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KATA PENGANTAR 

PENERBIT

Beberapa hari lalu saya mendapat telpon dari saudara 
Imam Ghozali untuk menerbitkan artikel-artikel mandiri 
hasil kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Karena 
memang banyak kegiatan, saya menyanggupi dengan syarat, 
bahwa tulisan yang diterima di penerbit sudah dalam bentuk 
tulisan yang sudah melalui editing. Sehingga saya tinggal 
merapikan, membuat lay out, mengurus E-ISBN dan ISBN 
serta mencetak nya. Ternyata persyaratan ini disanggupi 
oleh nya.

Secara pribadi saya tentu mendapatkan kehormatan 
bisa menerbitkan karya dari para dosen dan mahasiswa 
dengan latarbelakang budaya melayu. Sedikit-banyak, saya 
pun bisa belajar dan mendalami dari referensi-referensi yang 
ditulis oleh mereka. Ini tentu sesuatu yang sangat berharga 
dalam menambah wawasan saya tentang adat-istiadat atau 
budaya-budaya melayu yang berada di daerah Riau, terutama 
di artikel ini beberapa kabupaten tempat penelitian, yaitu : 
Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Siak.

Sebagai penerbit tentu berharap, semoga karya ini 
memberi manfaat dalam rangka melestarikan budaya dan 
meneguhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia yang heterogen. Selain itu mohon maaf, apabila 
dalam proses penerbitan mengalami berbagai kendala yang 
menjadi sedikit terlambat dari jadwal yang ada.

   Purwokerto, 25 September 2021
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SAMBUTAN 

KETUA STAIN BENGKALIS

Buku ini merupakan hasil penelitian mandiri dan 
penelitian pengabdian mandiri masyarakat yang dilakukan 
melalui anggaran mandiri kolaborasi dosen dan mahasiswa 
STAIN Bengkalis. Bagi saya, pelaksanaan Tri Darma Perguruan 
Tinggi yang dilakukan ini merupakan suatu inovasi yang 
menggembirakan untuk membangun tradisi penelitian 
civitas akademika STAIN Bengkalis di tengah keterbatasan 
gerak aktivitas dan pembatasan dana penelitian yang telah 
mengalami pemotongan untuk anggaran penanganan 
covid-19. Meski agak berat kondisi yang ada, namun 
kenyataannya refocusing anggaran menyelematkan ribuan, 
bahkan jutaan masyarakat dalam program penanganan 
covid-19. Kesedihan ini terobati oleh dedikasi tinggi para 
dosen yang tetap melakukan penelitian dan PKM meski 
secara mandiri.

Jika melacak dari judul dan materi memang masih 
seputar problematika covid-19 terhadap kehidupan 
masyarakat dalam segala aspek; pendidikan, ekonomi 
dan ibadah. Ada beberapa penelitian mandiri ini yang 
mengangkat tentang moderasi dan kearifan lokal. Saya 
kira untuk kedepan, penelitian dan PKM harus lebih 
memfokuskan pada visi-misi dan tujuan dari institusi  dan 
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diturunkan pada visi-misi pkm yang berbasis ke-Islam-
an dan ke-Melayu-an. Selain itu, penelitian dan PKM yang 
dilakukan mencerminkan keunikan masing-masing prodi 
sebagai wujud penjabaran dari visi-misi institusi. 

Penelitian ini tentu memberi manfaat kepada para 
dosen, prodi, P3M dan institusi dalam bidang administrasi, 
baik secara fungsional maupun akademik. Untuk itu, budaya 
akadmik dan pengabdian ini harus lebih dikembangkan lagi 
masa-masa mendatang.

Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat kepada 
para dosen atas terbitnya hasil penelitiannya menjadi 
beberapa buah buku. Semoga memberi manfaat dan 
keberkahan bagi kita semua. Amin.

Bengkalis, 10 September 2021

Ketua STAIN Bengkalis

Prof. Dr. H. Samsul Nizar, Ma
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PENDAHULUAN

MODERASI BERAGAMA CERMIN POLITIK 
KE-INDONESIA-AN; SEBUAH PENGANTAR 

PENELITIAN KOLABORASI DOSEN DAN 
MAHASISWA

Saat ini Indonesia sedang memperingati ulang tahun 
yang ke-76. Jika menggunakan ukuran manusia, usia tersebut 
sudah menunjukan kemapanan berfikir dan arif dalam 
menyikapi suatu berbedaan. Ia sudah mencapai tahapan 
umur paripurna yang diharapkan mampu menjadi penebar 
kebaikan dan kedalaman mata batin ketika berkomunikasi 
dengan Allah s.w.t.

Namun ketika dikaitkan dengan usia sebuah negara 
dan bangsa, usia 76 tahun adalah usia yang belum dapat 
dikatakan tua, dan tidak dapat juga disebut masih muda. 
Umur dalam perjalanan suatu bangsa itu sangat relatif. Ini 
jika berkaca kepada perjalanan sejarah bangsa-bangsa besar 
di dunia, akan muncul silih berganti masa kejayaan dan 
kemunduran suatu bangsa. Allah s.w.t menjelaskan dalam 
Q.S. Al-A’raf [8]:34 berbunyi:

“Setiap umat memiliki ajal, apabila tiba ajal mereka, maka 
tidak bias minta mundur dan tidak bias minta maju.”

Menurut Hamka, arti ajal ialah janji, atau ketentuan 
ataupun batas. Ada hubungannya dengan takdir. Suatu 
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ummat ialah suatu kaum yang telah terbentuk menjadi 
suatu masyarakat atau kelompok. Mereka menjadi satu oleh 
karena persamaan nasib atau persamaan daerah kediaman 
atau karena persamaan keyakinan. Adapun arti saat sudah 
pernah juga kita ketahui pada penafsiran-penafsiran yang 
telah terdahulu. Arti saat ialah tempoh atau waktu. Ada 
sesaat seketika atau sesaat satu jam, satu hari 12 saat, dan 
ada saat dengan arti mouf buat orang seorang. Dengan 
arti hilang kesatuan suatu ummat, hilang keperibadiannya 
misalnya karena telah dijajah oleh bangsa asing. Dan saat 
berarti juga datangnya Kiamat. Menurutnya di dalam ayat 
ini diterangkanlah bahwasanya naik atau runtuhnya suatu 
ummat adalah menurut jangka waktu yang telah ditentukan 
oleh Tuhan. Bila datang masanya naik, walaupun bagaimana 
orang hendak menghalanginya, tidaklah terhalangi, 
sebagaimana kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 
Agustus 1945. Dan bila datang saatnya buat runtuh, fidak 
pula dapat dihalang- halangi, sehingga kekuasaan Belanda 
yang telah sangat tertanam di bumi Indonesia sampai 350 
tahun, hanya runtuh habis dalam masa satu minggu saja 
dengan masuknya bala tentara Jepang (Hamka). 

Pengertian ‘ajal’ untuk setiap orang dan suatu kaum atau 
bangsa telah mempunyai batas-batas yang telah ditentukan 
oleh Allah s.w.t. bagi setiap manusia, kematian merupakan 
hal yang pasti dan proses takdir dengan beraneka ragam, baik 
karena sudah lanjut usia, kecelakaan dan akibat mengindap 
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penyakit covid-19 sebagaimana saat sekarang ini yang telah 
mewabah seluruh penjuru dunia. Sedang pengertian ‘ajal’ 
untuk suatu bangsa merupakan proses naik turunya suatu 
peradaban yang pernah terjadi pada bangsa tersebut. Kita 
sudah bias menyaksikan bangsa-bangsa zaman klasik telah 
mencapai puncak kejayaan seperti Mesir Kuno, Yunani, 
Persia, Romawi dan Cina. Kini kita hanya bias melihat bekas 
kejayaan-kejayaan mereka melalui peninggalan pemikiran 
dan fisik seperti gedung-gedung tempat sesembahan, 
kuburan dan kuil. Tidak ketinggalan, di Asia Tenggara seperti 
Indonesia, masih terlihat sisa-sisa kejayaan kerajaan masa 
lalu melalui benda-benda yang saat sekarang ini seperti 
Candi Barobudur, Candi Prambanan, Makam dan Prasasti 
yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

Pasang-surut suatu kejayaan  bangsa tidak terlepas dari 
beragam faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-
faktor internal seperti perebutan kekuasaan dari kalangan 
para pewaris kerajaan. Para putra bangsawan sebagai 
pewaris para nabi sering terjadi perebutan kekuasaan dengan 
saudaranya yang berujung pada peperangan atau melakukan 
kudeta dengan melakukan bunuh diri kepada penguasa yang 
sah. Selain itu adanya kelompok-kelompok tertentu yang 
tidak puas terhadap kebijakan penguasa yang sah sering 
menjadi pemicu terjadinya konflik internal dan peperangan 
sebagaimana terjadi pada masa awal perkembangan Islam di 
masa khulafaurasyisidin dan kekuasaan setelahnya.  Kedua 
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faktor eksternal biasa terjadi karena serbuan dari bangsa-
bangsa yang lebih kuat menyerang kepada bangsa-bangsa 
yang lebih lemah baik dalam bidang ilmu pengetahuan, 
ekonomi dan teknologi. Pada masa lalu Negara-negara yang 
mempunyai pasukan besar dan kuat sering menaklukan 
Negara-negara yang lemah. Mereka menguasai sumber 
penghidupan dari berbagai sektor dan menjadikan bangsa 
pribumi sebagai budak para imperialisme. Akibat lemahnya 
bangsa pribumi, Allah s.w.t menurunkan para nabi dan rasul 
untuk melakukan pembebasan terhadap bangsa terjajah dan 
memberikan pembelajaran tentang kebenaran ajaran-Nya.

Keterangan di atas adalah suatu catatan sejarah dari 
hampir setiap bangsa dalam kurun waktu yang beragam. 
Persaingan dan sentiment atas nama agama, suku, etnis 
dan budaya telah menjadi suatu alat legitimisi dari setiap 
kelompok untuk melakukan perbuatan yang keji kepada 
kelompok lain. Mereka melakukan perjuangan dalam rangka 
untuk mewujudkan visi dan misi kejayaan baik atas nama 
agama, suku dan budaya. Inilah yang terjadi persaingan 
permanen dari setiap perjalanan sejarah suatu bangsa, 
termasuk bangsa Indonesia di masa lalu.

Namun demikian, bukan berarti ketika Indonesia 
sudah merdeka persoalan tersebut tidak akan terjadi lagi. 
Manusia baik secara individu ataupun kolektif dalam wujud 
kelompok selalu saja mempunyai dorongan nafsu baik 
nafsu syayiah maupun nafsu mutmainah. Nafsu syayiah 
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selalu memperlihatkan sikap, pola pikir dan perbuatan yang 
mementingkan diri sendiri dan mencoba menghancurkan 
kelompok lain karena dianggap tidak sesuai dengan 
keinginannya, agamanya atau ideologinya. Nafsu syayiah 
mencoba membangun suatu konspirasi dengan menyebarkan 
berita-berita yang tidak benar yang terkadang tidak segan-
segan menggunakan symbol-simbol agama untuk meraih 
simpati masyarakat. Akibatnya, mereka pun tertipu oleh 
symbol dan berujung pada perasaan benci yang memuncak 
pada kelompok lain diwujudkan dalam ucapan seperti 
kalimat kafir, toghut, pki dan penista agama. Lalu mereka 
pun mencari tempat pelampiasan politik mereka dengan 
bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah(Siradj, 
2015) dan tidak mengakui Negara Indonesia sebagai negara 
Islam yang sah. Mereka menjadikan Indonesia sebagai “ 
Rumah Kost” di negeri sendiri dan melakukan kekacauan 
atas nama agama.

Kelompok radikalisme melihat ajaran agama sebatas 
hitam-putih, halal-haram dan tidak bisa menerima perbedaan 
dari kelompok lain. Hujah atas dasar agama sebagai wujud 
dari firman Allah “Tidak ada hukum selain hukum Allah” 
telah menjadi senjata ampuh untuk mendiskriminasikan 
pemahaman agama para ulama mayoritas dan menganggap 
salah dan telah menyeleweng dari ajaran-ajaran syariat 
Islam. Itu sebabnya, kelompok-kelompok yang dianggap 
menyeleweng tersebut pantas untuk dibunuh sebagaimana 
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gerakan politik Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib.

Bagi kelompok yang mempunyai nafsu mutmainah 
melihat Indonesia sebagai anugerah yang teragung yang 
diberikan oleh Allah s.w.t kepada bangsa Indonesia. Pada 
saat bangsa-bangsa timur tengah mengalami pergolakan 
konflik politik dan kehancuran negaranya, bangsa Indonesia 
masih eksis dengan keberagaman yang sangat komplek 
dari beribu-ribu suku dan bahasa, etnis, budaya dan agama. 
Mereka bersedia bersatu dalam satu Negara kesatuan yang 
sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI]. 
Karena itu, kondisi yang demikian harus dipertahankan. 
Bahkan melakukan gerakan jihad melawan terhadap 
para pengacau merupakan suatu kewajiban dan mati 
mempertahankan Negara dan bangsa Indonesia bagian dari 
mati sahid. Ini tentu saja bagian dari menjaga harta kita yang 
harus dipertahankan yaitu kemerdekaan yang masuk bagian 
dari tujuan syariah Islam (maqasid syariah). Itu sebabnya, 
saat Negara Indonesia mendapat ancaman dari Belanda akan 
kembali menguasainya, K.H. Hasyim Asy’ari menyerukan 
jihad bahwa membela tanah air hukumnya wajib (Siraj, 
2015).

Gelora jihad yang dikobarkan oleh pendiri NU ini tentu 
menjadi menarik perhatian. Sebagai seorang ulama yang 
telah melahirkan ribuan ulama dan pesantren di Indonesia 
dan Asia Tenggara, tidak menjadikan dirinya terjebak pada 
formalisme politik dalam wujud pemberlakukan syariat 
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Islam dan ideologi Negara Islam. Pengertian “udkhulu fi 
al-silmi kaffah”, sering diartikan oleh kaum leteral sebagai 
Islam formalis, sedangkan pendiri NU mengartikan sebagai 
jalan “perdamaian”, yang melihat sebagai jalan kedamaian 
dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Islam (Wahid, 
2006).

Sebab dalam suatu bangsa yang multicultural dan 
multi etnis serta agama, Indonesia tidak mungkin dijadikan 
sebagai Negara yang tunggal dalam suatu agama system 
politik atas nama agama tertentu. Islam sebagai kelompok 
mayoritas tidak boleh menempatkan diri sebagai kelompok 
yang melakukan “tirani mayoritas” dengan mengintimidasi 
kelompok minoritas. Begitu juga sebaliknya, kelompok 
minoritas juga harus menempatkan diri sebagai kelompok 
yang bisa menghargai keberagaman tersebut. Semangat 
mengargai keberagaman yang tertinggi yaitu keberagaman 
yang bersumber dari ajaran Tuhan masing-masing agama, 
yang terekam dalam ideologi negara dan bangsa yaitu 
ideologi Pancasila.

Atas dasar tersebut, ajaran agama seharusnya dijadikan 
semangat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik 
dalam rangka membangun dan mengisi segala aktivitas 
masing-masing untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. 
Agama harus bias melahirkan semangat positif dalam 
mewujudkan cita-cita tersebut dalam wujud kehidupan yang 
baik seperti menerapkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, 
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menghargai perbedaan, dan menghormati mayoritas 
serta menyayangi minoritas. Disini sebenarnya moderasi 
beragama menjadi sangat penting dalam membangun 
politik Indonesia yang sehat dan bermartabat. Jadi melihat 
masyarakat atau kelompok masyarakat tidak sebatas pada 
persoalan agama, namun sudah melihat pada kualitasnya 
dalam menyumbangkan terbaik untuk kemajuan bangsa dan 
negara.

Selamat kepada para dosen atas keberhasilan membuat 
penelitian kolaborasi dengan mahasiswa, semoga tulisan ini 
menginspirasi positif dalam kehidupan yang lebih terbuka 
dan siap menerima keberagaman untuk membangun 
generasi emas lebih baik, religius, nasionalis dan peduli 
terhadap sesama anak bangsa.
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NILAI-NILAI ISLAM DALAM BUDAYA DAN 
KEARIFAN LOKAL MANDI BALIMAU 

KASAI PETANG MEGANG DI DESA TELUK 
LATAK KECAMATAN BENGKALIS, 

KABUPATEN BENGKALIS

  

Oleh:

Chanifudin, Bayuni Aryantari, Fitriyani, Munira, 
Nurhidayati, Nor Adha, Putri Nadia, Ratika Yani

Abstrak :

Mandi balimau kasai petang megang adalah salah satu 
tradisi masyarakat desa Teluk Latak saat menyambut bulan 
Ramadhan, tradisi ini dilaksanakan 1 hari sebelum bulan 
Ramadhan. Mandi balimau sendiri bermakna mandi dengan 
menggunakan air yang dicampur jeruk serta wewangian, 
kasai adalah salah satu bahan yang dicampurkan didalam air 
pemandian yang terbuat dari campuran beras,kunyit,daun 
serai dan daun jeruk purut. sedangkan petang megang 
adalah menjelang petang. Tujuan dari tradisi mandi balimau 
kasai petang megang ini pertama untuk membersihkan diri 
menyambut bulan suci Ramadhan, kedua tradisi ini bertujuan 
untuk berkumpul dan bersilaturahim bersama masyarakat, 
teman, keluarga dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan teori sistem sosial dengan informan 1 orang 
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yaitu Pak Hasan sebagai salah satu tokoh masyarakat di desa 
Teluk Latak. Hasil dari penelitian ini bahwa tradisi mandi 
balimau kasai petang megang masih dilaksanakan hingga 
sekarang.

Kata kunci: Mandi balimau, petang megang, bulan Ramadhan

A. PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan wujud abstrak 
dari segala macam ide dan gagasan manusia yang 
bermunculan didalam masyarakat yang memberi 
jiwa pada masyarakat itu sendiri.  Dengan demikian 
manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan satu 
sama lain karena dalam kehidupan selalu berurusan 
dengan adat istiadat.

Mandi Balimau Kasai Petang Megang di Desa 
Teluk Latak Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis 
merupakan, “mandi basah rambut mau puasa itukan 
sunnah, biar rambut kita wangi. Jadi diusapkan air 
limau ke kepala dan kata orang tua-tua biar hati kita 
disucikan.” Ujar Hasan, sebagai tokoh masyarakat. Be 
aghak balimau (berarak/pawai untuk mandi balimau) 
biasanya dibuat sehari sebelum puasa (Effendy, 2016). 
Mandi balimau kasai petang megang dilaksanakan 1 
hari sebelum puasa atau  Ramadhan dijadikan simbol 
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sebagai pembersihan atau pensucian diri sebelum 
memasuki bulan Ramadhan. Sebelum memasuki acara 
mandi balimau kasai petang megang terdapat limau 
yakni bersih, balimau yang berarti mandi dengan air 
yang telah dicampur dengan jeruk purut, sedangkan 
kasai terbuat dari Beras, Kunyit, Serai dan Daun Jeruk 
Purut. Petang megang sendiri berarti waktu menjelang 
petang yaitu diantara jam 15.00 WIB sampai jam 16.00 
WIB. Sebelum pada puncak acara mandi balimau kasai 
petang megang ada banyak prosesi acara yang dilalui 
seperti Be aghak. Rute pawai bejarak sekitar 6 km, 
yakni dimulai dari Masjid Ryadul Abidin (biasa disebut 
masjid darat), sampai Masjid Solihin yang berada 
disamping kantor desa.

Mandi balimau tahun ini tetap diadakan 
di Desa Teluk Latak atas pertimbangan Badan 
Permusyawaratan Desa dan aspirasi masyarakat 
(Ashsubli, 2018). Pesertanya terbagi atas kelompok-
kelompok yakni: kelompok Rebana, Kompang, Zapin 
sekapur sirih, Perangkat desa dan masyarakat desa. 
Mandi balimau tidak dilakukan kepada semua peserta, 
tetapi hanya disimbolkan dengan memandikan anak-
anak dan orang-orang tertentu oleh tokoh masyarakat.  

Penulis sangat tertarik untuk meneliti tradisi 
mandi balimau kasai petang megang. Adapun judul dari 
penelitian ini adalah “Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya 
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Dan Kearifan Lokal Mandi Balimau Kasai Petang 
Megang Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis, 
Kabupaten Bengkalis.

B. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Teluk Latak adalah sebuah desa yang terletak 
dikecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, 
Indonesia. Jarak tempuh Desa Teluk Latak dengan 
pusat kota adalah 60 km, sedangkan luas wilyah desa 
Teluk Latak adalah 12 km2 yang terdiri dari dua dusun. 
Dusun yang pertama yaitu, Dusun Simpang Baru dan 
Dusun kedua yaitu Dusun Langgam Maura. Sedangkan 
daftar monografi luas wilayah Teluk Latak adalah 2300 
Ha (Jatmiko, 2015).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis saat melakukan 
penelitian adalah dengan menggunakan metode 
kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang 
ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 
individu maupun kelompok. Dalam mengumpulkan 
data dan mengulas permasalahan yang akan diteliti 
penulis melakukan langkah-langkah sistematis, 
sebagai perbandingan baik data yang dikumpulkan 
dari penelitian pustaka maupun penelitian di lapangan. 
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Penelitian pustaka sendiri digunakan untuk keperluan 
teoritis sedangkan penelitian yang dilakukan 
dilapangan dimaksudkan untuk memperoleh informasi 
lebih detail terkait sasaran yang diteliti, seperti lokasi 
penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data 
serta sumber data (Hardyanti, 2019).

D. LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan didesa Teluk Latak, 
Kecamatam Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi 
Riau. Penelitian dilakukan didaerah ini karena terdapat 
satu tradisi unik yang belum banyak diketahui oleh 
masyarakat luar yaitu tradisi mandi balimau kasai 
petang megang. Penelitian dilakukan dengan tujuan 
untuk mengulas sebuah tradisi dan untuk memberi 
informasi kepada masyarakat luas tentang tradisi yang 
telah dijalankan sejak zaman kerajaan hingga sekarang, 
yang mana tradisi ini dilaksanakan satu tahun sekali 
dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.

E. SUBJEK PENELITIAN

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang 
memberi informasi terkait tradisi ini.

F. SUMBER DATA

Meurut Lofland sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. 
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Dalam penelitin ini sumber data berasal dari  kata-
kata dan tindakan yang peroleh dari narasumber atau 
informan. Sedangkan dokumen ataupun data tertulis 
merupakan sumber data tambahan guna menambah 
wawasan dalam melakukan penelitian. Yang menjadi 
sumber data dalam penelitian ini adalah bujang dan 
dara teluk latak (Adkiaa.Blogspot.Com, 2018).

G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Observasi

Yakni pengumpulan data yang mengharuskan 
penliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang 
berkaitan dengan tempat, ruang, pelaku, kegiatan, 
peristiwa. Gunanya observasi agar peneliti lebih 
lengkap data yang diinginkan karena tindakannya 
didahului dengan observasi. Observasi dapat 
diperoleh dengan gambaran dan kesimpulan dari 
apa yang diteliti.

b. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 
langsung dengan informan, peneliti mengunakan 
wawancara tanpa terstruktur maksudnya adalah 
bertanya tanpa menyusun pertanyaan terlebih 
dahulu, artinya pertanyaan bersifat bebas namun 
berkaitan dengan penelitian.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi disini merupakan data tertulis 
baik dalam bentuk buku, arsip maupun dokumen, 
dan gambar, yang dapat digunakan sebagai 
pendukung dalam melakukan penelitian.

d. Analis Data

Analis data merupakan proses memaknai data. 
Analisis data terbatas pada penggambaran serta 
penjelasan secara mendalam tentang keadaan yang 
sebenarnya. Dalam teknik ini menggunakan teknik 
analisa kualitaif.

H. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Asal-usul tradisi Mandi Balimau Kasai Petang 
Megang

Mandi balimau kasai petang megang adalah 
upacara tradisional yang dilakukan secara turun-
temurun setiap satu tahun sekali. Tradisi ini 
merupakan salah satu bentuk syukur masyarakat 
karena akan memasuki bulan suci dan penuh 
berkah yakni bulan Ramadhan. Selain ungkapan 
rasa syukur juga merupakan simbol pensucian 
atau pembersihan diri. Dengan menggunakan 
jeruk, karena jeruk sendiri identik dengan bersih 
hal ini sebabkan jeruk biasa digunakan untuk 
membersihkan kotoran dan untuk menghilangkan 
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bau yang tidak sedap. Sedangkan kasai berati lulur, 
lulur tersebut terbuat dari air beras, kunyit, daun 
serai dan daun jeruk. Petang megang sendiri berarti 
menjelang petang yakni waktu antara ashar dan 
magrib. Bagi masyarakat melayu tradisi ini memiliki 
makna yang sangat dalam yakni mensucikan diri 
dalam menyambut bulan Ramadhan.

2. Pelaksanaan tradisi mandi balimau kasai petang 
megang

Tradisi mandi balimau kasai petang megang 
didesa Teluk Latak tentu berbeda dengan daerah 
lainnya. Di tradisi ini hanya anak- anak kecil yang 
baru belajar puasa yang diperbolehkan mandi 
ditempat sedangkan orang yang sudah dewasa 
hanya dikasi bungkusan kecil yang berisi seperti: Air 
beras, kunyit, daun serai, daun jeruk serta wangian-
wangian lainnya. Untuk mandi dirumahnya masing-
masing. Puncak pelaksanaan mandi balimau kasai 
petang megang adalah satu hari sebelum memasuki 
bulan puasa yang dilaksanakan pada sore menjelang 
petang. Rangkain acara yang dilaksanakan sebelum 
upacara:

a. Arak-arakan atau pawai

Arak-arakan atau pawai ini dilakukan oleh 
masyarakat, Rute pawai bejarak sekitar 6 km, 
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dimulai dari Masjid Ryadul Abidin (biasa disebut 
masjid darat), sampai Masjid Solihin yang berada 
disamping kantor desa.

Gambar 1. Wawancara bersama bapak Hasan  
salah satu tokoh masyarakat didesa Teluk Latak

 

Gambar 2. Pelepasan pawai mandi balimau 
didesa Teluk Latak
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Gambar 3. Bahan-bahan yang digunakan untuk 
mandi balimau

Gambar 4. Proses mandi balimau didesa Teluk 
Lata

3. Makna Tradisi Mandi Balimau Kasai Petang Megang

Setiap tradisi tentu memiliki makna yang 
sakral bagi masyarakat setempat. Makna yang 
terdapat pada tradisi mandi balimau kasai petang 
megang adalah untuk mengikat tali kebersamaan 
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dalam masyarakat  yang mana tradisi ini bukanlah 
ajaran atau sunnah dari rasulullah melainkan hanya 
tradisi yang memiliki nilai serta makna yang dalam 
bagi masyarakat setempat, yakni masyarakat didesa 
Teluk Latak. Selain makna kebersamaan makna lain 
dari tradisi ini adalah simbol pensucian diri baik 
lahir maupun batin, selain itu juga sebagai betuk 
rasa syukur dan rasa senang karena datangnya 
bulan Ramadhan. Makna sesungguhnya dari mandi 
balimau kasai petang megang ini adalah mandi 
taubat. Fungsi dari mandi balimau kasai petang 
megang ini adalah untuk menyatukan masyarakat 
dan sebagai salah satu momen bersilaturahim 
untuk bermaaf-maafan dalam menyambut bulan 
suci Ramadhan. Sehingga dapat disimpulkan mandi 
balimau kasai petang megang berfungsi dalam hal 
religius atau keagamaan dan sosial.

Tradisi ini syarat dengan nilai nilai filosofis 
karena di daerah ini berlaku “adat bersendikan 
syara bersendikan kitabullah” sebagai sebuah 
tradisi yang berkembang dalam masyarakat 
muslim jelas tradisi ini merujuk pada nilai-nilai 
Islam dalam menyambut bulan suci Ramadhan.
Rasullah bersabda: “Merugikan seorang yang bulan 
Ramadhan datang kepadanya kemudian pergi 
sebelum ia mendapat ampunan.” Artinya mandi 
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balimau kasai merefleksikan upaya makhluk untuk 
membersihkan diri untuk mendapatkan ampunan 
dari Allah, dalam bahasa agama disebut tazkiyatun 
nafs.

Dalam tradisi masyarakat melayu kampar 
mandi balimau kasai didahului oleh serangkaian 
kegiatan. Diantaranya pada 30 sya’ban masyarakat 
memasak makanan tertentu, seperti lemang, 
rendang, dan kue. Hal ini dilakukan bersama-sama 
dibelakang rumah, yang memiliki area yang luas.
makanan ini dimasukkan dalam tempat khusus yang 
disebut rantang. Selanjutnya dibawakkan kerumah 
sanak keluarga. Dalam kegiatan inilah, ranah untuk 
merajut tali silahturahim, tempat meminta maaf 
atau saling memaafkan. Dalam sebuah hadist, 
disebutkan “Barang siapa yang senang dengan 
datangnya bulan Ramadhan(karena iman dan 
Allah), maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam 
api neraka.

I. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat 
disimpulkan: Sebelum dilaksanakan acara mandi 
balimau kasai petang megang di Desa Teluk latak, 
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sebelum 
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masuk acara puncak  dilakukan arak-arakan atau pawai, 
dan Pesertanya terbagi atas kelompok-kelompok 
yakni: kelompok Rebana, Kompang, Zapin sekapur 
sirih, Perangkat desa dan masyarakat desa. Makna dari 
mandi balimau kasai petang megang sendiri adalah 
sebagai makna sosial karena adanya interaksi langsung 
antar masyarakat, seperti gotong royong untuk 
kesuksesan acara tersebut. Adapun tujuan nya adalah 
untuk mempererat tali silaturahim antar masyarakat 
guna menjaga dan melestarikan tradisi mandi balimau 
kasai petang megang. Dalam tradisi masyarakat 
melayu kampar mandi balimau kasai didahului oleh 
serangkaian kegiatan. Diantaranya pada 30 sya’ban 
masyarakat memasak makanan tertentu, seperti 
lemang, rendang, dan kue. Hal ini dilakukan bersama-
sama dibelakang rumah, yang memiliki area yang luas.
makanan ini dimasukkan dalam tempat khusus yang 
disebut rantang. Selanjutnya dibawakkan kerumah 
sanak keluarga. Dalam kegiatan inilah, ranah untuk 
merajut tali silahturahim, tempat meminta maaf atau 
saling memaafkan. Dalam sebuah hadist, disebutkan 
“Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan 
Ramadhan(karena iman dan Allah), maka diharamkan 
jasadnya masuk ke dalam api neraka.
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EKSISTENSI RUMAH TRADISONAL 
MELAYU DI DESA PEDEKIK KECAMATAN 

BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

Oleh :

Junaidi, Defra Asriyanda, M. Hafiz Firdaus, Muhammad Wira 
Dana Putra, Nur Kamaliza, Safrina SuryaNingsih, Sri Suryani

 

Abstrak

Pendirian rumah tradisional merupakan refleksi dari nilai 
ragam hidup masyarakat berupa budaya dan sosial. Bangunan 
tersbut dibangun dengan mempertimbangkan beberapa 
aspek, seperti lingkungan dan iklim tropis yang berpengaruh 
pada pencahayaan pada ruang pada arsitektur tradisional 
rumah Melayu. Selain lingkungan dan iklim, faktor lainnya 
yang perlu diperhatikan adalah kebudayaan. Kebudayaan 
masyarakat Melayu adalah kebudayaan yang berdasarkan 
hukum dan syariah  Islam. Melayu dan Islam tidak dapat 
dipisahkan antara satu dengan yang lain. Pulau Sumatra 
menjadi satu diantara wilayah yang banyak ditempati 
oleh orang-orang Melayu. Awalnya, masyarakat Melayu di 
Sumatra tidak hanya menetap di satu tempat saja, melainkan 
berpindah-pindah menyelusuri pantai dengan meninggalkan 
pemukiman-pemukiman kecil di sepanjang perjalanan. Artikel 
ini membahas keberadaan dan arsitektur rumah tradisional 
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Melayu di pulau Sumatra, khususnya di Bengkalis, desa 
Pedekik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Hasil dari penelitian berupa tipologi rumah tradisional 
Melayu yang telah ada dan masih eksis berdasarkan bahan, 
bentuk, fungsi dan keterkaitan dengan tata-tata nilai sosial, 
aspek teknis bangunan, dan aspek lingkungan dan iklim 
setempat diharapkan dapat ditemukan benang merah aspek-
aspek normatif pada bangunan tradisional tersebut yang 
perlu dipertahankan.

Kata Kunci: Rumah tradisional Melayu, arsitektur, 
kebudayaan, Islam, pelestarian.

A. PENDAHULUAN

Kerajaan Melayu termasuk salah satu kerajaan 
tertua di Nusantara. Kerajaan Melayu, dalam bahasa 
tionghoa di tulis ma-la-yu, yaitu sebuah nama kerajaan 
yang berada di pulau Sumatera. Penggunaan kata ‘’ 
Melayu’’ telah di kenal sekitar tahun 100-150, seperti 
yang tersebut dalam buku Geographe Sintaxis karya 
Ptolemy. Yang menyebutkan maleu-kolon. Kemudian, 
dalam kitab Hindu Kurana pada zaman Gautama Budha 
terdapat istilah Malaya Devipa yang bermaksud tanah 
yang di kelilingi oleh air (Abimanyu, 2014).

William Marsden, F.R.S menyebut orang Malayo 
atau Melayu adalah penduduk yang tinggal di pesisir 
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semenanjung dan di pulau-pulau lainnya. Melayu 
memiliki keberagaman budaya termasuk dalam bidang 
kesenian, salah satunya seni ukir khususnya dalam 
bentuk arsitektur rumah dan ornament Masjid.  Namun 
eksistensi rumah Melayu kian memudar, diakibatkan 
adanya Globalisasi (Kamalasari, 2021). 

Umumnya rumah tradisional tidak hanya 
berfungsi sebagai tempat berlindung atau tempat tinggal 
saja. Dalam House Form and Culture, Amos Rapoport 
berpendapat bahwa rumah (adat) bagi masyarakat 
tradisional memiliki aspek non-fisik, dibangun bukan 
hanya semata-mata untuk tempat tinggal namun 
rumah merupakan bagian dari perwujudan fisik antara 
hubungan manusia/penghuni dengan alam semesta, 
yang dibangun untuk tujuan yang lebih dari sekedar 
tempat perlindungan (Purwanita Setijanti, 2012).

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kerajaan-
kerajaan Melayu, tak terlepas kerajaan Melayu Siak 
atau lebih dikenal Kesultanan Siak yang berada di 
Provinsi Riau. Salah satu kota yang masih kental akan 
kebudayaan Melayunya yaitu Kabupaten Bengkalis. 
Di Bengkalis terdapat Desa yang memiliki sejarah 
dan keunikannya yaitu Desa Pedekik, sangat menarik 
untuk dikaji “Eksistensi Rumah Melayu”.

Secara umum, setiap desa pasti mempunyai 
sejarah, salah satunya adalah desa Pedekik. Sejarah 
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yang terdapat di desa Pedekik tidak terlepas dari 
sejarah perjuangan  kemerdekaan Indonesia khususnya 
yang terjadi di pulau Bengkalis. Baik itu sejarah 
tentang terbentuknya pemerintahan desa, sejarah asal 
usul nama desa, ataupun sejarah mengenai lagenda 
desa. Selain itu, yang lebih mencolok dari banyaknya 
sejarah di Bengkalis adalah  terdapat beberapa rumah 
tradisional Melayu yang dulunya pernah di jadikan 
sebagai tempat persinggahan orang-orang Belanda 
ketika ingin menyerang bangsa Indonesia di desa 
Pedekik.

Dari beberapa bentuk bangunan dan arsitektur 
yang kami jumpai didesa Pedekik bagian darat dan laut. 
terdapat beberapa model design dan arsitektur Rumah 
Tradisional Melayu yang berbeda-beda,mulai dari yang 
terjaga dari dulu keaslian bangunannya sampai bentuk 
bangun yang sudah ditambah disain modern tetapi 
tetap tidak merubah bentuk dan nilai keMelayuannya. 
Setiap desain dan arsitektur rumah Melayu memiliki 
maknanya tersendiri. Rumah tradisional menjadi 
dasar bukti keberadaan masyarakat Melayu, termasuk 
di Bengkalis, khususnya di Desa Pedekik. Di zaman 
sekarang sudah jarang ditemukan rumah-rumah 
tradisional Melayu, karena bercampurnya budaya-
budaya luar, hal itu juga mempengaruhi gaya arsitektur 
rumah masyarakat di Desa Pedekik. Maka dari itu 
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perlu adanya penelitian terkait “Eksistensi Rumah 
Tradisional Melayu di Desa Pedekik”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif. Hal ini digunakan dengan pertimbangan 
bahwa untuk pada saat turun kelapangan dilakukan 
pengukuran dan identifikasi pada objek penelitian 
serta terhadap lingkungan sekitar yang mempengaruhi 
objek penelitian juga hal-hal yang berhubungan dengan 
rumusan permasalahan.

Melakukan perekaman terhadap opini 
masyarakat dengan berwawancara sehingga kita bisa 
mendapatkan dan mengetahui hal-hal masalalu melalui 
pengalaman yang pernah terjadi. Yang dilakukan pada 
saat survey adalah:

a. Melakukan perekaman data fisik dari penyesuaian 
peta-peta, dan foto dengan kondisi aktual di 
lapangan. 

b. Melakukan wawancana dengan tokoh masyarakat, 
tokoh adat untuk mendapatkan sejarah dan identitas 
lokal 

c. Melakukan pengambilan dokumentasi secata tiga 
dimensi dengan menggunakan foto-foto dan sketsa 
dilapangan.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KONDISI GEOGRAFIS DESA PEDEKIK

Desa Pedekik secara umum terdiri dari dataran 
yang berada pada ketinggian sekitar 3,5 meter dari 
permukaan laut (Mdpl). Keadaan tekstur tanahnya 
sebagian merupakan lempungan berwarna abu-abu 
dan sebagian lagi wilayah gambut berwarna coklat 
(Kantor Kepala Desa Pedekik, 2021).

Jarak Desa Pedekik ke Ibukota Kecamatan 
lebih kurang 10 Km yang bisa ditempuh dalam 
waktu 15 menit menggunakan kendaraan bermotor. 
Sedangkan jarak menuju ke Ibukota Kabupaten 
lebih kurang 5 Km dengan waktu tempuh rata-rata 
sekitar 7 menit. Sehingga keberadaan desa Pedekik 
ini masih terbilang berada di pinggiran Kota 
Kabupaten (Kantor Kepala Desa Pedekik, 2021).

Dari sisi demografis Desa Pedekik memiliki 
penduduk dengan jumlah 2556 jiwa yang terdiri dari 
1316 orang laki-laki dan 1240 orang perempuan 
yang tergabung dalam 695 Kepala Keluarga (KK). 
Kepadatan penduduk saat ini tercatat 124 jiwa per 
Km2 dengan persentase perkembangan penduduk 
dari tahun lalu sebesar 1,39% (Kantor Kepala Desa 
Pedekik, 2021).
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Masyarakat Pedekik mayoritas beretnis Jawa. 
Dan urutan kedua terbanyak di tempati etnis Melayu. 
Namun begitu ada juga etnis atau suku lainnya yang 
tinggal di Desa ini walaupun tidak banyak. Jadi 
penduduk atau warga Pedekik pada dasarnya sudah 
heterogen.Walaupun penduduknya banyak orang 
Jawa akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, 
secara umum masyarakat Pedekik justeru lebih 
kental dengan adat dan budaya Melayu. 

2. PENGERTIAN RUMAH TRADISIONAL MELAYU

Rumah merupakan salah satu kebutuhan 
dasar manusia. Di segala jaman rumah dirancang 
sebagai bagian yang melekat dengan  karakter  
penghuninya  dimana  rumah bukan hanya 
dipandang sebagai kebutuhan berhuni semata 
akan tetapi lebih memiliki makna  mendalam  
yakni  dengan  memberikan nilai lebih pada sebuah 
rumah. Hal ini menunjukan bahwa rumah atau 
arsitektur akan senantiasa  bersinggungan  dengan  
perubahan  karena perubahan pada rumah tersebut 
berkiblat  pada  kebutuhan  penggunanya  yang 
selalu  disesuaikan  dengan  konteks  kekinian.

Kata Tradisional atau tradisi identik dengan 
kebiasaan atau adat istiadat dari sebuah kelompok 
masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. 
Tradisi berasal dari kata traditio (Latin) yang berarti 
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kebiasaan (Zaini, 2017). Rumah tradisional adalah 
bangunan tempat tinggal yang masih memiliki atau 
mempertahankan ciri-ciri, bentuk bangunan masa 
lalu, dan budaya tertentu. Seperti halnya, yang akan 
dibahas dalam buku ini adalah rumah tradisional 
Melayu (Zaini, 2017).

