
BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Rumbai

Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di provinsi Riau,

Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota

dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbagisasi yang tinggi.

Pekanbaru mempunyai suatu Bandar udara internasional yaitu Bandar

Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminal antar kota antar provinsi

Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di SungaiSiak, yaitu Pelita

Pantai dan Sungai Duku.

Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang

yang multi etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai

kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak

sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan

dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18

wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang

dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini

berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784,

berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari

datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah datar dan Kampar),



kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru dan di kemudian hari diperingati sebagai

har jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal

19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun

pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang

dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus

landshaap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar

Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942,

Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur

Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah

otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret

1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia,

Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan

Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan

Undang-undang Darurat nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru

masuk ke dalam wilayah provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru

resmi menjadi ibukota provinsi Riau pada tangal 20 Januari 1959 berdasarkan

Kepemdangri No 52/I/44-25 Desember 1958 sebelumnya yang menjadi ibu kota

adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibukota provinsi Kepulauan Riau).

Sejalan dengan perkembangan kota Pekanbaru, untuk memudahkan

administrasi maka dibuat beberapa kecamatan salah satu kecamatan adalah



Rumbai, Rumbai adalah salah satu wilayah Pekanbaru yang berbatasan dengan

Kabupaten Siak.

B. Demografi

Secara demografi kota Rumbai memiliki posisi strategis berada pada jalur

Lintas Timur Sumatera, terhubungan dengan beberapa kota seperti Medan,

Padang dan Jambi, dengan wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten Siak

pada bagian utara dan timur/

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan

berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut, Kota

Pekanbaru termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara

34,1oC hingga 35,6oC dan suhu minimum antara 20,2oC hingga 23,0oC.

C. Kerajinan Rotan

Rotan merupakan bahan baku utama kerajinan, lebih tepatnya anyaman

rotan, begitulah orang menyebutnya. Disebut anyaman sebab rotan dibentuk

dengan cara dianyam, disatukan dengan cara dililitkan sehingga setiap helai rotan

membentuk sebuah anyaman yang memiliki banyak ragam bentuk dan fungsi.

Kerajinan rotan tersedia di Indonesia mulai dari yang bersifat kebutuhan

sampai yang hanya sebagai hiasan. Roan sendiri biasanya mempunyai diameter

dua sampai lima sentimeter, ruas-ruasnya panjang dan tidak memiliki rongga.

Rotan biasanya dijadikan kerajinan yang hasilnya berupa barang-barang mebel,

seperti kursi meja atau rak buku. Banyak sekali pengusaha mebel yang



menjadikan roan sebagai bahan utama karena kelebihannya yang ringan dan

elastic sehingga mudah sekali dibentuk.

Anyaman rotan dapat berfungsi sebagai hiasan sematau atau dapat pula

berfungsi sebagai benda pakai. Namun, fungsinya memang lebih banya pada nilai

guna alias benda pakai. Sebutlah tudung saji yang terbuat dari anyaman rotan,

kursi goyang , kursi tamu dan meja tamu, ayunan bayi, tempat lampu hias dan

banyak lagi anyaman rotan lain yang memiliki nilai fungsi, Bahkan, hulahop

dipakai untuk olah raga pun terbuat dari rotan.  Pemisah ruangan yang terbuat dari

rotan tidak hanya memiliki fungsi guna, tetapi memiliki fungsi estetis.

Anyaman rotan banyak dijual di toko-toko pinggir jalan, tepatnya d

kawasan Yos Sudarso, bisa kita jumpai banyak toko yang menjual aneka anyaman

rotan. Bahkan, tempat wig pun dibuat dan dijual di toko tersebut. Anyaman rotan

memang tidak lagi begitu diburu oleh masyarakat sebab sudah mulai tergeser oleh

produk-produk yang dianggap lebih modern. Namun produk industry rumahan ini

tetap saja ada dan tetap bertahan hingga kini.

Seperti kita lihat di kawasan Jl Yos Sudarso, Rumbai, banyak benda-benda

yang berasal dari rotan dijadikan berbagai benda rumah tangga. Misalnya,

perangkat kursi meja tamu, kursi makan, kap lampu, pemisah ruangan, tempat

buah-buahan, alas piring. Bahkan permainan anak-anakpun ada yang saat ini

sudah jarang atau susah ditemui dijual di tempat ini, yakni kuda-kudaan dari

anyaman rotan. Harganya bervariasi sesuai dengan jenis bendanya.

Barang-barang rumah tangga yang berasal dari anyaman rotan

sesungguhnya akan lebih tahan lama disbanding barang-barang rumah tangga



yang terbuat dari busa atau bahan sintetis lain, seperti sofa. Daya tahan anyaman

rotan memang tidak diragukan lagi sebab rotan memang dikenal sebagai tumbuh-

tumbuhan yang memiliki daya tahan yang cukup lama.

Kursi-kursi atau meja yang terbuat dari rotan tentulah memiliki usia pakai

yang relatif lebih lama dibandingkan kursi-kursi modern zaman ini yag hanya

mementingkan segi tampilan, segi model dan desain saja. Benda-benda yang

terbuat dari anyaman rotan, bias bertahan hingga 20 tahun. Bahkan, lebih

bergantung pula pada cara pakai dan pemeliharaanya.

Perawatan dalam memelihara benda anyaman rotan, sebaiknya cukup di

lap dengan kain kering dan bersih. Warna rotan akan semaki pekat jika mendapat

penyinaran cahaya matahari secara langsung. Warna putih kekuning-kuningan

atau gading akan menjadi kuning kecoklat-coklatan dan akan menjadi lebih pekat

jika rotan tersebut disinari cahaya matahari, terlebih di sore hari. Warna pekat

inilah  yang membuat anyaman rotan menjadi semakin indah dan disukai oleh

pemburu anyaman rotan.


