

Perumusan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Adapun tugas dan fungsi pada bidang pembinaan seni dan budaya
berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No.167 tahun 2018 pasal
10 yaitu:
(1)

Bidang Pembinaan Seni dan Budaya mempunyai tugas
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan
sub urusan pembinaan seni dan budaya.

(2)

Bidang Pembinaan Seni dan Budaya dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaa kebijakan umum
dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait
pembinaan

dan

perumusan

pelaksanaan

penggalian,

pengembangan dan pelestarian nilai budaya, kesenian
daerah serta sejarah dan kepurbakalaan.
b.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum
dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait
pembinaan

dan

perumusan

pelaksanaan

kegiatan

kebudayaan dan kesenian, sejarah dan kepurbakalaan dalam
rangka peningkatan apresiasi, kualitas dan kuantitas,
pengayaan serta evaluasi dan seleksi nilai budaya dari atau
kemancanegara.
c.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum
dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait
pembinaan dan pemberian bantuan serta penghargaan dalam
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mendorong peningkatan, produksi, kreasi, kesejahteraan,
pemasaran dan penanaman nilai budaya dan kesenian
daerah, sejarah dan kepurbakalaan.
d.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum
dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait
pembinaan lembaga/kelompok perorangan kesenian dan
pemberian Nomor Induk Kesenian di daerah.

e.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum
dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait
pembinaan dan perumusan kegiatan dengan instansi terkait
sesuai dengan bidang tugasnya.

f.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum
dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait
pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dalam kegiatan
kesenian, kebudayaan dan sejarah kepurbakalaan.

g.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.5

Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru merumuskan suatu

tujuan yang di perlukan yaitu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat
mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu
konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di
rencanakan untuk mencapai tujuan.
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Visi adalah suatu pandangan jauh tentang sebuah instansi, tujuan-tujuan
instansi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa
yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan
detail gambaran system yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi
yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut.
Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga
dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus
batasan proses pencapaian tujuan. Berikut visi dan misi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Pekanbaru :
4.5.1 Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
“Terwujudnya Kota Pekanbaru Menjadi Pusat kebudayaan Melayu dan
Kota wisata Yang Bernuansa Melayu Berlandaskan Iman dan Taqwa”
4.5.2 Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
1. Melestarikan, membina dan mengembangkan budaya Melayu ditengahtengah masyarakat.
2. Menjadikan tempat-tempat wisata dan hiburan bebas dari perjudian, miras
dan narkoba.
3. Menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi objek-objek wisata.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak pengusaha dalam
mewujudkan sadar wisata.
5. Meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
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4.6

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Pekanbaru
Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang

menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam
membeikan kewenangan dan tanggungjawab dari setiap yang ada dalam suatu
organisasi atau instansi pemerintah. Dengan adanya struktur organisasi dan
koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian
tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efesien.
Struktur organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Pekanbaru akan memudahkan bagi pegawai/staf dalam menjalankan tugas dan
pekerjaannya masing-masing, serta kepada siapa mereka harus bertanggungjawab.
Selain itu melalui garis struktur organisasi yang mana tugas dan wewenang serta
tanggungjawab telah tergambar dalam pelaksanaan tugasnya, diharapkan agar bisa
berjalan dengan baik sesuai dengan arahan-arahan maupun sasaran dari
organisasi, sehingga semuanya menjadi jelas dan dapat berjalan dengan baik
karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan membantu mencapai
tujuan tersebut.
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Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
Kepala Dinas
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Pariwisata
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Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
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BAB VI
PENUTUP

6.1

Kesimpulan
Berdasarka hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan,

maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Peran
Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu Di Kota Pekanbaru
berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Seni dan Budaya Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yaitu Ibu Tengku Agustiwalti, SE,
Ketua Kerapatan adat Lembaga adat Melayu Kota Pekanbaru yaitu Datuk OK
Tabrani, SH, dan hasil wawancara dari masyarakat Kota Pekanbaru yaitu Raja
Ahmad Dewansyah. Bahwa peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian
kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Dapat
dikatakan dengan baik karena di lihat dari hasil yang sudah penulis dapatkan
bahwa Pemerintah Daerah sebenarnya sudah melakukan program-program yang
mendukung dalam upaya pelestarian kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru
yaitu: sosialisasi nilai-nilai budaya yang meliputi berbagai macam kegiatankegiatan seperti lomba pantun, parade tari dan bujang dara. Kemudian adanya
pengembangan seni budaya daerah dan bertujuan untuk mengembangkan
kebudayaan dan pariwisata dengan kegiatan seperti Pekanbaru Bandar Raya
Melayu. Dan yang terakhir adanya peran pemerintah dalam meningkatkan bahasa
melayu. Program ini akan di terapkan oleh pemerintah dalam instansi-instansi
pemerintahan dan pariwisata di Kota Pekanbaru.
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Namun seiring dengan berjalanya program-program yang dilakukan oleh
pemerintah Daerah terdapat hambatan yang dialami dalam upaya pelestarian
kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru seperti adanya keterbatasan anggaran,
tidak memiliki tim cagar budaya Kota Pekanbaru sendiri, tidak memiliki museum
sendiri dan tidak memiliki panggung pertunjukan sendiri.

6.2
1.

Saran
Untuk kepemimpinan selanjutnya di harapka kepala Daerah menjadikan
pengembangan kebudayaan melayu sebagai fokus pemerintahan pada
kepemimpinanya agar terjadi perkembangan yang signifikan dibidang
pencerminan kebudayaan melayu sebagai identitas kota pekanbaru.

2.

Peran Lembaga Adat Melayu Kota Pekanbaru harus dapat dioptimalkan
karena eksitensi LAM ini akan mempengaruhi kesadaran masyarakat akan
pengembangan serta pelestarian kebudayaan melayu.

3.

Peraturan

daerah

dibidang

kebudayaan

seperti

perlindungan,

pengembangan serta pemeliharaan situs cagar budaya dan penggunaan
bahasa melayu harus disegerakan oleh pemerintah agar pelaksanaan
pelestarian kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru memiliki paying
hukumnya sendiri
4.

Pemerintah harus lebih memsosialisasikan program-program kebudayaan
yang dapat meningkatkan kesadaran serta ketertarikan masyarakat untuk
melestarikan kebudyaan melayu.
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