Dalam masyarakat tradisional Melayu, rumah 
memiliki arti yang penting, bukan saja sebagai 
tempat tinggal di mana seseorang atau satu keluarga 
melakukan kegiatan hariannya, tetapi juga menjadi 
lambang kesempurnaan hidup. Maka dari itu, 
pembangunan rumah selalu dilakukan dengan hati-
hati, dengan memperhatikan segala unsur unsur-
unsur  perlambangan yang merupakan refleksi nilai 
budaya. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, 
maka sebuah rumah diyakini akan menjadi suatu 
ruang yang membawa kebahagiaan lahir dan batin 
bagi penghuni rumah dan masyarakat sekitarnya. 

Dalam masyarakat Melayu tradisional, rumah 
merupakan bangunan utuh yang dapat dijadikan 
tempat kediaman keluarga, tempat bermusyawarah, 
tempat beradat berketurunan, tempat berlindung 
bagi siapa saja yang memerlukan. Oleh sebab itu, 
Rumah Tradisional Melayu umumya berukuran 
besar, biasanya bertiang enam, tiang enam 
berserambi dan tiang dua belas atau rumah 
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serambi. Selain berukuran besar, rumah Melayu 
juga selalu berbentuk panggung atau rumah 
berkolong, dengan menghadap ke arah matahari 
terbit. Secara umum, jenis rumah Melayu meliputi 
rumah kediaman, rumah balai, rumah ibadah dan 
rumah penyimpanan. Penamaan itu disesuikan 
dengan fungsi dari setiap bangunan. Rumah bukan 
saja sebagai tempat tinggal di mana kegiatan 
kehidupan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi 
juga menjadi lambang kesempurnaan hidup.

3. MAKNA RUMAH BAGI ORANG MELAYU

Rumah bagi orangMelayu tidak semata tempat 
berlindung dari hujan dan panas, tetapi memiliki 
makna-makna tertentu dan sebagai lambang 
kesempurnaan hidup (Zaini, 2017).

Dalam ungkapan Melayu, rumah dapat 
dimaknai sebagai:

1) Cahaya hidup di bumi, 

2) Tempat beradat berketurunan, 

3) Tempat berlabuh kaum kerabat, 

4) Tempat singgah dagang lalu, dan 

5) Hutang orang tua kepada anaknya (Zaini, 2017).
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Oleh karena itu, rumah bagi orang Melayu 
dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Tak Berumah, Menjadi Lemah

Orang-orang tua mengatakan kalau 
manusia tidak berumah, ibarat beruk buta di 
dalam rimba. Artinya, manusia itu menjadi 
lemah, tidak berdaya. Ungkapan ini bagi orang 
Melayu sangat memalukan. Bukan saja bagi 
pribadinya, melainkan juga bagi keluarga dan 
kaum kerabatnya. 

b. Tak Berumah, Tak Bertanggung Jawab

Memiliki rumah juga bermakna bahwa 
seseorang itu bertanggung jawab terhadap diri 
dan keluarganya. Oleh karena itu, mereka yang 
telah berumah tangga segera membangun rumah 
meskipun sangat sederhana. 

c. Rumah Bahagia Lahir Batin

Rumah yang didambakan orang Melayu 
adalah rumah yang baik dan sempurna, yang 
secara fisik memenuhi ketentuan adat dan 
keperluan penghuninya.Secara spiritual rumah 
dapat mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan, 
kedamaian, dan ketenteraman. Oleh karena itu, 
kalau membangun rumah, kita harus mengikuti 
ketentuan-ketentuan dalam tradisi Melayu, 
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seperti bangunan fisik memakai lambang-
lambang tertentu dan harus dengan upacara-
upacara tertentu sesuai dengan adat tradisi. 
Perhatikan ungkapan berikut ini: Rumah ada 
adatnya,Tepian ada bahasanya

d. Empat Cahaya di Bumi

Perhatikan ungkapan orang Melayu berikut 
ini:

Empat Cahaya di Bumi

Pertama Rumah Tangga

Kedua Ladang Bertumpuk

Ketiga Beras dan Padi

Keempat Anak Muda-Mudi. 

Ungkapan itu bermakna bahwa cahaya 
pertama di bumi adalah rumah tangga. Makna 
rumah tangga adalah sebuah keluarga yang 
dibina tidak hanya secara batin, tetapi juga secara 
fisik (Zaini, 2017).

4. CIRI-CIRI DAN BENTUK RUMAH TRADISIONAL 
MELAYU

Sebagian besar rumah tradisional Melayu 
Riau memiliki panggung sehingga dapat disebut 
dengan rumah panggung. Dengan menggunakan 
tiang yang di tanam di tanah langsung maupun tiang 
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dengan beralaskan batu. Semua kerangka rumah 
menggunakan kayu yang keras seperti kayu punak 
dan kayu mentangur (Zaini, 2017).

Bentuk Rumah Tradisional Melayu Ada Dua 
Yakni: Bentuk persegi panjang dengan bubungan 
panjang (rumah bubung Melayu atau rumah belah 
bubung) yang disebut rumah melintang atau 
disebut juga bubungan Melayu kemudian Bentuk 
segi empat dengan bubungan berbentuk limas dan 
disebut rumah limas.

Susunan Rumah tradisional Melayu  terdiri 
dari tiga unsur, yakni tiang, dinding, dan bubung.

1. Tiang Rumah 

Tiang rumah ialah bahan binaan yang paling 
penting. Karena kekuatan dan ketahanan sebuah 
rumah tergantung pada gabungan bahan-bahan 
binaan yang masuk dalam perenggan tiang. Oleh 
karena itu, tiang haruslah dari jenis kayu yang 
kuat, terbaik, dan tahan untuk menanggung 
beban berat bangunan rumah.Ada bermacam-
macam jenis tiang dalam rumah tradisional 
Melayu, yakni tiang seri, tiang panjang, tiang 
serambi, tiang tongkat, tiang gantung, dan tiang 
tambah atau tiang penyokong.
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Arsitektur tradisional Melayu riau pada 
umumnya merupakan tipologi dari rumah 
panggumg dengan tinggi sekitar 1,5 s/d 2,4 M 
diatas permukaan tanah.dalam perancangan 
rumah Melayu terutama tiang mengambil 
elemen-elemen bentuk dari rumah adat Melayu 
riau kemudian dimodifikasi kedalam arsitektur 
masa kini melalui arsitektur regionalisme.

2. Dinding 

Sebelum dinding papan diperkenalkan, 
pada zaman dahulu, dinding rumah tradisional 
Melayu menggunakan daun, seperti daun 
bertam, cucuh, enau, rumbia, dan nipah.Daun-
daun tersebut disusun dan disirat menjadi 
berkajang atau berbidang. Dinding yang terbuat 
dari papan, dapat dipasang tegak atau dipasang 
secara melintang atau bertindih yang disebut 
tindih kasih.

3. Bubung

Bubung merangkumi berbagai kayu rangka, 
dari kayu alang panjang (kepala tiang) hingga 
ke tulang perabungnya yang di atas sekali. 
Bahan-bahan gabungan pada bubung terdiri dari 
kayu-kayu kasau jantan, kasau betina, gulung-
gulung,tunjuk langit, naga-naga, larian tikus, 
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tulang perabung (tulang bumbung), dan jeria 
(Zaini, 2017).

Adapun unsur lain yang merupakan susunan 
rumah tradisional Melayu yakni: 

1. Rasuk

Rasuk adalah bahan binaan rumah kayu 
yang berfungsi sebagai pengikat rangka rumah. 
Tanpa rasuk, tiang-tiang tidak dapat berdiri 
dengan baik. Rasuk yang memanjang disebut 
rasuk panjang, dan yang melintang disebut rasuk 
pendek atau rasuk rot. Biasanya cara membuat 
rasuk dengan menggunakan kayu yang keras. 
Rasuk dipasang menembus tiang. Selain dikenal 
dengan nama rasuk, bagian ini jiga disebut 
gelegar jantan atau gelegar induk.

2. Tongkat 

Tongkat adalah bagian rumah yang paling 
bawah. Tongkat dibuat dari tanah (dibenamkan 
ke tanah atau dialasi benda keras stay batu) 
sampai menopang rasuk. Bersama tiang, tongkat 
menjadi sendi utamabagi kekuatan rumah. 
Artinya, tongkat yang kokoh akan memungkinkan 
rumah menjadi kuat dan begitu pula sebaliknya.
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3. Tangga

Tangga islah bagian rumah yang berfungsi 
sebagai alat orang naik dan turun rumah.Tangga 
terdiri atas tiang tangga dan anak tangga. Tiang 
tangga berbentuk persegi empat, pipih, atau 
bulat. Kaki tangga (bagian tiang tangga sebelah 
bawah) ada yang ditanam dan ada pula yang 
diberi alas dengan benda keras atau disemen. 
Bagian atasnya disandarkan miring ke ambang 
pintu dan terletak di atas bendul. Anak tangga 
berbentuk bulat atau pipih.

Pada kiri kanan tangga adakalanya diberi 
tangan tangga dan selalu diberi hiasan berupa kisi-
kisi larik atau papan tebuk (papan berlubang).
Rumah Melayu menggunakan tidak kurang 
dari tiga buah tangga. Sebuah tangga berada di 
hadapan rumah, sebuah tangga berada di ruang 
selang, dan sebuah lagi berada di pintu belakang. 
Tangga depan terletak di hadapan serambi dan 
pada rumah yang beranjung, tangganya diubah 
ke anjung.

Rumah tradisional Melayu orientasinya 
menghadap ke arah barat-timur kemudian 
terletak di pinggiran sungai. Adapun makna 
tangga yakni anak tangga dibuat lima tingkat 
sesuai dengan rukun Islam yang ada lima. 
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Pondasi yang digunakan umpak atau sondi sama 
seperti di Aceh. Kemudian pada tiang atau kolom 
rumah terdapat tiang segi-empat, segi-enam, dan 
segi-tujuh. Dimana tiang-tiang tersebut memiliki 
makna empat arah mata angin, rukun iman, serta 
tujuh tingkat surga dan neraka. Pada lantai rumah 
dibuat dari papan yang disusun rapat. Lantai 
dipasang sejajar dengan rasuk dan melintang di 
atas gelegar. Dinding rumah berbentuk khusus 
yaitu sebelah luar selruhnya miring keluar dan 
dinding bagian dalam tegak lurus. Sedangkan 
pintu memiliki dua daun pintu berbntuk panel. 
Di atas pintu terdapat ukiran terwang yang 
melambngkanalam semesta dan langit. Daun 
pintu semua dibuka ke dalam. Bentuk jendela ada 
yang memanjang menyerupai ventilasi dinding 
dan berbentuk pintu, hampir semua ukuran 
sama seperti pintu. Bentuk atap melengkup ke 
atas pada kedua ujung perabung dan kaki atap. 
Namun, lengkungan kaki atap tidak selancip 
lengkungan bubungannya (Zairin Zain, 2021). 

4. Bendul

Bendul berbentuk persegi empat atau bulat. 
Bahan bendul tidak diperbolehkan bersambung 
dan sama dengan bahan tiang seri dan rasuk. 
Bendul juga berguna sebagai batas ruang rumah 
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dan batas lantai.

5. Lantai

Lantai ialah ruang antara perenggan  tiang 
dengan perenggan dinding yang beralaskan 
kayu-kayu gelegar. Pada zaman dahulu orang 
menggunakan lantai jerai, yakni  bilah-bilah 
batang pinang atau buluh yang setiap buluh 
lebarnya kira-kira 5-6 cm. Bilah-bilah itu disusun 
atas gelegar dan dikemaskan dengan rotan atau 
akar. 

6. Pintu

Dinding terdapat tingkap dan pintu. Pintu 
merupakan dinding yang boleh ditutup dan 
dibuka. Gunanya sebagai laluan kepada penghuni 
keluar dan masuk. Pintu mempunyai dua daun 
pintu yang dibuka ke dalam. Jarang sekali rumah-
rumah Melayu yang daun pintunya dibuka keluar. 
Rumah-rumah tradisional Melayu biasanya 
mempunyai tiga buah pintu, yaitu pintu hadapan 
yang terletak di serambi atau di anjung, pintu 
selang terletak di selang atau di kelek anak, dan 
pintu belakang yang terletak di belakang dapur. 
Di samping pintu-pintu yang mengarah ke luar 
rumah, terdapat juga pintu di dalam rumah, 
seperti pintu bilik, pintu serambi, dan pintu-
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pintu yang memisahkan antara ruang- ruang ibu 
rumah, selang, dan dapur.

7. Tingkap

Rumah tradisional Melayu menggunakan 
tingkap-tingkap kecil, yang sangat berbeda 
dengan tingkap-tingkap rumah limas Melayu 
yang ada sekarang. Masih ada  rumah-rumah 
tradisonal Melayu yang berusia tua yang 
mengekalkan tingkap bentuk lama, yaitu yaitu 
tingkap itu mempunyai sekeping daun tingkap 
yang dibuka ke arah dalam rumah.

8. Atap

Bahan utama atap adalah daun nipah, daun 
rumbia, dan ada pula genteng, seng, dan asbes. 
Atap yang bahannya dari daun nipah atau daun 
rumbia itu dibuat dengan menjalinnya pada 
sebatang kayu yang disebut bengkawan, yang 
biasanya dibuat dari bilah pokok pinang, nibung, 
dan pelepah nyiur atau buluh (Zaini, 2017).

5. MAKNA ARSITEKTUR RUMAH TRADISIONAL 
MELAYU

1. Arsitektur Tradisonal Melayu

Arsitektur tradisional merupakan suatu 
bangunan dan lingkungannya, yang bentuk, 
struktur, fungsi, ornamen, dan cara pembuatannya 
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diwariskan secara turun temurun yang berfungsi 
sebagai wadah bagi aktifitas kehidupan manusia. 
Rumah tradisional Melayu merupakan salah 
satu komponen budaya Melayu dalam konteks 
arsitektur, dirancang dan dibangun dengan 
kreatifitas dan kemampuan estetika oleh 
masyarakat Melayu sendiri.

2. Ornament Bangunan Melayu.

Ornament bersal dari bahasa yunani,yaitu 
onare yang merupakan hiasan atau perhiasan.
perhiasan yang dimaksud disni adalah 
keberadaannya untuk menghiasi,memperindah 
atau sebagai tambahan.terkadang memiliki 
maksud tertentu bagi orang yang membuat dan 
memakainya.

Motif dasar dari ornament arsitektur 
tradisional Melayu Riau pada umumnya 
bersumber pada alam,terdiri atas flora,fauna 
dan benda-benda lainnya.kemudian benda-
benda tersebut diubah menjadi bentuk-bentuk 
tertentu,baik menurut bentuk asal seperti bunga 
maupun bentuk yang telah dimodifikasi sehingga 
tidak lagi memperlihatkan wujud aslinya,tetapi 
hanya menggunakan namanya saja seperti Itik 
pulang petang,Itik sekawan,Semut beriring,dan 
Lebah bergantung.
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Untuk motif hewan yang dipilih,umumnya 
mengandung sifat tertentu atau yang berkaitan 
dengan mitos atau kepercayaan setempat.contoh 
motof semut,walaupun tidak dalam bentuk 
sesungguhnya,penyebutan motif semut beriring 
dikarenakan sifat semut yang rukun dan suku 
tolong –menolong.sifat inilah yang menjadi dasar 
sifat yang dimiliki oleh orang-orang Melayu. Dan 
begitu juga dengan motif lebah yang disebut 
motif lebah bergantung,karena sifat lebah yang 
selalu memakan hanya yang bersih kemudian 
mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat bagi 
orang banyak (madu).motif naga digunakan 
karena berkaitan dengan keperkasaan naga 
sebagai penguasa lautan.sedangkan benda-
benda lain seperti : bulan,bintang,matahari,dan 
awandigunakan karena mengandung makna dan 
nilai falsafah tertentu.

Selanjutnya,ada juga motif yang sumbernya 
dari bentuk-bentuk tertentu seperti wajik, 
lingkaran,kubus,segi dan lain-lain.Disisi lain 
ada juga motif kaligrafi yang diambil dari kitab 
al-Qur’an.pengembangan motif ini bertujuan 
menambah dan memperkaya bentuk hiasan,juga 
serat akan nilai falsafah yang terkandung 
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didalamnya.

3. Salembayung 

Selembayung disebut juga sulobayuang 
dan tanduak buang yaitu hiasan yang letaknya 
bersilang di kedua ujung perabung bangunann 
rumah tradisional Melayu.pada bagian bawah 
adalakalanya diberikan sentuhan hiasan 
tambahan seperti tombak terhunus,menyambung 
kedua ujung perabung.Selembayung sendiri  
mengandung beberapa makna,seperti: 

a. Tajuk bangunan : Selembayung 
membangkitkan seri dan cahaya bangunan 

b. Pekasih bangunan  : Lambang keserasian 
dalam bangunan 

c. Pasak atap  : Lambang hidup yang 
tau diri 

d. Tangga dewa  : Lambang tempat turun 
para dewa, mambang, akuan, soko, keramat, 
dan sisi yang membawa keselamatan bagi 
manusia

e. Rumah beradat : Tanda bahwa bangunan 
itu adalah tempat kediaman orang berbangsa.

f. Tuah rumah  : Yakni sebagai  lambang  
bahwa bangunan itu menda tangkan tuah 
kepada pemiliknya
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g. Lambang keperkasaan dan wibawa

h. Lambang kasih sayang (Wihardyanto, 2013).

4. Ruang Luar Bangunan

Ruang  luar dari bangunan sangat 
menentukan bentuk pola permukiman pada 
kehidupan masyarakat Melayu. Kehidupan 
dan mata pencaharian masyarakat Melayu 
tergantung pad alam sekitar lingkungannya.
lingkaungan yang dimaksud terbagi menjadi dua 
yaitu lingkungan daratan seperti berkebun dan 
berladang dan lingkungan pesisir. Hubungan 
ruang yang terjadi di kawasan perumahan desa 
Pedekik bagian darat memiliki ciri yang menarik 
dengan adanya pola seperti bangunan pada 
bagian depan ada halaman yang luas, ruang 
sirkulasi jalan, kemudian teras bagian depan. 
Halaman yang luas di fungsikan sebagai tempat 
melakukan aktivitas sehari-hari untuk anak-anak 
dan orang dewasa dalam bersosialisasi ynag 
menjadi kebaisaan orang Melayu.

5. Ruang Dalam Bangunan 

Pada bagian susunan ruang dalam bangunan 
tradisional Melayu masyarakat masih menganut 
filosofi tradisi Melayu dengan mengedepankan 
dari fungsi-fungsi ruang yang akan di buat, 
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dengan filosofi bangunan induk dan anak yaitu 
pada bagian rumah induk terdapat ruang-ruang 
yang bersifat privat dan semi pablik, untuk 
bagian depan bangunan anak terdapat ruang 
yang berfungsi sebagai penerima tamu bersifat 
publik. Pada bagian belakang rumah anak 
berupakan ruang servis yang berfungsi sebagai 
ruang dapur dan gudang peralatan ladang serta 
perkakas nelayan.

Ruang tengah berfungsi sebagai tempat 
berkumpul keluarga, dan kamar-kamar untuk 
keluarga terletak pada bangunan induk, dalam 
bangunan ini juga terdapat selasar dalam yang 
berfungsi sebagai tempat beradat apabila 
dilakukan acara adat seperti pernikahan, sunat 
rasul serta pengobatan, ruang ini tempat duduknya 
pemangku adat untuk melakukan perundingan 
dalam istilah berbicara menggunakan pepatah 
dan pantun.

Setiap ruang ini akan dibatasi oleh bandul 
pada bagian bawah yang akan memberikan 
perbedaan ruang satu dengan lain, ruang ini 
bisa berbeda elevasi lantainya bisa juga sama 
tetapi tetap ada pembatas yang dibuat dengan 
berbahan kayu serta juga akan diberi tirai dari 
kain untuk menghalangi pandangan supaya tidak 
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bisa langsung melihat kebagian dalam ruang 
(Boby Samra Dan Imbardi Imbardi, 2018).

6. UPAYA PELESTARIAN KEBERADAAN RUMAH 
TRADISIONAL MELAYU DI DESA PEDEKIK

Melayu sebagai sebuah budaya, sejatinya 
telah memiliki kearifan lokal (local genius) 
sendiri. Local genius merupakan cultural identity 
atau identitas kepribadian budaya bangsa yang 
menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap 
dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan 
kemampuan sendiri. Unsur-unsur budaya lokal 
mempunyai potensi local genius karena telah teruji 
kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. 
Dalam perkembangan selanjutnya local genius ini 
menjadi sebuah kearifan lokal (local wisdom) yang 
dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat 
(local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, 
bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota 
masyarakatnya.

Faktor yang mempengaruhi berkurangnya 
penggunaan rumah Melayu antara lain : (i) Urgensi 
penggunaan rumah Melayu sudah semakin 
melemah. Dahulu masyarakat Melayu membangun 
rumah panggung karena mereka tinggal di 
kawasan pasang-surut (banjir). Dengan semakin 
berkembangnya wilayah, saat ini permasalahan 
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banjir sudah teratasi dengan adanya tanggul-
tanggul, lalu hutan sudah berubah menjadi daerah 
terbangun, sehingga masyarakat di sana mulai 
berubah orientasi rumahnya menjadi rumah 
konvensional yang terkesan lebih “maju” dan (ii) 
Semakin sedikitnya ketersediaan bahan kayu, 
khususnya yang berkualitas. Selain minim, harganya 
pun menjadi semakin mahal. Akibatnya, biaya 
untuk membuat sebuah RTM yang membutuhkan 
banyak kayu semakin besar biayanya. Bahkan untuk 
perawatan saja pun, biaya untuk rumah Melayu bisa 
lebih tinggi dibandingkan biaya perawatan untuk 
rumah konvensional yang berbahan batu bata dan 
semen. Jika dipaksakan untuk membangun rumah 
Melayu pun akan sulit menyamai kualitas bangunan 
Melayu zaman dahulu yang kokoh dan berusia 
panjang, karena sulitnya mendapatkan kayu-kayu 
yang berkualitas.

Upaya Pelestarian Keberadaan Rumah 
Tradisional Melayu di Desa Pedekik Keberadaan 
Rumah Tradisional Melayu merupakan intensitas 
suatu wilayah mengenai kuatnya budaya yang 
masih dipertahankan. Jika suatu daerah memiliki 
rumah adat yang masih dipertahankan dan dirawat 
keberadaannya, maka semakin langka semakin 
tinggi pula nilai budaya yang dimilikinya. Simbol 
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eksistensi Melayu tidak hanya dimunculkan melalui 
penggunaan objek identitas, tetapi juga melalui 
tindakan langsung di lapangan (Alfarabi, 2019). 
Tujuan dari pelestarian untuk mengekalkan dan 
menyerahkan nilai arstetik dan sejarah sebuah 
monumen atau bangunan (Daeng Haliza Daeng 
Jamal, 2020). Usaha melindungi warisan seni bina ini 
mempunyai kepentingan tertentu kerana binaan ini 
dianggap mempunyai nilai kepentingan kebudayaan 
atau juga dipanggil nilai warisan. Antara kepentingan 
melindungi bangunan warisan adalah kerana nilai 
nostalgia, seni bina, teknologi pembinaan, simbolik, 
sejarah, dokumentari, arkeologi, ekonomi, sosial, 
politik dan rohani.

Upaya mempertahankan keberadaan rumah 
Melayu sudah diatur oleh Lembaga Adat Melayu 
( LAM ) yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 
Keberadaan rumah Melayu yang ada di Bengkalis, 
terutama di desa Pedekik tentunya berada di 
bawah naungan Lembaga Adat Melayu Riau ( 
LAMR ) Bengkalis. Lembaga adat adalah mitra kerja 
pemerintah dalam usaha meningkatkan peran 
serta masyarakat untuk menggerakkan proses 
dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta 
pelestarian nilai-nilai adat, hal ini sesuai dengan 
tugas pokok Lembaga Adat Melayu Riau ( LAMR ) 
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yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau 
No. 1 Tahun 2012 pada Bab VII Pasal 9 (Armaliza, 
2013). Selain itu peran serta lembaga adat Melayu 
Riau dalam pelestarian budaya daerah terdapat 
dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 
2012 Bab IX Pasal 11.

Salah satu rumah yang masih lekat akan ciri 
khas Melayunya adalah rumah yang berada dekat 
perbatasan Desa Pedekik dan Desa Pangkalan 
Batang, namun masih berada di wilayah Desa Pedekik 
(Gambar). Sesuai pernyataan melalui wawancara 
yang kami lakukan bersama  Ketua Umum Majelis 
Kerapatan Adat (MKA) LAMR Kabupaten Bengkalis 
Datuk Seri H. Zainuddin Yusuf yang merupakan 
keturunan ke -3 datuk Laksamana Raja di Laut Datuk 
Laksamana Abdullah Shaleh. Banyak hambatan atau 
tantangan dalam mempertahankan keberadaan 
rumah Melayu, baik dari internal maupun dari 
eksternalnya. Jika tidak diarahkan secara tepat 
dapat mengakibatkan kehilangan identitas aslinya. 
Kebanyakan dari para penghuni rumah tradisional 
Melayu yang ada, berdasarkan dari hasil wawancara 
yang telah kami peroleh. Mereka mempertahankan 
keberadaan rumah Melayu tersebut karena adanya 
amanah atau wasiat yang diwariskan dari para 
orang tua mereka dahulu, merawat rumah Melayu 
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agar dilestarikan serta adanya tanggapan dan 
dukungan dari warga sekitar rumah Melayu untuk 
tidak mengubah bentuk bangunan dari rumah 
Melayu tersebut. 

Namun, adanya faktor lain yang menyebabkan 
masyarakat terpaksa mengubah bentuk bangunan 
rumah Melayu yang sudah ada. Lamanya usia 
bangunan rumah Melayu dan tidak adanya amanah 
atau wasiat yang disampaikan oleh orang tua 
mereka terdahulu. Selain itu, masih rendahnya 
kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk 
mengembangkan dan melestarikannya. Kondisi ini 
mendorong Datuk Seri H. Zainuddin Yusuf selaku 
Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR 
Kabupaten Bengkalis mengajukan permohonan 
kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam 
upaya mempertahankan adat dan budaya Melayu 
Bengkalis. Namun, tidak ada tanggapan berarti yang 
diberikan. 

D. PENUTUP

Keberadaan rumah tradisional telah melalui 
proses yang sangat panjang dan terbukti mampu 
mengakomodasi kebutuhan penghuninya dan tanggap 
pada kondisi alam. Akan tetapi seiring dengan 
perubahan gaya hidup, perubahan iklim dan bencana 
alam seperti gempa bumi telah menjadi masalah utama 
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rumah tradisional di Indonesia. Dalam masyarakat 
tradisional Melayu, rumah memiliki arti yang penting, 
bukan saja sebagai tempat tinggal di mana seseorang 
atau satu keluarga melakukan kegiatan hariannya, 
tetapi juga menjadi lambang kesempurnaan hidup. 
Maka dari itu, pembangunan rumah selalu dilakukan 
dengan hati-hati, dengan memperhatikan segala unsur 
unsur-unsur  perlambangan yang merupakan refleksi 
nilai budaya. Dengan terpenuhinya unsur-unsur 
tersebut, maka sebuah rumah diyakini akan menjadi 
suatu ruang yang membawa kebahagiaan lahir dan 
batin bagi penghuni rumah dan masyarakat sekitarnya. 

Dalam masyarakat Melayu tradisional, rumah 
merupakan bangunan utuh yang dapat dijadikan 
tempat kediaman keluarga, tempat bermusyawarah, 
tempat beradat berketurunan, tempat berlindung 
bagi siapa saja yang memerlukan. Oleh sebab itu, 
Rumah Tradisional Melayu umumya berukuran besar, 
biasanya bertiang enam, tiang enam berserambi dan 
tiang dua belas atau rumah serambi. Selain berukuran 
besar, rumah Melayu juga selalu berbentuk panggung 
atau rumah berkolong, dengan menghadap ke arah 
matahari terbit. Secara umum, jenis rumah Melayu 
meliputi rumah kediaman, rumah balai, rumah ibadah 
dan rumah penyimpanan. Penamaan itu disesuikan 
dengan fungsi dari setiap bangunan. 
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HUBUNGAN UMAT MUSLIM DAN 
KRISTIANI DALAM KERUKUNAN UMAT 

BERAGAMA DI DUSUN BERANCAH

Sri Kamaliasari, Mohd. Rinaldy Triyandi, Muhammad Rifky 
Ramadhan, Siti Maharani, Siti Soleha, Vivi Widhiyanti

Abstrak

Desa Berancah adalah Desa yang masyarakatnya memiliki 
ragam budaya dengan sifat kemajemukannya.Keragaman 
mencangkup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, 
tradisi dan sebagainya.Dalam masyarakat multibudaya 
yang demikian, dibutuhkan sikap Moderasi dalam 
beragama untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup 
bermasyarakat.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana sikap toleransi antar agama, suku, dan ras 
terkhususnya di Dusun Berancah ini. Metode yang digunakan 
adalah penelitian lapangan.Kesimpulan kajian ini adalah 
dalam kehidupan di perlukan kepemahaman dan kesadaran 
multibudaya yang menghargai perbedaan, kemauan 
berinteraksi dengan siapapun secara adil.Diperlukan sikap 
kerukunan agar terjadi toleransi terhadap perbedaan agama 
sehingga terjadinya sebuah kedamaian dalam kehidupan 
beragama.

Kata kunci : umat beragama, kerukunan 
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A. PENDAHULUAN

Desa Berancah adalah Desa pemekaran dari Desa 
Selatbaru yang dimekar bersamaan dengan 14 Desa 
Pemekaran lainnya Se-Kecamatan Bantan pada tahun 
2012 yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bengkalis Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 
Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa 
Mentayan, Desa  Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa 
Pambang Baru, Desa Kembung Baru, Desa Pasiran, 
Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, 
Desa Muntai Barat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan, 
yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Bengkalis pada 
tanggal 24 September 2012 dan diresmikan oleh bapak 
Bupati Bengkalis (H. Herliyan Saleh, MSc) bersamaan 
dengan 14 Desa di Kecamatan Bantan tertempat di 
halaman Mesjid Jamiun Nurul Islam Desa Resam 
Lapis, pada tanggal 18 Desember 2013 dan sekaligus 
dilantik Penjabat Kepala Desa Berancah Pertama yaitu 
bapak Dady Azral, S.Pi sampai dilantiknya Kepala 
Desa Berancah definitif Turadi, A.Md pada tanggal 28 
Agustus 2017.

Sedangkan Nama “BERANCAH” itu sendiri 
merupakan nama salah satu Dusun, dari (3) tiga 
Dusun yang ada di wilayah Desa Berancah pada waktu 
itu, yaitu Dusun Berancah, Dusun Penawa Darat dan 
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Dusun Makmur. Nama Dusun Berancah Diambil karena 
menurut sejarah, awal mula dari dua dusun lainnya 
adalah Dari Pemekaran Dusun Berancah, yang mana 
pada waktu itu Dusun Berancah di mekarkan menjadi 
dua Dusun yaitu Dusun Berancah dan Dusun Penawa 
Darat, Lalu Kemudian beberapa tahun berlalu Dusun 
Penawa Darat di mekarkan lagi menjadi 2 (Dua) Dusun 
Yaitu Dusun Penawa Darat dan Dusun Makmur. Hingga 
saat ini, setelah pemekaran Desa, Dusun –dusun juga di 
mekarkan lagi menjadi 5 Dusun. Yakni Dusun Penawa 
Darat, Dusun Penowo Makmur, Dusun Penawa Jambu, 
Dusun Berancah, dan Dusun Seberang.

Pemekaran Desa Selatbaru pada dasarnya 
merupakan upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dengan tetap berpedoman pada 
pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan 
daya dukung wilayah,baik dari segi aspek pelayanan 
masyarakat, aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi 
dan aspek potensi wilayah yang ada.

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka 
ragam etnis, bahasa, agama, budaya, status sosial. 
Desa Berancah merupakan salah satu desa yang 
memiliki beragam suku dan agama, ada yang beragama 
Islam,Kristen,katolik dan budha yang hidup dalam satu 
daerah. Mereka hidup dalam keanekaragaman dalam 
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satu daerah (Naqqiyah, 2019).

Moderasi beragama yang dimaksudkan dalam 
konteks ini adalah membawa masyarakat dalam 
pemahaman yang moderat, tidak ekstrim dalam 
beragama, dan juga tidak mendewakan rasio yang 
berpikir bebas tanpa batas.Salah satu pertanyaan 
mendasar dari Moderasi Beragama adalah apa urgensi 
moderasi beragama dimunculkan oleh pemerintah 
dalam hal ini Kementrian Agama dalam program 
dan kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun 
terakhir. Lalu, seberapa efektifkah moderasi beragama 
mampu menjadi pilar proyek perubahan masyarakat 
dalam memahami ajaran agama.Apakah sudah 
mempertimbangkan dampak secara komprehensif 
pada umat beragama dari kebijakan yang telah 
ditetapkan terkait moderasi beragama (Hefni, 2020).

Moderasi beragama dimaknai sebagai sikap 
beragama yang seimbang antara pengamalan agama 
sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik 
beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). 
Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam 
menjalankan beragama ini akan menghindarkan sikap 
ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner 
dalam beragama (Luh Riniti Rahayu and Putu Surya 
Wedra Lesmana, 2019).

Dalam masyarakat multikultural, interaksi 
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sesama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga 
kemampuan sosial warga masyarakat dalam 
berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota 
masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis, 
mencakup tiga wilayah, yaitu :affiliation(kerjasama), 
cooperation and resolution conflict (kerjasama dan 
penyelesaian konflik), kaindness, care and affection/
emphatic skill (keramahan, perhatian, dan kasih 
sayang). (Curtis, 1988). Keragaman suku, ras, agama, 
perbedaan bahasa dan nilai-nilai hidup yang terjadi di 
Indonesia sering berbuntut berbagai konflik.Konflik 
di masyarakat yang bersumber pada kekerasan 
antar kelompok yang meledak di berbagai kawasan 
di Indonesia menunjukkan betapa rentannya 
kebersamaan yang dibangun di Negara Indonesia, 
betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan 
betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. 
Hal ini, menjadikan proses penangganan konflik 
membutuhkan waktu lama dengan kerugian sosial, 
ekonomi, dan politik yang luar biasa, termasuk 
deskriminasi sosial yang selama ini sering terjadi di 
kalangan masyarakat terpencil.

Bagi para penyuluh agama sebagai pelayan publik, 
maka fenomena keragaman budaya mengharuskan 
para penyuluh memahami pengetahuan dan kesadaran 
multikultural, sehingga memiliki kompetensi dalam 
menhadapi perbedaan, sekecil apapun perbedaan 
kelompok.
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B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan bentuk 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan. Penelitian ini berlokasi di Jalan 
Batin Tali Dusun Berancah Desa Berancah dengan 
waktu penelitian yang dilakukan selama 45 hari yaitu 
dari tanggal 5 Juli sampai 16 Agustus 2021.Adapun 
subjek penelitian ini adalah masyarakat Suku Asli 
setempat.

Alur pelaksanaan dalam penelitian moderasi 
beragama di Suku Asli Dusun Berancah adalah :

a. Observasi 

Observasi disini meliputi pengamatan di 
lapangan mengenai kehidupan umat beragama, 
lingkungan keluarga, dan kehidupan bermasyarakat.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pemuka 
agama, tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat 
setempat mengenai kehidupan beragama.

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk menyimpan 
bukti kegiatan penelitian, berupa foto, video dan 
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voice record.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Moderasi adalah jalan tengah. Moderasi juga 
berarti sesuatu yang terbaik.Sesuatu yang ada 
ditengah biasanya berada diantara dua hal yang buruk.
Pada dasarnya normatif Islam itu sendiri punya watak 
wasathiyah, moderasi. Alquran menyebut alquran 
ummatan wasathan (tengah, adil, pilihan).Dalam 
hadist disebutkan “sebaik-baik perkara adalah yang 
tengah-tangah” (HR. Al-Baihaqi).

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 Allah SWT 
berfirman:

Artinya: 

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan 
kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar 
kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 
kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi 
kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui 
(supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa 
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yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu 
terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah 
diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-
nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang kepada manusia (Mussafa, 2019).

Adapun makna “ummatan wasatan” pada surah 
al-Baqarah 143 adalah umat yang adil dan terpilih.
Maksudnya, umat Islam adalah umat yang paling 
sempurna agamanya paling baik akhlaknya, paling 
utama amalnya. Definisi telah disampaikan oleh Imam 
Thobari dalam kitab tafsirnya.Bahwa kata “washat” 
mempunyai arti sesuatu yang berada diantara kedua 
kutub yang saling berlawanan. Dalam ayat tersebut 
Allah menjelaskan kata “washat” untuk mensifati sikap 
orang-orang muslim yang moderat dalam beragama. 
Tidak termasuk dari golongan yang berlebih-lebihan 
dalam beragama dan juga tidak termasuk dari golongan 
yang ceroboh beragama, sehingga meninggalkan 
sakralitas dari ajaran agama itu sendiri, dicontohkan 
seperti orang yahudi dahulu yang merubah isi dari 
kitab Allah.Moderasi beragama menjaga agar dalam 
mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk 
agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu 
sisi pasangan yang diciptaSebagai bangsa yang plural 
dan multikultural, Indonesia telah memperlihatkan 
keseimbangan yang patut menjadi teladan (Faisa, 
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2020).

Makna ummatan wasatan adalah umat moderat 
yang posisinya berada di tengah, agar dilihat oleh 
semua pihak dan dari segenap penjuru.Dengan 
menempatkan Islam sebagai posisi tengah agar tidak 
seperti umat yang hanyut oleh materialisme, tidak pula 
mengantarnya membumbung tinggi ke alam ruhani.
Posisi tengah adalah memadukan aspek rohani dan 
jasmani, material dan spiritual dalam segala sikap dan 
aktivitas.

Islam  moderat  atau  yang  dimaksud  juga  Islam 
Wasathiyyah,  berasal  dari  dua kata  yaitu  Islam  dan 
“wasathiyyah”. Islam sebagaimana  yang  diketahui 
adalah  agama  yang  penuh  dengan  keberkahan,  dan 
agama  yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad  Saw. Islam  
merupakan  agama  mayoritas  yang  ada  di Indonesia 
dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini (Zainuri, 
2019). Umat Islam adalah ummatan wasathan, umat 
yang mendapat petunjuk dari Allah, sehingga mereka 
menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi 
saksi atas keingkaran orang kafir. Asathiyah atau 
moderat berarti jalan tengah atau keseimbangan 
antaradua hal yang berbeda atau bertentangan 
(Ramdhan, 2018).

Umat Islam harus senantiasa menegakkan 
keadilan dan kebenaran serta membela yang hak 
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dan melenyapkan yang batil.Islam di Indonesia juga 
merupakan Islam yang ramah dan santun. Hal ini 
tergambar dalam individu muslim di Indonesia yang 
senantiasa hidup bergotong royong dalam masyarakat, 
saling membantu antar sesama, dan saling menghargai 
perbedaan (toleransi), serta menghormati kyai 
dan ulama (Rustam, 2019). Mereka dalam segala 
persolan hidup berada di tengah orang-orang yang 
mementingkan kebendaan dalam kehidupannya 
dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja.
Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil 
dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada 
kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan 
cenderung kepada memuaskan hawa nafsu.Dalam 
masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia 
cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan 
sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar 
manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat 
(Akhmad, 2019).

Moderasi beragama berarti cara beragama jalan 
tengah sesuai pengertian dari moderasi tadi. Dengan 
moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak 
berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya.
Dan orang yang mempraktekkannya disebut moderat.
Didalam umat beragama hendaknya saling menghargai 
satu sama lain, Moderasi  beragama  dapat  dipahami  
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sebagai  cara  pandang,  sikap, dan  perilaku  selalu  
mengambil  posisi  di  tengah-tengah,  selalu  bertindak 
adil,  dan  tidak  ekstrem,  baik  ekstim  kanan  maupun  
ekstrim  kiri  dalam beragama (Abdul Syatar Abdul 
Syatar, 2020).

Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam 
beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang 
lain, atau gemar menghina figur atau simbol suci agama 
tertentu. Dalam kasus seperti ini iasudah terjebak 
dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip moderasi beragama.Berarti bahwa Islam 
adalah agama yangsangat moderat, tidak berlebihan 
dalamsegala perkara, tidak berlebihan dalamagama, 
tidak ekstrim pada keyakinan, tidak angkuh ataulemah 
lembut dan lain-lain (Amin, 2014).

Contoh sikap ekstrem lain Misalnya seseorang 
menyantap makanan atau mereguk minuman yang 
jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya 
karena alasan toleransi kepada umat agama lain. 
Atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju 
paham keagamaannya.Sikap ekstrem lainnya adalah 
mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena 
alasan tenggang rasa. Ini semua tidak bisa dibenarkan. 
Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang 
lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Iasendiri 
harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu 
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menggadaikan keyakinan. Kesadaran dan pemahaman 
tentang keragaman budaya (multi-kultural) 
khususnya keragaman beragama semakin dibutuhkan 
masyarakat.Moderasi beragama bertujuan untuk 
menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem dalam 
beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada 
esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia.

Prinsipnya ada dua: adil dan berimbang. Bersikap 
adil berarti menempatkan segala sesuatu pada 
tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan 
secepat mungkin.Sedangkan sikap berimbang berarti 
selalu berada di tengah di antara dua kutub.Dalam 
hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa 
beragama adalah melakukan pengabdian kepada 
Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang 
berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia.
Jika seseorang atas nama ajaran agama, misalnya, 
melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, 
derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan 
menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, 
itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. 
Tindakannya jelas berlebihan atau ekstrem.Selain 
berilmu, seorang yang moderat juga harus mampu 
mengendalikan emosi, berakhlak baik, pemaaf, menjadi 
teladan, dan sanggup berempati. Dalam menyikapi 
masalah keagamaan, ia harus mampu mendahulukan 
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rasa daripada emosi, dan harus mengedepankan akal 
ketimbang otot. 

Moderasi beragama harus dibarengi dengan sikap 
berbudi.Dengan begitu, maka seorang yang moderat 
dalam beragama akan senantiasa berhati-hati dalam 
bertindak, tidak gegabah, melirik ke kiri dan ke kanan, 
dan selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap 
pilihan. Konsisten berada di tengah bukan berarti diam 
saja, melainkan dinamis bergerak merespons situasi 
dengan cermat.Alhasil, moderasi beragama dapat 
diwujudkan jika seseorang telah memenuhi syarat 
berilmu, berbudi, pemaaf, bijaksana dan berhati-hati.

Hasil dari penelitian moderasi beragama 
disuku Asli Dusun Berancah ini ialah kehidupan 
bermasyarakat dan beragama yang terlihat dari 
pengamatan yang dilakukan, mereka hidup damai, 
tentram dan saling bertoleransi meskipun mereka 
hidup secara berdampingan dengan latar belakang 
agama yang berbeda.Bentuk toleransi sosial berupa 
kerjasama antara umat Islam dan Kristen disuku Asli 
Dusun Berancah terdiri atas gotong-royong,saling 
bertoleransi perihal ibadah satu sama lain (Nisvilyah, 
2013). Proses terjadinya toleransi disuku Asli Dusun 
Berancah ini tidak terlepas dari usaha dan peran 
pemerintah setempat, tokoh agama, dan dukungan dari 
massyarakat setempat (Suryan, 2017). Toleransi pun 
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merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang 
majemuk, baik dari segi agama, suku, maupun bahasa.
Toleransi baik paham maupun sikap hidup, harus 
memberikan nilai positif untuk kehidupan masyarakat 
yang saling menghormati dan menghargai perbedaan 
dan keragaman tersebut.

D. HASIL WAWANCARA 

Tokoh Agama Suku Asli Kristen (Pendeta, Bapak.
Lexi)

Pertanyaan 1 :

Bagaimana pandangan tentang Moderasi 
Beragama, dalam kehidupan masyarakat yang 
memiliki perbedaan agama?

Jawaban :

Sempat mengikuti rapat dan dibahas dikantor 
Kemenag yang dihadiri oleh para-para Tokoh 
Agama yang di khususkan untuk kalangan non 
muslim seperti pendeta  sekabupaten Bengkalis, 
terdapat penjelasan secara akurat dan spesifik dari 
rapat yang diadakan oleh kepala kemenag tersebut, 
menurut kepala kemenag kata moderasi ini sangat 
jarang di dengar. Namun sekarang kata moderasi 
mulai kembali muncul yang digunakan untuk 
individu baik itu sebuah kelompok yang pola fikirnya 
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sudah maju.Di ketahui bahwa Indonesia memiliki 
beranekaragam suku, agama, maupun ras.Dari 
keanekaragaman tersebut bagaimana kita sebagai 
masyarakat mampu menghargai dan menghormati 
keanekaragaman tersebut.Narasumber mengatakan 
untuk Moderasi Agama sendiri tergantung dari 
kepribadian seseorang dalam menilai sesuatu dan 
sikap sosialisasi terhadap masyarakat yang berbeda 
Agama. Ketika saling menghormati dan menghargai 
dijadikan hal yang utama maka keharmonisan 
akan tercipta. Dan ini sangat baik untuk Moderasi 
Beragama. Seperti halnya dalam berpakaian, 
bahkan bahasa ini menjadi suatu contoh adanya 
perbedaan satu sama lain. Pada intinya sikap 
toleransi dan kerukunan didalam suatu masyarakat 
untuk menciptakan keharmonisan dalam Moderasi 
Beragama.

Pertanyaan 2 :

Apakah terdapat kendala atau permasalahan 
yang terjadi selama mewujudkan Moderasi 
Beragama?

Jawaban :

Dalam mewujudkan moderasi beragama 
pasti memiliki beberapa kendala, tetapi tergantung 
dari masing-masing individu dalam menanggapi 
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nya.berbicara mengenai faktor lingkungan sejauh 
ini tidak ada permasalahan yang besar, sehingga 
dapat di tangani dengan baik.misalnya mengenai 
pembuatan rumah ibadah yang mayoritasnya dari 
umat kristiani. Dalam pembuatan rumah ibadah 
(Gereja) mereka juga berkoordinasi terhadap 
beberapa elemen-elemen masyarakat  sekitar yang 
berbeda Agama. 

Jika jasmani kita sebagai umat beragama itu 
sehat, maka rohani kita juga harus sehat.Karena 
jasmani dan rohani itu harus seimbang (Balance).
Dari makna yang dimaksudkan oleh narasumber.
Bahwa, ketika kendala atau permasalahan yang 
terjadi, seharusnya kita harus mengkaji dan 
memahani terlebih dahulu dari inti permasalahan 
tersebut. Supaya kita mengetahui apa dampak baik 
dan buruknya suatu permasalahan yang terjadi.

Pertanyaan 3 :

Upaya apa saja yang dilakukan untuk 
mewujudkan Moderasi Beragama?

Jawaban :

Sesuai apa yang narasumber katakan, upaya 
yang dilakukan untuk mewujudkan Moderasi 
Beragama yang paling utama adalah Bagaimana 
kita saling menghargai dan menghormati terhadap 
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perbedaan baik itu dari segi Agama, Suku, Ras, 
dan Bahasa. Sosialisasi yang baik akan terciptanya 
suasana yang damai seperti hal nya bergotong 
royong.

Tokoh Agama Suku Asli Islam (Imam Mushola Suku 
Asli, Bapak.Zahari)

Pertanyaan 1  :

Bagaimana pandangan bapak tentang 
moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat 
yang memiliki perbedaan agama?

Jawaban:

Moderasi beragama merupakan sebuah 
keharusan yang memang harus ada di negara 
indonesia. Karena beragam dan beragama, yang 
artinya  tidak hanya agama Islam. Moderasi 
beragama memang harus diwujudkan  dan harus 
dimiliki oleh  seluruh uamt beragama atau seluruh 
warga negara indonesia . Moderasi agama ini selain 
keharusan yang harus ada dikehidupan sehari-hari 
tetapi modersi agama harus dijadikn landasan bagi 
kehdupan kita beragama, karena pada dasarnya 
beragama itu bukan menyamakan keragaman 
tetapi cara untuk mengatasi keragaman yang ada di 
Indonesia.
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Pertanyaan 2:

Apakah terdapat kendala atau permasalahan 
yang terjadi selama mewujudkan moderasi 
beragama?

Jawaban:

Secara khusus atau pun umum, didaerah 
tersebut memang terdapat banyak agama 
diantaranya Islam, Kristen, dan Budha. Tetapi dalam 
proses melaksanakan moderasi beragama  hampir 
tidak ada kendala sama sekali. Karena pada awal 
dari nenek moyang kita memang cara-cara secara 
pemahamn mereka masing-masing bahwa moderasi 
beragama sudah tertanam pada diri mereka 
sehingga tidak ada kendala. Pada dasarnya moderasi 
beragama tidak ekstrim kekanan dan kekiri. Dan 
disini Alhamdulillah tidak ada yangg ekstrim-
ekstrim dan mengedepankan saling menghormati 
dan menghargai.

Pertanyaan 3:

Upaya apa saja yang dilkukan untuk 
mewujudkan moderasi beragama?

Jawaban:

Upaya yang selama ini dilakukan adalah, 
tentu kita saling menajga dan saling menghargai 
antar umat beragama dan menjauhkan diri dari 
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pertengkaran atau pun dari hal-hal yang tidak 
diinginkan, dalam artian agama Islam mengajarkan 
kedamaian begitu jugak dengan agama kristen dan 
budaha juga mengajarkan kedamaian, dan itu juga 
semua dilakukan dan menjadi salah satu langkah 
yang bia dilakukan sehingga proses kehidupan 
dalam beragama dapat berjalan dengan baik, dengan 
saling menghormati dan menghargai tersebut.

GAMBAR

Gambar.1 Suku Asli Kristen
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Gambar.2 Tokoh Agama Islam
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E. PENUTUP

Moderasi beragama berarti cara beragama jalan 
tengah sesuai pengertian dari moderasi tadi. Dengan 
moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak 
berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya.
Dan orang yang mempraktekkannya disebut moderat. 
Didalam umat beragama hendaknya saling menghargai 
satu sama lain. Kehidupan bermasyarakat dan beragama 
yang terlihat dari pengamatan yang dilakukan, 
mereka hidup damai, tentram dan saling bertoleransi 
meskipun mereka hidup secara berdampingan dengan 
latar belakang agama yang berbeda.
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MODERASI BERAGAMA SEBAGAI UPAYA 
MENGHARGAI PERBEDAAN PADA ERA 

POSTH TRUTH DI DESA PANGKALAN 
BATANG BARAT

Haris Riadi, Cici Nur Adha, Eyonanda, Hamidah, Novi 
Auliyanasari, Susi Erdayanai,  Ulvi Feronika

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana moderasi 
beragama dalam pandangan masyarakat di Desa Pangkalan 
Batang Barat untuk menghadapi maraknya radikalisme dan 
intoleransi, serta untuk mengetahui bagaimana kemajuan 
teknologi dan informasi dalam mempengaruhi konflik 
keagamaan ditengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa moderasi beragama merupakan konsep terbaik 
dalam memahami keberagaman adat serta budaya yang 
berkembang dimasyarakat di Desa Pangkalan Batang Barat.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Perbedaan, Masyarakat
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A. PENDAHULUAN

Bangsa  dan  negara  Indonesia  merupakan  
suatu  bangsa  yang  besar.  Masyarakat  dan  bangsa 
Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, 
kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan 
lain-lain,  sehingga  bangsa  ini  secara  sederhana  
dapat  disebut  sebagai  masyarakat  multikultural. 
Indonesia adalah negara yang plural, artinya Indonesia 
merupakan negara yang penuh dengan keberagaman. 
Suku, etnis, bahasa, budaya dan berbagai macam 
kepercayaan ada di dalamnya. Semboyan Bhineka 
Tunggal Ika menggambarkan adanya sebuah persatuan 
di atas perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia 
(Dewantara, 2019).

Kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi 
daya tarik tersendiri, meskipun tidak dipungkiri 
bahwa aspek tersebut juga mempunyai bagian negatif 
yang perlu diwaspadai, khususnya dalam hal religious 
diversity. Aspek ini begitu penting dan sangat sensitif 
mengingat setiap agama mempunyai eksklusivitas 
dogma yang diajarkan oleh masing-masing agama, 
sehingga apabila ada salah satu penganut agama 
menyinggung agama lain, maka efek yang terjadi adalah 
anggapan penistaan agama yang telah diatur dalam 
KUHP 156a dan UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 
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Agama  (Anwar, Volume 4, No, 2 2018).

Dalam konteks demokrasi bernegara saat ini, 
umat Islam mempunyai tantangan yang cukup besar. 
Setelah muncul stigma negatif radikalisme dalam Islam 
dengan memunculkan kelompok-kelompok garis 
keras yang mengaku muslim, sekarang muncul stigma 
baru bagi umat Islam, yaitu anti-kebhinekaan dan 
anti-pancasila, sehingga muncul kelompok-kelompok 
yang mengaku lebih “pancasilais” “bhinekais” bahkan 
mengaku “saya Indonesia”. Stigma negatif tersebut 
kemudian didukung oleh laporan tindakan intoleransi 
yang dilakukan oleh “kelompok umat Islam, atau figur 
umat Islam”. Nampaknya stigma negatif anti-Pancasila 
dan kebhinekan yang dilabelkan kepada kelompok 
umat Islam mempengaruhi kebijakaan pemerintah, 
sehingga memunculkan Perppu (Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang) No.2 Tahun 2017 Tentang 
Organisasi Masyarakat, akibat munculnya Perppu 
tersebut, setidaknya ada 6 (enam) ormas yang sudah 
dan akan dibubarkan terkait ideologi yang dianggap 
tidak sesesuai dengan Pancasila dan mengancam 
kebhinekaan Indonesia, yaitu: Hizbut Tahrir Indonesia, 
Aliansi Nasional Anti Syiah, Jamaah Ansarut Tauhid, 
Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Umat Islam, dan 
Front Pembela Islam (Anwar, Volume 4, No, 2 2018).

Konflik sosial berkedok agama sering terjadi 
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ditengah masyarakat. Misalnya, pada tanggal 17 Juli 
2015, kasus kekerasan pecah di Tolikara, Papua, 
dimana satu masjid dibakar oleh kelompok yang 
tergabung dalam pemuda Gereja Injili di Indonesia 
atau GIDI. Tiga bulan setelahnya, di tahun 2015, 
konflik semacamnya terjadi di Kabupaten Singkil, 
Nanggroe Aceh Darussalam, dua gereja dihancurkan 
dan dibakar oleh sekelompok muslim. Pemicu utama 
dari kedua kasus itu karena sama-sama mengklaim 
bahwa menurut geografis keberadaan wilayahnya 
harus dikuasai oleh arus utama pemeluk agama 
yang paling dominan, dan membatasi ruang gerak 
umat agama lain dalam menjalankan aktivitas 
peribadatannya (Khalilelrachman, Volume 13, No. 
1 2020). Beberapa contoh kasus dan permasalahan 
tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat 
merupakan komponen terpenting untuk memahami 
perkembangan moderasi beragama sebagai upaya 
dalam menghargai setiap perbedaan yang terjadi. 

Kemajuan era teknologi informasi yang begitu 
masif meluas kesemua bidang lini kehidupan manusia. 
Salah satu era yang berkembang saat ini yang 
mempengaruhi konsep moderasi beragama melalui 
dunia digital dikenal dengan istilah post truth . Istilah 
post truth didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana 
fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk 
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opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. 

Di dalam ruang digital yang dikendalikan oleh 
kecepatan elektronik, eksistensi manusia mengalami 
perubahan mendasar dari sebuah bentuk tubuh yang 
bergerak di dalam ruang, menjadi sebentuk tubuh yang 
diam di tempat dan hanya mampu menyerap setiap 
informasi yang lewat melalui simulasi elektronik. 
Ruang digital kemudian menjadi arena kontestasi dan 
kompetisi.

Pada titik inilah ruang-ruang digital dimanfaatkan 
oleh kelompok tertentu untuk menyuburkan konflik 
dan menghidupkan politik identitas. Ruang digital 
itu kini lebih condong didominasi nilai keagamaan 
yang menjurus kepada ekslusivitas, tidak hanya 
itu ajaran-ajaran agama dipertentangkan dengan 
kebijakan-kebijakan negara. Kondisi demikian sangat 
mengkhawatirkan bagi masyarakat selaku pihak yang 
mampu menerima informasi yang benar ataupun hoax 
karena digiring oleh era post truth yang menganggap 
fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk 
opini publik dibanding emosi keyakinan personal.

Desa Pangkalan Batang Barat Kecamatan 
Bengkalis Kabupaten Bengkalis merupakan Desa 
pemekaran dari Desa Pangkalan Batang, dengan 
mayoritas penduduk masyarakat suku melayu 
membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 
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sikap masyarakat Desa Pangkalan Batang Barat 
ketika menerima pandangan dan ajaran baru dari 
masyarakat suku lain yang berlainan dengan adat 
dan tradisi keagamaan sehari-hari masyarakat Desa 
Pangkalan Batang Barat, serta bagaimana pandangan 
dan sikap masyarakat Desa Pangkalan Batang Barat 
dalam menanggapi konflik keagamaan yang terjadi 
di dunia digital yang berkaitan dengan era post truth. 
Atas dasar uraian tersebut, peneliti tertarik untuk 
meneliti tentang “Moderasi Beragama sebagai Upaya 
Menghargai Perbedaan pada Era Posth Truth di Desa 
Pangkalan Batang Barat ”.

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kualitatif yaitu dimana data dan informasi diperoleh 
dari lapangan dideskripsikan secara kualitatif, dengan 
titik berat pada penjelasan hubungan kausalitas (sebab 
akibat) antara variabel indikator (Iskandar, 2009). 
Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang 
temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 
statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif 
berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu 
peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi 
tertentu menurut prespektif peneliti sendiri. Penelitian 
yang menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk 
memahami obyek yang diteliti secara mendalam yang 
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bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas 
pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas 
yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah 
(grounded theory) dan mengembangkan pemahaman 
akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi 
(Sultoni Sultoni, 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu pendekatan deskriptif, karena pendekatan 
deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data 
sebanyak-banyaknya agar mendapat hasil yang 
mewakili untuk permasalahan yang berkenaan 
dengan moderasi beragama sebagai upaya menghargai 
perbedaan di era post truth didesa Pangkalan Batang 
Barat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 Juli 
sampai 13 Agustus tahun 2021. Lokasi penelitian ini 
adalah Desa Pangkalan Batang Barat.

Subjek penelitian merupakan sumber data 
penelitian. Subjek penelitian berupa manusia, 
binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain (Sultoni 
Sultoni, 2018). Subjek dalam penelitian ini adalah 
tokoh agama dan masyarakat didesa Pangkalan Batang 
Barat. Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan 
fokus utama penelitian. Secara lebih khusus, objek 
penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan 
dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang 
menjadi objek penelitian ini yaitu konsep moderasi 
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beragama.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Imam 
masjid yang ada di Pangkalan Batang Barat. Populasi 
merupakan sekelompok objek yang menjadi sasaran 
penelitian (Salah, 2017). Populasi dalam penelitian ini 
adalah tokoh agama dan msyarakat didesa Pangkalan 
Batang Barat Kecamatan Bengkalis.

Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam 
penelitian ini menggunakan sumber data primer 
dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil 
langsung tanpa perantara, dari sumbernya. Sumber 
ini berupa benda-benda, situs atau manusia  ((P2M), 
2015). Data sekunder adalah data yang diambil 
dengan perantara, contoh mencari informasi melalui 
buku, jurnal dan arsip. Dalam penelitian ini penulis 
mendapatkan data dari hasil observasi dan wawancara 
yang dilakukan kepada tokoh Agama dan masyarakat 
Desa Pangkalan Batang Barat Kecamatan Bengkalis, 
serta melalui buku dan jurnal penelitian terdahulu 
yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama.

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara 
tertentu atau teknik-teknik tertentu yang digunakan 
oleh peneliti dalam pengumpulan data ((P2M), 2015). 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 
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teknik pengumpulan data yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang 
dilakukan dengan cara pengamatan atau pencatatan 
yang sistematis, tentang gejala yang diteliti. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan metode 
observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak 
terlibat dan hanya sebagai pengamat independen 
(Mulyaningsih, 2017).

b. Metode wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan 
data yang menghendaki komunikasi langsung 
antara peneliti dengan subjek atau responden 
(Aisyatinnaba, 2015). Dalam penelitian peneliti 
menggunakan teknik wawancara tersetruktur dan 
tidak terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
seseorang (Mulyaningsih, Upaya Guru Pendidikan 
Agama Islam dalam Membentuk Religiuistas Siswa, 
2017). Metode dukementasi yang digunakan 
peneliti untuk mencari data-data mengenai hal-hal 
yang perlu diteliti di Desa Pangkalan Batang Barat 
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sehingga memungkinkan data-data yang perlu 
diteliti dapat terkumpul.

C. PEMBAHASAN

Istilah moderasi diambil dari bahasa arabic 
dari akar kata yang sama yaitu Wasatha yang artinya 
tengah atau moderat. Dalam Islam berarti menyatakan 
watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan 
moderat dalam segala urusan baik tindakan, ucapan 
atau pemikiran (Yusuf, 2019). Sedangkan dalam 
bukunnya The Midle Path Of Moderation in Islam (Oxford 
University Press, 2015), Mohammad Hasim Kamali 
menegaskan bahwa moderate, yang dalam bahasa 
Arab berarti “Wasathaniyah” tidak bisa dilepaskan 
dari dua kata kunci yakni berimbang (balance) dan 
adil (justice). Moderat bukan berarti kompromi 
dengan prinsip-prinsip pokok ushuliyah agama yang 
diyakini demi bersikap toleran dengan umat agama 
lain. Imam Shamsi Ali menyimpulkan bahwa moderasi 
itu adalah komitmen kepada agama apa adanya, tanpa 
dikurangi atau dilebihkan. Agama dilakukan dengan 
penuh komitmen, dengan mempertimbangkan hak-
hak Vertikal (ubudiyah) dan hak-hak Horizontal 
(ihsan). Sedangkan Anis Malik Thoha mengatakan 
bahwa muslim moderat adalah seorang muslim yang 
memenuhi Islamic Principle Wasathaniyah (prinsip 
moderasi dalam Islam) yang artinya tidak ekstrim ke 
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kanan maupun kiri. Hal ini berarti bahwa muslim harus 
mampu menjaga dirinya untuk tidak menggunakan 
kekerasan melainkan membawa kedamaian dan 
rahmat untuk semua alam, juga memahami bahwa 
Islam memiliki hukum yang bersifat tetap dan ada yang 
bisa berubah atau diijtihadkan sesuai perkembangan 
zaman, tidak menggunakan pemaksaan, tidak 
mengkompromikan hal-hal dasar dalam agama. Hal 
ini bertujuan untuk menjaga kesucian beragama, 
mengkompromikan hal-hal yang bersifat fundamental 
yaitu hidup rukun dan berdampingan dengan siapapun 
(Karnawati, 2019).

Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya 
disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan 
prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan 
ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan 
asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi,  
keadilan atas adanya hukum formalitas hitam-putih 
secara langsung juga tidak cukup jika tidak dibarengi 
dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi 
prinsip keadilan. Hukum bisa saja hanya menyentuh 
aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan 
sesungguhnya, sehingga perlu ada sentuhan kebaikan. 
Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan 
adalah dimensi etik. Dalam QS. al-Baqarah: 143, 
dijelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa kaum 
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muslimin dijadikan ummatan wasathan.

انلَّاِس  
َ

َع ُشَهَداَء  ِلَُكونُوا  وََسًطا  ًة  مَّ
ُ
أ نَاُكْم 

ْ
َجَعل لَِك 

ٰ
 َوَكَذ

الَِّت ِقبْلََة 
ْ
ال نَا 

ْ
َجَعل َوَما   ۗ َشِهيًدا  َعلَيُْكْم  الرَُّسوُل   َوَيُكوَن 

ٰ َعَ َينَْقِلُب  ْن  ِممَّ الرَُّسوَل  يَتَِّبُع  َمْن  نِلَْعلََم   
َّ

إِل َعلَيَْها   ُكنَْت 
َُّ ۗ َوَما َكَن يَن َهَدى الل ِ

َّ
 ال

َ
 َع

َّ
 َعِقبَيِْه ۗ َوإِْن َكنَْت لََكِبرَيًة إِل

ََّ بِانلَّاِس لََرُءوٌف رَِحيٌم َُّ ِلُِضيَع إِيَمانَُكْم ۗ إِنَّ الل الل
Artinya : 

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan 
kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar 
kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 
kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi 
kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui 
(supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa 
yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) 
itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang 
telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan 
menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (QS. 
al-Baqarah: 143).

Kementerian Agama gencar menggaungkan 
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moderasi beragama sejak lima tahun terakhir 
merupakan pemahaman dan mengamalkan agar ajaran 
agama dijalankan dengan tidak ekstrim. Program 
moderasi tersebut sudah mulai terlihat dan terasa 
dampaknya. Walaupun demikian, gejala terjadinya 
konflik internal dalam satu umat agama masih 
dirasakan (Syatar, 2020). Dalam bingkai keberagaman 
agama dan keyakinan indonesia menjadi negara 
(nation state) yang membanggakan sekaligus menjadi 
ironi. Dibilang membanggakan karena banyaknya 
ragam perbedaan dalam aspek agama merupakan 
suatu kekayaan sekaligus potret pluralisme. Dengan 
keragaman ini kita bisa lebih bersikap menghargai 
perbedaan dan mengedepankan toleransi. Karena 
mustahil, tanpa menghargai perbedaan dan mengakui 
bahwa keragaman tersebut adalah aset bangsa, seperti 
yang terjadi dibelakangan ini, Indonesia menjadi 
negara yang diakui oleh seluruh dunia sebagai kiblat 
toleransi beragama.

Tetapi disisi yang lain, keberagaman agama dan 
keyakinan justru menjadi petaka. Konflik sektarian 
antar keyakinan maupun agama nyaris tidak dapat 
dibantah keberadaannya. Konflik keagamaan bahkan 
dengan menggunakan cara-cara kekerasan banyak 
kita jumpai. Diantara dari mereka menggunakan 
klaim kebenaran kelompoknya masing-masing, 
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mengindahkan kebenaran dan keyakinan dari agama 
lain. Mereka menganggap diluar kelompok mereka 
sebagai yang lain atau the other, karena mereka telah 
terjebak pada koloni dogma masing-masing yang 
mengakibatkan pola pikir dan tindakannya juga anti 
keragaman. Mereka saling menutup kemungkinan-
kemungkinan yang bisa dipertemukan antara kedua 
belah pihak, sehingga polarisasi menjadi tidak sehat 
(Hendris, 2016).

Klaim kebenaran itulah yang menurut kimbal 
(Kala Agama Menjadi Bencana,2013) dikatakan sebagai 
faktor terjadinya konflik antar kelompok keagamaan 
dan keyakinan. Kimbal menegaskan bahwa terorisme 
maupun kekerasan adalah buah dari pemahaman buta 
terhadap teks kebenaran kelompoknya dan melupakan 
keberadaan kelompok-kelompok lain.

Hasil penelitian yang dilakukan bersama 
Imam mesjid Umar bin Khattab  Bapak Hasanudin 
di Desa Pangkalan Batang Barat Kec. Bengkalis Kab. 
Bengkalis, diketahui bahwa perkembangan moderasi 
beragama yang terjadi didesa Pangkalan Batang 
Barat yang mayoritas masyarakatnya suku melayu 
selalu mengedepankan sikap toleransi yang tinggi 
dengan sesama suku lainnya baik itu dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari, berinteraksi sosial serta 
menyangkut dalam hal keagamaan.
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Gambar 1. Dokumentasi dengan Imam Masjid 
Umar bin Khattab

Selain itu peneliti juga mempertayakan tentang 
bagaimana praktik pelaksanaan ibadah seperti sholat 
yang dilakukan di Desa Pangkalan Batang Barat 
selama ini, dan dalam hal ini pak Ariyanto selaku 
tokoh masyarakat di Desa Pangkalan Batang Barat 
memberikan penjelasannya yaitu :

1. Praktik Ibadah Sholat

Ibadah sholat yang dilaksanakan di Desa 
Pangkalan Batang Barat selama ini sama halnya 
dengan pelaksanaan ibadah sholat dengan tempat 
lainnya. Sebagai umat Islam kita harus tetap 
berpegang teguh kepada Alquran, Hadits, qiyaz 
dan Ijma’ Ulama sebagai sumber pedoman dalam 
hukum Islam yang telah mengatur segalanya yang 
berkaitan dengan hal peribadatan kepada Allah Swt.
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Dilihat dari pelaksanaan ibadah sholat selama 
ini yang dilakukan di Desa Pangkalan Batang Barat 
tidak pernah terjadi konflik, sebagaimana halnya  
menurut pak Hasanudin selaku imam Mesjid Umar 
bin Khattab praktik ibadah sholat yang dilakukan 
selama ini tetap setelah selesai sholat melakukan 
zikir dan amalan sunnah lainnya terlebih dahulu. 
Namun apabila terdapat salah satu imam yang 
tidak melakukan zikir setelah selesai sholat 
maka masyarakat dan jamaah juga tidak pernah 
mempermasalahkannya.

2. Perbedaan Mazhab Imam Fiqih

Menurut Bapak Ariyanto dan Bapak Hasanudin 
selaku tokoh masyarakat dan Imam Masjid Umar bin 
Khattab, mayoritas masyarakat di Desa Pangakalan 
Batang Barat bermazhab Imam Syafi’i. Namun 
walaupun seperti itu selama ini di Desa sama 
sekali tidak pernah terjadinya konflik keagamaan 
yang berkaitan dengan perbedaan mazhab, hal ini 
dikarenakan bahwa setiap masyarakat senantiasa 
memiliki sikap toleransi dan rasa saling menghargai 
antar sesama masyarakat umat beragama, sehingga 
konflik yang pernah terjadi terkait keagamaan yang 
seing kita saksikan selama ini baik itu didalam 
kehidupan sehari-hari maupun di media sosial tidak 
pernah terjadi Didesa Pangkalan Batang Barat, hal 
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ini disampaikan langsung oleh Bapak Ariyanto dan 
Bapak Hasanudin selaku tokoh agama dan Tokoh 
masyarakat desa Pangkalan Batang Barat.

Menurut Pak Imam Masjid Umar bin Khattab, 
perkembangan moderasi beragama yang terjadi 
saat ini seharusnya kita mampu menempatkan diri 
sebagai insan yang mampu mempersatu ditengah 
maraknya perpecahan sesama umat Islam yang 
terjadi saat ini. Pemerintah Desa Pangkalan Batang 
Barat bersama keseluruhan kepengurusan masjid 
dan rumah ibadah yang ada didesa Pangkalan 
Batang Barat senantiasa selalu bekerjasama untuk  
mengambil peran aktif terhadap isu-isu keagamaan 
yang terjadi ditengah masyarakat dengan cara 
memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga 
toleransi beragama ditengah masyarakat yang 
mayoritasnya adalah suku melayu supaya tercipta 
kerukunan kehidupan beragama ditengah 
masyarakat di desa Pangkalan Batang Barat.

Beragam permasalahan keagamaan yang 
muncul ditengah masyarakat saat ini juga 
dipengaruhi oleh perkembangan media sosial yang 
masif dimana kebenaran bisa dikalahkan oleh 
keadaan simpati dan emosional yang dilakukan 
oleh pihak pihak yang berkepentingan yang dikenal 
dengan istilah era post truth. Menanggapi hal ini 
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menurut Pak Hasanudin selaku Imam masjid Umar 
bin Khattab Desa Pangkalan Batang Barat, sebagai 
masyarakat harus mampu bersikap bijaksana dalam 
menanggapi setiap informasi yang tersebar di dunia 
digital terlebih lagi dalam hal yang berkaitan dengan 
konflik keagamaan. 

Sehingga hasil penelitian terkait moderasi 
beragama sebagai upaya menghargai perbedaan 
pada era post truth di Desa Pangkalan Batang 
Barat memperlihatakan bahwa ada beberapa hal 
yang menjadi tolak ukur dalam memahami konsep 
moderasi beragama yang berkembang ditengah 
masyarakat dan di era post truth yang dipengaruhi 
majunya perkembangan teknologi dan informasi, 
diantaranya yaitu :

1. Seberapa kuat kembalinya penganut agama 
kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai 
kemanusiaan. Melalui kemanusiaan maka 
perbedaan agama di tengah masyarakat bukan 
menjadi persoalan mengganggu keharmonisan.

2. Kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan 
bersama menunjukkan kerja sama di antara 
sesama manusia yang beragam. Karena 
bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan 
sehingga keragaman itu akan saling menutupi 
kekurangan. Keragaman diciptakan Tuhan Yang 
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Maha Esa untuk membuat sesama manusia 
saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah 
kehendak Tuhan karena manusia yang beragam 
membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran 
agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat 
terhadap kesepakatan bersama.

3.  Ketertiban umum. Manusia yang beragam latar 
belakang agar bisa tertib yang bisa memicu 
suasana beragama yang moderat. Tujuan agama 
dihadirkan agar tercipta ketertiban umum di 
tengah kehidupan bersama yang beragam.

D. KESIMPULAN 

Moderasi beragama merupakan konsep 
terpenting dalam memahami setiap perbedaan yang 
terjadi ditengah masyarakat. Banyak konflik yang 
terjad ditengah masyarakat dikarenakan kurangnya 
sikap toleransi dan saling menghargai. Sehingga 
konsep moderasi beragama yang selalu digaungkan 
oleh kementerian agama dan negara merupakan solusi 
terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Kemajuan teknologi dan informasi juga merupakan 
faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik ditengah 
masyarakat yang berkaitan dengan keagmaan 
dikarenakan ketidaktahuan masyarakat untuk 
membedakan mana informasi yang benar dan hoax 
yang menyebar begitu masif ditengah masyarakat.
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Hasil penelitian di Desa Pangkalan Batang Barat 
menunjukkan bagaimana pentingnya konsep moderasi 
beragama dalam menjaga kerukunan dan keutuhan 
dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak dari 
penelitian ini memberikan informasi kepada pembaca 
bahwa konsep moderasi beragama memiliki dampak 
positif untuk menjaga toleransi dalm kehidupan 
bermasyarakat. Banyak hal yang masih perlu dikaji 
tentang bagaimana penerapan yang tepat dalam 
penerapan konsep moderasi beragama ditengah 
masyarakat, sehingga penelitian ini memberikan 
peluang bagi pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai 
bahan rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
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PENERAPAN NILAI-NILAI AJARAN ISLAM 
OLEH MASYARAKAT MELAYU DALAM 

HUBUNGAN SESAMA MUSLIM DAN 
DENGAN NON MUSLIM DI KABUPATEN 

BENGKALIS

Oleh:

Ahmad Jailani, Pipin, Arnis Helmida Sari, Devi Safutri, Lilis 
Suryani, Nuraslinda Wati, Siti Eka Listari

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya 
intoleransi yang terjadi dimasyarakat interasi akhir akhir 
ini dan perlunya pemahaman moderasi beragama ditegah 
tengah masyarakat. Tujuan penelitian ni adalah untuk 
melihat bagaimana penerapan nilai nilai islam yang ada di 
masyarakat melayu baik sesame muslim dan non muslim. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sekaligus 
sebagai pengumpul data peneliti. Data penelitian ini diambil 
dari ucapan perilaku dari subjek yang diambil penelitian 
deskriptif untuk menggambarkan apa yang sedang diteliti 
yaitu hubungan antara umat muslim dengan non muslim 
di Desa Kuala Alam Kab Bengkalis. Teknik yang digunakan 
adalah proposive sampling karena pengambilan sampel 
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dengan pertimbangan yang tertentu, seperti orang-orang 
yang paling paham tentang penerapan ajaran Islam dalam 
hubungan masyarakat muslim dan non muslim. Berdasarkan 
hasil penelitian, penerapan hidup damai, rukun, saling 
membantu, sikap toleransi, saling bekerja sama, sikap sopan, 
prinsip kebersamaan, tidak pernah melakukan kekerasan dan 
memiliki rasa kasih sayang sudah diterapkan dengan baik 
oleh masyarakat Melayu dalam hubungan sesama muslim 
dan dengan non muslim di Desa Kuala Alam Kab Bengkalis 
dan sikap toleransi yang tinggi dengan menerapkan nilai-
nilai dari lima sila sehingga terciptanya kehidupan yang 
aman, damai dan tentram di desa ini.

Kata kunci: Nilai-nilai, Ajaran Islam, Muslim, Non Muslim

A. PENDAHULUAN

Berbicara tentang nilai-nilai akan melibatkan 
persoalan mengenai objek yang bernilai, dan manusia 
yang  menilai, serta nilai sebagai konsep ukuran  dan 
pembenaran atas hasil penilaian. Penerapan nilai 
ajaran Islam ini lebih dikaitkan dengan kebiasaan, adat 
istiadat dari masing-masing agama (Azmi 2014).

Agama dan kebudayaan memiliki pengaruh yang 
sangat erat, dapat dilihat dari  cara beribadah seseorang 
dengan agama dan kebudayan yang dimilikinya. 
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Agama dan kebudyaan ini memiliki tujuan yang sama 
yaitu supaya hidup manusia di dunia lebih terarah dan 
mendapatkan kemudahan. Islam dengan masyarakat 
melayu  memiliki pengaruh yang sangat kuat mulai 
dari berkembangnya Islam di lingkungan kerajaan 
serta  munculnya kerajaan Islam di tanah Melayu.

Masyarakat melayu mengamalkan ajaran 
agamanya dengan sesama dan  konsisten demi 
mencapai kualitas hidup yang sejahtera baik di dunia 
maupun di Akhirat, adapun tujuan pemahaman agama 
untuk mengangkat derajat pada keluarga setempat 
yaitu peran orang tua dalam memberikan pemahaman 
dan pendidikan pada kalangan anak  muda sekarang. 
Pemahaman agama sangat di perlukan apalagi dalam  
sebuah  keluarga karena jika salah  pemhaman akan 
bertentangan dengan  agama (Djamal 2017).

Dalam kehidupan masyarakat melayu biasanya 
terdiri dari orang muslim dan non muslim walaupun 
begitu ajaran  Islam menganjurkan untuk kita saling 
membantu, saling tolong-menolong sesama muslim 
dan non muslim. Hubungan antara muslim dan non 
muslim  masing-masing menganjurkan  keharmonisan, 
kedamaian, kerukunan, saling menghormati dan  
menjunjung tinggi prinsip kebersamaan. Pada 
dasarnya, agama tidak mengajarkan  untuk berbuat 
kekerasan terhadap orang yang beda agama. Namun, 
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agama menganjurekan untuk berdamai, saling 
menghormati, rasa kebersamaan, jika seseorang yang 
memahami ajaran agama dengan benar, maka orang 
itu akan memiliki perliku santun, damai, toleran, dan 
penuh kasih syang dengan orang lain. Nilai ajaran Islam 
dalam hubungan sesama muslim dan non muslim 
yaitu berbeda keyakinan, tetapi itu tidak menjadi 
penghalang bagi kita untuk menerima,membantu dan 
menjalin kerja sama yang harmonis dalam kehidupan 
masyarakat. Karena Islam tidak membatasi hubungan 
tersebut yang penting saling menghargai satu dengan 
yang lainnya. Setiap orang berhak untuk memilih 
agama dan keyakinan dirinya (Yusuf 2014).

Masyarakat melayu  banyak menganut agama 
Islam karna menurut  mereka  agama Islam adalah 
agama yang sempurna ,maka itu masyarakat 
Melayu banyak beragama Islam serta memiliki ilmu 
pengetahuan dan pendidikan dari nenek moyangnya 
dahulu. Orang tua merupakan pendidikan yang 
pertama bagi anak-anak sebelum  sekolah, jika keluarga 
mempunyai pemahaman agama yang baik maka in 
saya Allah akan mewariskan kepada keturunannya 
sehingga menjadi kebiasaan anak tersebut. Dari 
penelitian sebelumnya oleh Samhi Muawan Djamal 
menyimpulkan bahwa banyak masyarakat desa yang 
terpengaruh akibat perkembangan modernisasi dari 
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kemajuan teknologi sehingga pelaksaan nilai-nilai 
keagamaan kurang karena masyarakat sibuk dengan 
urusan dunia. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat 
sejauh mana masyarakat melayu dapat menerapkan  
nilai-nilai ajaran  Islam dalam  hubungan sesama 
muslim dan non muslim tanpa membedakan suku, ras, 
bangsa dan keyakinann seseorang serta membangun 
hubungan dan kerukunan antara umat beragama.

B. METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif 
pendekatan diskriptif. Dimana penelitian diambil dari 
ucapan maupun prilaku dari subjek yang diambil. 
Penelitian diskriptif untuk mengambarkan apa yang 
sedang diteliti yaitu hubungan antara umat muslim 
dan non muslim dalam masyarakat melayu. Objek 
penelitian adalah masyarakat melayu yang tinggal di 
daerah  Kabupaten Bengkalis.

Teknik yang digunakan adalah purposive 
sampling karena pengambilan sampel dengan 
pertimbangan yang tertentu, seperti orang-orang yang 
paling tahu tentang penerapan ajaran Islam dalam 
hubungan masyarakat muslim dan non muslim. Juga 
dengan beberapa masyarakat non muslim seperti 
pendeta, kepala adat dan lain lain. Sumber data yaitu 
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data primer yang diperoleh dengan wawancara dan 
observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 
jurnal jurnal ilmiah dan buku buku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dan observasi yang 
peneliti lakukan. Peneliti bisa menguraikan tentang 
gambaran bagaimana penerapan nilai nilai ajaran  
Islam masyarakat melayu dalam hubungan antara 
masyarakat sesama  muslim dan dengan non muslim 
di Kabupaten Bengkalis. Masyarakat pulau Bengkalis 
ini terdapat 3 agama yaitu Islam,Kristen dan Hindu.
Salah satu tempat yang peneliti jadikan pengambilan 
wawancara yaitu di Desa Kuala Alam.

Pertanyaan:

Apakah masyarakat disini hidup dengan damai, baik 
sesama muslim maupun non muslim? 

Jawaban partisipan pertama:

Masyarakat di sini rata-ratanya hidup dengan damai 
sesama muslim

Partisipan kedua:

Masyarakat disini hidup dengan damai saja antara 
orang muslim dengan non muslim tidak ada masalah 
apapun
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Partisipan non-muslim:

Masyarakat disini hidup dengan damai bersama 
orang muslim maupun dengan orang non muslim, 
yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dari lima sila  
sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, 
tentram dan damai, serta jarangnya terjadi atas 
permasalahan antara kedua belah pihak baik itu 
muslim dan non muslim. Dikarenakan permasalahan 
atas masing masing kepercayaan akan diselesaikan 
dari kebiasaan kepercayaan menurut keyakinan 
agamanya dengan tujuan yang sama dalam 
kehidupan dipedesaan. 

Pertanyaan :

Apakah masyarakat disini hidup dengan rukun, baik 
sesama muslim maupun non muslim? 

Jawaban partisipan muslim pertama:

selama ini masyarakat hidup dengan rukun-rukun 
saja antar sesama muslim karena 99% disini orang 
muslim.

Jawaban partisipan muslim kedua:

Sudah jelas masyarakat di sini hidup dengan rukun 
antar umat beragama karena setiap orang bebas 
untuk memilih keyakinannya masing-masing.
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Partisipan non-muslim:

Masyarakat disini hidupnya rukun, bertetangga dan 
bersaudara semuanya

Prinsip kebebasan beragama sudah dijelaskan 
dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu tidak 
ada paksaan untuk memeluk agama Islam dan begitu 
juga sebaliknya orang non muslim pun tidak memaksa 
untuk memeluk keyakinannyakarena Islam memiliki 
toleransi yang tinggi kepada semua manusia dimuka 
bumi ini kita diperintahkan untuk mengajak dan 
berdakwah sesuatu dengan ajaran Nabi Muhammad 
Saw (armayanto 2013).

Pertanyaan:

Apakah masyarakat disini mau saling membantu, 
baik sesama muslim maupun non muslim? 

Jawaban partisipan muslim pertama:

Masyarakat disini tentunya saaling membantu 
sesama umat muslim seperti ada acara kenduri, 
pesta pernikahan dan lain-lain.

Partisipan muslim kedua:

Orang non muslim disini siap membantu orang 
muslim jika ada pesta pernikahan seperti kekurangan 
bola lampu, kursi, meja dan lain sebagainya.
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Partisipan non-muslim:

Selama ini kehidupan masyarakat antara muslim 
dan non muslim disini memang saling membantu 
baik suku apapun, dengan tradisi yang telah ada 
dari zaman sebelumnya”. 

Sejarah rasulullah dan para sahabatnya dalam 
memberi dan menerima hadiah dari non muslim. Nabi 
SAW pun senantiasa membantu umat yang menjadi 
penantang dakwahnya dan juga melakukan transaksi 
ekonomi dengan orang non muslim (Samsu 2015).

Pertanyaan:

Apakah masyarakat disini mempunyai sikap 
toleransi baik sesama muslim maupun non muslim?

Partisipan muslim pertama:

Jelas masyarakat disini mempunyai sikap toleransi 
yang kuat dengan sesama muslim.

Partisipan muslim kedua:

Masyarakat muslim disini bukan memiliki toleransi 
lagi bahkan memiliki sifat sosial terhadap orang non 
muslim.

Partisipan non-muslim:

Orang muslim dan orang non muslim disini jelas 
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memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap suku 
apapun sehingga diterapkan  di desa Kuala Alam 

Mereka memiliki sifat toleransi sosial yang tinggi 
baik terhadap muslim maupun non muslim dan dalam 
Al-Qur’an Surat Yunus ayat 99-100 mengisyarkan 
bahwa nilai toleransi sangat tinggi dalam Islam karena 
Islam memeberikan kebebasan untuk beriman bahkan 
nabi tidak boleh memaksa mansuia untukberiman 
kepada Allah SWT. 

Pertanyaan:

Apakah masyarakat disini mau bekerja sama baik 
sesama muslim maupun non muslim?

Partisipan muslim pertama:

Masyarakat muslim disini tentunya mau bekerja 
sama dengan sesama muslim

Partisipan muslim kedua:

Di desa ini sangat baik seperti saat salah seorang 
dari kalangan muslim yang meninggal dunia, dengan 
simpati masyarakat disini mereka senantiasa datang 
berziarah dan begitu juga sebaliknya Orang muslim.

Partisipan non-muslim:

Masyarakat disini memang sejak dulu melakukan 
kerja sama antar umat beragama sehingga ini terus 
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berjalan dengan baik

Pada zaman Rasulullah SAW dahulu ia telah 
menjalin kerjasama dengan cara tukar menukar 
barang dan melakukan gadai dengan orang yahudi 
bahkan juga melakukan jual beli barang sesuai 
kebutuhan negara baik dengan orang muslim maupun 
dengan non muslim selama orang non muslim tidak 
membahayakan keberlangsungan hidup orang muslim. 

Pertanyaan:

Apakah masyarakat disini mau saling tolong 
menolong baik sesama muslim maupun non 
muslim?

Partisipan muslim pertama:

Masyarakat disini tentunya mau saling tolong 
menolong antar sesama muslim karena setiap 
muslim pasti membutuhkan pertolongan orang lain.

Partisipan muslim kedua:

Selama ini yang ia lihat belum ada istilah tolong-
menolong antara umat muslim dan non muslim 
disini karena mereka pun tidak ada minta tolong 
dengan orang muslim disini begitu juga sebaliknya.
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Partisipan non-muslim:

Masyarakat disini bukan saling tolong menolong 
lagi akan tetapi saling membantu lagi antar umat 
muslim dan non muslim.

Rasulullah pun dahulu sudah saling tolong 
menolong, hidup harmonis, melakukan interaksi, dan 
juga mengizinkan orang non muslim untuk tinggal 
dimekkah dan madinah tanpa memerangi atau 
memusuhi orang muslim dengan syarat membayar 
jizyah serta hanya sebatasberinterkasi bukan 
menyangkut hal akidah masing-masing umat beragama 
(Sri Ulfa Rahayudan 2019). 

Apakah masyarakat disini berperilaku sopan 
baik sesama muslim maupun non muslim?

Menurut partisipan muslim 1 mengatakan bahwa 
“Masyarakat Kuala Alam ini tentunya bersikap sopan 
terhadap sesam muslim baik itu di keluarga, dengan 
orang yang lebih tua dan ditempat umu. Karena sikap 
sopan merupakan perilaku yang harus ada di setiap 
manusia”.

Menurut partisipan muslim 2 mengatakan bahwa 
” Masyarakat disini tentunya mempunyai sikap sopan, 
sikap yang baik antara umat muslim dan non muslim 
sehingga sikap itu terus dilakukan di desa ini”.



107

Menurut partisipan non muslim 1 mengatakan 
bahwa ”masyarakat muslim disini tidak pernah 
mengeluarkan kata kata atas halal dan haram serta 
tidak ada cacian dan hinaan yang mereka berikan 
dengan orang non muslim”. 

Islam mengajarkan kepada umat muslim untuk 
menciptakan rasa homat dan menghargai sesama umat 
manusia. Selagi mereka tidak memusuhi dan mengusir 
orang muslim dari negeri mereka termasuk seperti di 
Desa Kuala Alam. Sikap saling menghormati sifatnya 
tidak terbatas untuk dilakukan terhadap agama agama 
melainkan juga dilakukan pada ras, suku, etnis, dan 
lain sebagainya. Dari sikap menghormati akan muncul 
kebersamaan, karena Allah SAW tidak melarang umat 
islam untuk saling bekerja sama, membantu satu sama 
lain, tolong menolong dan senantiasa berbuat baik 
kepada siapapun termasuk agama lain. Oleh karena 
itu, nabi saw saling menghormati umat beragama 
dan juga dalam surat al-kafirun menjelaskan untuk 
tidak mencampurkan akidah dan keyakinannya antar 
masing-masing agama (armayanto 2013).
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Apakah masyarakat disini menjunjung tinggi 
prinsip kebersamaan baik sesama muslim maupun 
non muslim?

Menurut partisipan muslim 1 mengatakan bahwa 
“ Masyarakat disini memang menjunjung tinggi prinsip 
kebersamaan antar sesama muslim, karena prinsip ini 
sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat supaya 
tidak ada perpecahan antara sesama umat muslim”

Menurut partisipan muslim 1 mengatakan bahwa 
” masyarakat kuala alam tentunya jelas menjunjung 
tinggi prinsip kerbersamaan antar umat muslim dan 
non-muslim. Apapun yang dilaksanakan di desa ini 
mereka melibatkan baik orang muslim maupun non 
muslim. Orang muslim tidak pernah meninggalkan 
orang non muslim karena mereka merupakan warga 
Indeonesia dan warga desa Kuala Alam”

Menurut partisipan non muslim 1 mengatakan 
bahwa ”Dalam hal kebersamaan antara muslim dan non 
muslim itu terus terjadi dan di junjung tinggi sehingga 
kehidupan yang baik terus tercipta di desa ini”. 

Dalam islam telah memiliki prinsip persamaan 
untuk menjalin hubungan sesama manusia tanpa ada 
diksriminasi semuanya dianggap sama dan terjamin 
kehormatannya. Islam telah mengajarkan kita untuk 
melindungi hak setiap orang dengan menolak sikap 
diksriminasi. 
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Apakah masyarakat disini pernah melakukan 
kekerasan baik sesama muslim maupun non 
muslim?

Menurut partisipan muslim 1 mengatakan bahwa 
” masyarakat disini tidak pernah melakukan kekerasan 
antar sesama muslim karena mereka menganggap 
semua umat muslim itu bersaudara dan tidak boleh ada 
permusuhan antar sesama muslim”.

Menurut partisipan muslim 2 mengatakan 
bahwa ”masyarakat  disini belum pernah sama sekali 
melakukan kekerasan terhadap orang non muslim 
begitu juga sebaliknya karena setiap manusia itu 
bersaudara dan tidak boleh ada permusuhan walaupun 
kita berbeda keyakinan”. 

Dengan menghormati prinsip persamaan ini 
bahwa perbedaan ras,suku dan agama tidak akan 
menjadi penyebab konfik dan tindakan kekerasan 
akan tetapi menjadi motif saling mengenal antara satu 
dengan yang lainnya (Samsu 2015).
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Apakah masyarakat disini memiliki rasa kasih 
sayang baik sesama muslim maupun non muslim?

Menurut partisipan muslim 1 mengatakan bahwa 
”masyarakat disini untuk sesama muslim jelas harus 
memiliki rasa kasih sayang terutama didalam keluarga 
dan tetangga”

Menurut partisipan muslim 2 mengatakan bahwa 
”untuk kasih sayang antara muslim dan non muslim 
disini dengan melihat dengan keadaan yang seperti 
mana kasih sayangnya, yang jelas kita sesama manusia 
harus saling hormat-menghormati dan saling kasih 
sayang”

Menurut partisipan non muslim 1 mengatakan 
bahwa “masyarakat muslim  didesa ini akan tetapi lebih 
memiliki rasa cinta kasih terhadap orang non muslim 
dan memang sudah diterapkan di desa ini dari zaman 
sebelumnya”.  

Kedua belah pihak sama sama memiliki rasa cinta 
dan kasih sayang dalam kemasyarkatan. Masyarakat di 
Desa Kuala Alam memiliki prinsip persaudaraan dengan 
umat non-muslim bahwa manusia itu satu sama lain 
bersaudara karena mereka berasal dari sumber yang 
satu, walaupun begitu tetap membuat semua anggota 
masyarakat dapat saling membantu meskipun berbeda 
keyakinan tanpa memutuskan silahturahmi. Umat 
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islam diperintahkan untuk menjaga hubungan baik 
dengan umat agama lain sepanjang tidak melanggar 
larangan Allah SWT (armayanto 2013).

Dari sikap toleransi yang dimulai masyarkat 
desa kuala alam akan membangun kebersamaan atau 
keharmonisan dan menyadari adanya perbedaan antar 
umat beragama. Maka akan timbul  rasa kasih sayang 
dan saling pengertian. Dari perlakuan rasulullah Saw 
tersebut menjadi pelajaran dalam kehidupan sehari-
hari bahwa nabi selalu mengunjungi, mnghormati, 
berbuat baik, menjenguk orang sakit dan  memberi 
atau menerima dari umat non muslim sehingga 
menjadi teladan bagi umat Islam di Kuala Alam dari  
dahulu sampai sekarang (Murn 2018).

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang 
peneliti lakukan maka bisa di simpulkan bahwa 
Penerapan Nilai-Nilai Ajaran Masyarakat Melayu dalam 
Hubungan Masyarakat Muslim dan dengan Non muslim 
di Desa Kuala Alam Kab. Bengkalis telah menerapkan 
sikap toleransi yang tinggi dan juga menerapkan lima 
sila sehingga terciptalah kehidupan yang baik, damai,, 
aman rukun, nyaman, tentram terhadap keberagaman 
agama suku dan budaya di suatu tempat sehingga 
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akan menciptakan rasa kasih dan sayang yang mampu 
menumbuhkan rasa simpati dalam tolong menolong, 
saling menghormati dan menghargai dari ajaran Islam 
untuk sebuah hubungan kemasyarakatan baik dengan 
orang muslim maupun orang non muslim.
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ANALISIS NILAI KEISLAMAN TERHADAP 
PENGGUNAAN DAN MOTIF KAIN 

SONGKET MELAYU SEBAGAI BENTUK 
KEARIFAN LOKAL BENGKALIS

Oleh :

Indra, Hilyatul Ulya, Gus Purwanti, Nabila Ainatasya, 
Puspasari, Rizki Saputri Harahap, Sendy Lorinsky

Abstrak

Penelitian dilakukan di tempat-tempat pengrajin tenun 
yang ada di Desa Sebauk, Bengkalis, Riau. Kerajinan tenun 
sendiri adalah salah satu warisan budaya yang harus dijaga 
kelestariannya. Penggunaan kain tenun dapat dijadikan 
sebagai media untuk pelestarian budaya berbasis kearifan 
local yang ada di Bengkalis. Apalagi di era modern dengan 
perkembangan gaya berpakaian saat ini banyak generasi 
muda yang mulai melupakan keberadaan kain tenun dan 
menjadikan kain tenun mulai jarang digunakan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui tentang nilai-nilai keislaman 
yang terkandung dalam kain songket tenun melayu Riau 
apabila dilihat dari segi penggunaan dan motif-motifnya. 
Selain itu di penelitian ini juga dibahas mengenai sejarah 
tenun, alat tenun, proses menenun. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 
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menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi 
yang diperoleh dari tempat pengrajin tenun di desa Sebauk 
dan studi literatur dari berbagai sumber. Triangulasi 
data dilakukan untuk mendapatkan validitas data. Hasil 
dari penelitian ini yaitu pengrajin kain tenun yang mulai 
berkembang di Bengkalis menjadi salah satu bentuk kearifan 
lokal yang dapat membantu mengangkat perekonomian 
masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga mendapat respon positif 
dari masyarakat sekitar dan juga pemerintah. Dan pada kain 
songket ini sendiri terdapat nilai-nilai keislaman yang dapat 
dilihat dari penggunaan dan motif-motif kain songket itu 
sendiri.

Kata kunci: Tenun, songket,kearifan local, Riau, perekonomian

A. PENDAHULUAN

Suku melayu merupakan suatu suku yang 
memiliki kebudayaan sama seperti suku lainnya yang 
tersebar di Indonesia. Suku Melayu tak terlepas dari 
kebudayaan yang membentuknya, sehingga karya-
karyanya terlihat unggul. Melayu memiliki keunikan 
tersendiri dari berbagai suku lainnya. Suku melayu 
mempunyai berbagai hasil karya kearifan lokal, salah 
satunya adalah kain songket.
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Kain Songket merupakan salah satu hasil 
kerajianan tangan anak melayu dan kebudayaan 
melayu memiliki Khazanah yang dimiliki sejak zaman 
prasejarah sampai sekarang. Kain songket sudah 
tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan bentuk 
yang khas di setiap daerah. bentuk kain songket ditiap 
daerah senantiasa mempunyai perbedaan bentuk 
dan gaya seni tersendiri dan dengan itu ciri khasnya 
dipertahankan, karena merupakan identitas dari 
masyarakat pendukung setempat, dan dalam kerangka 
yang lebih luas juga merupakan identitas kebudayaan 
bangsa Indonesia yang bersifat Bhineka Tunggal Ika. 

Keberadaan Kain Songket tidak lepas dari tumbuh 
kembangnya budaya, karena merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kerajinan 
tenun masih dapat ditemukan dalam kehidupan 
masyarakat sampai saat ini. Salah satunya tenun 
songket yang masih ada sampai saat ini adalah tenun 
kain Melayu Riau. Kerajinan Kain Songket Melayu Riau 
dapat dijumpai hampir disetiap daerah di Riau, seperti 
di Siak, Bengkalis, Pekanbaru dan lain sebagainya. 
Keberadaan tenun songket Melayu Riau begitu dekat 
dalam kehidupan keseharian, karena banyak digunakan 
untuk pemenuhan kebutuhan fisik dan kelengkapan 
kebutuhan hidup sehari-hari atau seperti set sepatu 
pengantin, dan masker. Dalam penggunaan tenun 
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songket Melayu Riau banyak dipakai pada acara-acara 
adat, terutama untuk pakaian adat dan kelengkapan 
adat. Tenun songket Melayu Riau bukan hanya sekedar 
memenuhi kebutuhan fisik semata tapi juga memiliki 
nilai-nilai, makna dan simbol yang merupakan pesan-
pesan dalam kehidupan masyarakat.

Penggunaan corak ragam hias yang terdapat pada 
tenun songket, dimana setiap corak itu memiliki makna 
dan falsafah tertentu. Nilai mengacu kepada sifat-sifat 
asal dari setiap benda atau makhluk yang dijadikan 
corak, yang dipadukan dengan nilai-nilai kepercayaan 
dan budaya tempatan. Dengan mengacu kepada nilai-
nilai luhur yang terkandung di dalam setiap corak 
itu, adat resam tempatan mengatur pemakaian dan 
penempatannya. Hal itu menyebabkan corak menjadi 
kokoh, menjadi kegemaran dan menjadi kebanggaan 
sehingga diwariskan secara turun temurun.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah 
diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji serta mengetahui nilai keislaman dan makna 
dari penggunaan beserta motif-motif kain songket 
tenun melayu, sehingga hasil dari penelitian ini dapat 
menjadi tambahan pengetahuan kepada masyarakat 
riau khususnya bagi masyarakat Bengkalis, terutama 
generasi muda.
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B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pnelitian 
kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk meneliti dimana 
peneliti adalah sebagai kondisi objek alamiah. Teknik 
instrumen kunci pengumpulan data dilakukan secara 
teringulasi analisis data bersifat induktif dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 
generalisasi (Sugiyono, 2012).

Jenis data yaitu data primer diproleh melalui 
observasi dan wawancara dan data sekunder diperoleh 
melalui dokumentasi dan kajian pustaka. Setelah data 
terkumpul, teknik analisis data yang digunakan yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Penelitian ini dilakukan di desa Sebauk, Kecamatan 
Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Peneliti memilih 
daerah ini sebagai lokasi untuk melakukan penelitian 
karena daerah ini merupakan pusat kearifan lokal 
kain tenun yang ada di bengkalis, Riau. Yang menjadi 
responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha 
kain tenun di sebauk beserta para pekerjanya.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kearifan Lokal

Dalam UU No.32 tahun 2009 tentang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
BAB I Pasal 1 butir 30 Kearifan lokal adalah nilai-
nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
masyarakat untuk antara lain melindungi dan 
mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan 
local terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) 
atau kebijaksanaan dan lokal (local) atau setempat. 
Jadi kearifan lokal adalah Ide dan gagasan atau 
pengetahuan yang lahir dari masyarakat setempat 
dalam menjalankan kehidupan di lingkungan sekitar. 
Selanjutnya dalam kamus besar bahasa Indonesia 
dikatakan bahwa kearifan lokal (local Wisdom) yang 
terdiri dari dua kata yaitu: kearifan (wisdom) dan 
kata lokal (local). Lokal berarti setempat, sedangkan 
wisdom atau kearifan sama dengan kebijaksanaan. 

Maka secara umum local wisdom (kearifan 
lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan 
setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh 
kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti 
oleh anggota masyarakatnya. Sebagai sebuah 
istilah wisdom sering diartikan sebagai ‘kearifan/ 
kebijaksanaan’, di mana wisdom dipahami sebagai 
kemampuan seseorang dalam menggunakan 
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akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap 
sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, 
atau peristiwa yang terjadi. Lokal secara spesifik 
menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan 
sistem nilai yang terbatas.

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah 
nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. 
Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan 
menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-
hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat 
beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal 
merupakan entitas yang sangat menentukan harkat 
dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal 
itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi 
unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan 
lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah 
yang menentukan dalam pembangunan peradaban 
masyarakatnya (Diem, 2012).

Akhir dari kearifan lokal ini  akan mewujud 
menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat 
kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam 
nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan 
kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku 
sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin 
dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang 
telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan 
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lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku 
dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu 
menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu 
yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak 
terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan 
perilaku mereka sehari-hari.Proses sedimentasi 
ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, dari 
satu generasi ke generasi berikut. Kemunculan 
kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil 
dari proses trialanderror dari berbagai macam 
pengetahuan empiris maupun non-empiris atau 
yang estetik maupun intuitif. Kearifan lokal 
lebih menggambarkan satu fenomena spesifik 
yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas 
kelompok tersebut.

Adapun fungsi kearifan lokal, yaitu:

1) Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian 
sumber daya alam. 

2) Berfungsi untuk pengembangan sumber daya 
manusia. 

3) Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan 
ilmu pengetahuan. 

4) Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra 
dan pantangan. 

5) Bermakna sosial, misalnya upacara integrasi 
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komunal atau kekerabatan dan pada upacara 
pertanian. 

6) Bermakna etika dan moral, 

7) Bermakna politik atau hubungan kekuasaan 
patro-client.

Selanjutnya, ada beberapa karakteristik 
kearifan lokal, yaitu:

1) Harus menggabungkan pengetahuan kebajikan 
yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-
nilai moral.

2) Kearifan lokal harus mengajar orang untuk 
mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya.

3) Kearifan lokal harus berasal dari anggota 
komunitas yang lebih tua.

4) Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, 
etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum, adat, 
aturan-aturan khusus (Fallahnda, 2012).
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Kain Songket Tenun

  

Gambar 1& 2. 

Tenun yang sudah jadi kain songket

Keberadaan kain songket di tengah masyarakat 
Melayu mengandung nilai-nilai yang dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan. Songket 
adalah suatu kain yang digunakan oleh masyarakat 
Melayu yang bernilai tinggi dalam upacara adat. 
Kata songket berasal dari kata sungkit yang berarti 
mencungkil, dan juga mengandung makna proses 
mengait. Kedua proses tersebut (menyungkit dan 
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mengait) merupakan proses utama yang dilakukan 
dalam menenun. Songket di tenun dengan tangan 
dan menggunakan benang emas dan perak. Pada 
zaman dahulu kain songket digunakan untuk 
upacara adat tertentu, seperti; upacara adat 
perkawinan Melayu, upacara sunat Rasul, dan acara 
resmi lainnya. Tapi kini songket bersifat fungsional. 
Ditinjau dari bahan, cara pembuatan, dan harganya. 
Pada awalnya songket adalah kain mewah para 
bangsawan yang menunjukkan kemuliaan derajat 
dan martabat pemakainya, tetapi saat ini kalangan 
biasa atau masyarakat awam pun bisa menggunakan 
kain songket (Indra, 2018).

Berdasarkan studi observasi dan dokumentasi, 
cara pemakaian kain songket mengandung nilai-
nilai 

1. Nilai keislaman diantaranya seperti nilai kasih 
sayang, nilai kejujuran, didalam nilai keislaman 
terbagi dalam bentuk dua nilai yaitu:

a) Nilai Kasih Sayang

Salah satu bentuk nilai kasih sayang yang 
terdapat pada kain songket dapat dilihat dari 
tata cara pemakaian kain songket sebagai 
busana seorang pria yang ingin menikah atau 
meminang kekasihnya. Selain itu, narasumber 
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juga menyatakan bahwa kain songket juga 
sering digunakan sebagai isi hantaran oleh 
mempelai pria kepada mempelai wanita ketika 
mereka ingin melanjutkan hubungannya ke 
jenjang pernikahan. Hal tersebut dilakukan 
sebagai bentuk kasih sayang sang mempelai 
pria kepada calon istrinya yang ditegaskan 
melalui seserahan yang ia berikan. Berikut 
dalil yang menegaskan tentang anjuran 
berkasih sayang:

َُّ ِمْن ِعبَاِدهِ الرَُّحَاَء َما يَرَْحُم الل إِنَّ
Artinya:

Sesungguhnya yang di sayangi Allah hanya 
diantara hamba hamba-Nya yang penyayang. 
(HR. Bukhari).

b) Nilai Kejujuran

Kejujuran adalah aspek moral yang memiliki 
nilai positif dan baik. Kejujuran punya kata lain 
seperti berterus terang. Kata jujur menyiratkan 
sebuah perkataan kebenaran dalam semua 
situasi dan semua keadaan. Kejujuran adalah 
sifat yang dihargai oleh banyak etnis budaya 
dan agama. Jadi tidak hanya agama Islam 
saja yang mengharuskan umatnya untuk 
menjunjung tinggi sifat kejujuran (Ahmad). 
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Salah satu bentuk nilai kejujuran yang bisa 
didapatkan dari pemakaian kain songket yaitu 
mengenai status seseorang. Berdasarkan hasil 
wawancara terdapat perbedaan pemakaian 
kain songket pada laki-laki yang belum 
menikah dengan laki-laki yang sudah menikah. 
Berangkat dari pernyataan tersebut, kita bisa 
mengetahui status seorang pria hanya dari 
caranya memakai kain songket. Untuk itu 
laki-laki tersebut hendaknya jujur mengenai 
status dirinya melalui bagaimana caranya 
memakai kain songket tersebut. Sebagaimana 
haditsriwayat Ibnu Hibban, yang berbunyi:

يِْق ر.ض. قَاَل: قَاَل رَُسْوُل الِل ِدّ  َعْن اَِب بَْكٍر الِصّ
فَاِنَُّه ْدِق,  بِالِصّ َعلَيُْكْم  وسلم:  عليه  الل   صىل 
َمَع َكِذَبَفاِنَُّه 

ْ
َوال َوِايَّاُكم  َنَِّة, 

ْ
ال ِف  َوُهَما  الِبَّ   َمَع 
ُفُجْوِرَوُهَماِف انلَّار

ْ
.ال

Artinya :

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda: Wajib atasmu berlaku 
jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan 
keduanya di Surga. Dan jauhkanlah dirimu dari 
dusta, Karena dusta itu bersama kedurhakaan, 
dan keduanya di neraka
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c) Nilai Kesabaran

Nilai kesabaran dapat diperoleh dari proses 
pembuatan kain songket. Berdasarkan 
data hasil wawancara, proses pembuatan 
kain songket memakan waktu berhari-hari 
tergantung dengan motif yang dibuat dan 
kecepatan pengerjaan pengrajin kain songket 
itu sendiri. Dalil tentang kesabaran ini sendiri 
dapat dilihat pada hadits berikut :

وََسلََّم َعلَيِْه   َُّ الل َصىلَّ   َِّ الل رَُسوَل  نَّ 
َ
أ ُهَريَْرَة  ِب 

َ
 َعنْأ

ُمْؤِمِن ِعنِْدي َجَزاٌء
ْ
 َما ِلَعبِْدي ال

َ
َُّ َتَعال  قَاَل َيُقوُل الل

َّ
إِل اْحتََسبَُه  ُثمَّ  ْنيَا  ادلُّ ْهِل 

َ
أ ِمْن  َصِفيَُّه  َقبَْضُت   إَِذا 

َنَُّة
ْ
ال

Artinya :

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam bersabda: ‘Allah 
Ta’ala berfirman: Tidak ada balasan yang sesuai 
di sisi-Ku bagi hamba-Ku yang beriman, jika 
aku mencabut nyawa orang yang dicintainya 
di dunia, kemudian ia rela dan bersabar kecuali 
surga. (HR. Bukhari) [ No. 6424 Fathul Bari] 
Shahih.
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2. Nilai Estetika, adapun yang termasuk dalam nilai 
estetika seperti:

a) Nilai Keindahan 

Makna keindahan menurut KBBI adalah 
sifat-sifat (keadaan dan sebagainya) yang 
indah. Misal pada motifnya yang berbagai 
macam juga warna yang terdapat pada kain 
songket menjadikan songket itu terlihat indah. 
Tak hanya itu, kualitas benang, perpaduan 
motif yang satu dengan motif yang lain dan 
aspek keindahan lainnya juga memancarkan 
keindahan. Keindahan ini merupakan ekspresi 
para penenun Melayu dan perancang songket, 
yang juga diwarisi secara turun temurun dari 
satu generasi ke generasi lainnya. Keindahan 
dalam songket juga diekspresikan dari cara 
kita memakainya. Dan warna yang dituangkan 
pada songket juga mencerminkan estetika 
orang yang memakainya. Keindahan itu dapat 
dirasakan dan dikomunikasikan kepada setiap 
orang (Indra, 2018). 

b) Nilai Kebersihan dan Kerapian

Kain songket sendiri dibuat dengan kerapian 
dan telaten maka dari pada itu nilai kerapian 
dan kebersihan dimasukkan kedalam nilai 
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estetika coraknya yang rapi dan terlihat bersih 
dilihat banyak orang yang menjadi poin utama 
kain songket sangat unik dan nilainya terjual 
dari masa ke masa.

3. Nilai Sosial

Nilai sosial merupakan sesuatu yang 
baik, diinginkan, dicita-citakan dan dianggap 
penting atau berarti oleh masyarakat. Nilai sosial 
memberikan gambaran tentang tindakan apa yang 
perlu dan penting untuk dilakukan oleh anggota 
masyarakat dan tindakan apa yang tidak perlu 
dan tidak penting untuk dilakukan (Indra, 2016). 
Songket juga berfungsi sebagai pengungkap nilai 
sosial, terlihat dari cara menggunakan pakaian 
pada tempatnya yang juga mengandung makna 
tertentu, misalnya dari cara menempatkan 
kepala kain kita dapat menilai siapa seseorang 
itu. Misalnya untuk perempuan, jika ia memakai 
kain dengan kepala kain di sebelah depan berarti 
ia adalah anak dara yang belum mempunyai 
suami atau lelaki. Jika dia memakai songket 
dengan kepala kain di sebelah belakang, berarti 
ia seorang perempuan yang sudah bersuami. Dan 
jika seorang perempuan yang memakai songket 
dengan kepala kain di sebelah samping, maka dia 
adalah seorang janda. Dengan demikian songket 
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mengungkapkan nilai-nilai khas identitas dalam 
budaya melayu (Indra R. , 2018). Hal 

Adapun nilai – nilai sosial dalam kain 
songket yaitu:

a) Nilai Kerjasama dan tolong menolong

b) Nilai tanggung Jawab

c) Nilai Kesopanan (Akhlak)

Nilai yang terwujud dalam songket adalah 
unsur kesopanan yang senantiasa dipelihara oleh 
masyarakat Melayu. Karena dilihat dari konteks 
berbusana budaya Melayu, songket secara asasi 
menutup bagian-bagian aurat yang dianjurkan 
oleh agama Islam, yaitu seluruh bagian tubuh 
perempuan kecuali dua telapak tangan dan 
wajah, serta bagi lelaki adalah mulai dari pusat 
hingga kedua lutut kaki (Indra, 2016). Berikut 
dalil yang menerangkan pentingnya menutup 
aurat didalam Islam Q.S. Al-A’raf ayat 26:

يَُوِٰرىَسوَْءٰتُِكْم ِلَاًسا  َعلَيُْكْم  َا 
ْ

نَزنل
َ
أ قَْد  َءاَدَم   يَٰبَِنٓ 

َِّ لََعلَُّهْم لَِك ِمْن َءايَِٰتٱلل
ٰ
ۗ َذ لَِك َخرْيٌ

ٰ
 َوِرىًشا ۗ َوِلَاُس ٱلَّْقَويَٰذ

ُروَن كَّ يَذَّ
Artinya :

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah 
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menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup 
auratmu dan pakaian indah untuk indah untuk 
perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling 
baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari 
tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan 
mereka selalu ingat.

Sejarah Kain Tenun

Awal mula masuknya tenun ke daerah Siak 
bermula ketika Baginda Sultan Ismail diminta 
langsung oleh Sultan Mansyur Terengganu untuk 
datang ke Terengganu pada tahun 1761. Kedatangan 
Baginda Sultan Ismail bertujuan untuk membantu 
Sultan Mansyur Terengganu mematahkan serangan 
dari Negeri Kelantan Malaysia atas keberanian 
dan kegigihannya serta melalui pertempuran 
yang sangat sengit Baginda Sultan Ismail dapat 
mempertahankan Kerajaan Terengganu dari 
serangan Negeri Kelantan tersebut.

Beberapa saat kemudian Baginda Sultan 
melalui titah raja Terengganu Baginda Sultan Ismail 
mendapatkan seorang perempuan yang berparas 
elok, perempuan tersebut adalah keturunan asli 
Kerajaan Terengganu, perempuan itu bernama 
Tengku Tipah. Akhirnya Baginda pun menikah 



131

dengan Tengku Tipah. Ketika kembali ke Siak Sri 
Indrapura, Baginda Sultan membawa istrinya 
beserta hulubalang, dayang-dayang serta pengikut 
Sultan yang setia. Diantara rombongan itu ada 
seorang yang bernama Encik Siti Binti Wan Karim 
seorang penenun kain Terengganu yang terbaik 
dari kerajaan Terengganu. Karena pengalaman 
bertenun yang cukup lama, sehingga Baginda Sultan 
tertarik untuk membawanya ke Siak Sri Indrapura.
Semasa Sultan Ismail memerintah negeri Siak pada 
tahun 1764, tenunan tradisional Siak sudah mulai 
dikerjakan oleh anak-anak dara Siak yang diajar dan 
dibina langsung oleh Encik Siti binti Wan Karim dari 
Terengganu.

Pada awalnya kain tenun Siak ini dibuat terbatas 
bagi kalangan bangsawan saja terutama Sultan 
dan para keluarga serta para pembesar kerajaan 
di kalangan Istana Siak. Karena hanya untuk kaum 
bangsawan, maka tahap awal keberadaan kain tenun 
Siak ini hanya untuk memenuhi kebutuhan busana 
kaum bangsawan.Bagi sultan dan kaum bangsawan 
Siak, tenunan ini menjadi simbol keagungan dan 
kewibawaan.

Dalam perkembangannya, tenun Siak ternyata 
tidak hanya berkembang di lingkungan Istana Siak, 
tetapi juga di luar lingkungan istana dan menjadi 
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bagian dari kehidupan masyarakat Siak.Tenun Siak 
di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Kasim II 
(Sultan ke XII) terus mengalami perkembangan sejak 
tahun 1926. Perkembangan tenun di tanah Melayu 
Riau mengalami masa-masa gemilangnya yaitu pada 
masa kebesaran kerajaan-kerajaan Melayu daratan 
seperti Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, dan 
Kerajaan Siak Sri Indrapura. Di Provinsi Riau masih 
dikenal tenun Siak yang tersebar di wilayah Pesisir 
dan sebagian pulau dibekas Kerajaan Siak. Tenunan 
di berbagai daerah di Riau ini pada dasarnya berasal 
dari (turunan) tenun Melayu Siak (Anisa Mutiara 
Priyadi, 2015).

Alat Pembuatan Kain Tenun

 

Gambar 3. ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin)
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Alat pembuatan tenun ini dinamakan ATBM 
(alat tenun bukan mesin). Alat tenun ini dihargai 
±5.500.000 rupiah. Perawatan alat tenun ini tidak 
terlalu sulit, yang perlu diperhatikan adalah menjaga 
alat tenun tersebut agar tidak terkena air hujan dan 
selalu diolesi minyak guna menghindari terjadinya 
karatan pada mesin.

Proses Pembuatan Kain Tenun

Proses pembuatan kain tenun Siak dengan 
alat Kik dimulai dengan mengumpulkan lembaran 
benang dan menggulungnya pada setuas bamboo 
atau pada kumparan (disebut dengan menerau). 
Kemudian kumpulan benang pada bamboo/
kumparan tadi disusun menyatu dengan benang 
yang lainnya hingga mencapai panjang 20-30 m 
dan digulung pada alat penggulung yang diletakkan 
di ujung Kik, pekerjaan ini disebut menghani 
(mengani). Selanjutnya, benang ini direntang 
memanjang mengikuti panjang Kik dan benang yang 
terentang memanjang ini disebut benang lonsen 
atau lungsi. Namun alat tenun kik sendiri sudah 
diganti menjadi alat tenun ATBM (alat tenun bukan 
mesin)
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Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 
satu pemilik usaha kain tenun di Sebauk, Ibuk Devi, 
durasi proses pembuatan kain tenun ditentukan 
tergantung motifnya. Jika motif tersebut mudah 
maka dikerjakan selama 3-4 hari, namun jika motif 
tersebut sulit maka waktu yang dibutuhkan bisa 
mencapai 1-5 minggu. Dan satu gulung benang bisa 
menghasilkan 25 kain tenun.

Motif-Motif Kain Tenun Dan Maknanya

Kain tenun songket Melayu Siak Riau memiliki 
beragam motif atau corak tenunan mulai dari flora, 
fauna, alam, dan lainnnya. Pada umumnya, setiap 
motif memiliki makna, tata cara pemakaian, dan 
ada letak  sifatnya. Motif-motif tersebut memiliki 
makna dan falsafah yang mencerminkan kepada 
cara dan pandangan hidup manusia. Motif-motif 
yang terdapat pada kain tenun tidak hanya untuk 
memberi estetika dan hiasan pada kain saja, tetapi 
juga dimaknai secara simbolis dan filosifis dalam 
kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa motif 
kain songket tenun melayu Riau beserta maknanya:
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1) Pucuk Rebung

Gambar 4. Motif Pucuk Rebung

 

Motif pucuk rebung dikaitkan dengan 
kesuburan dan kesabaran. Motif ini merupakan 
pucuk dari tunas bambu yang baru tumbuh yang 
berbentuk runcing. Bagian pangkalnya besar 
dan semakin keatas semakin kecil. Permukaan 
yang dikelilingi oleh daun-daun muda berbentuk 
segitiga dan bagian ujungnya meruncing seperti 
pedang. Berdasarkan hasil wawancara dari motif 
pucuk rebung tersebut terdapat nilai kesabaran, 
dikarenakan dalam pembuatan kain songket 
dengan bermotif pucuk rebung memerlukan 
kesabaran dan ketelitian. Seperti yang dijelaskan 
dalam hadits berikut :

َُّ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َِّ َصىلَّ الل نَّ رَُسوَل الل
َ
أ ِب ُهَريَْرَة 

َ
 َعنْأ

إَِذا َجَزاٌء  ِعنِْدي  ُمْؤِمِن 
ْ
ال ِلَعبِْدي  َما   

َ
َتَعال  َُّ الل  َيُقوُل 
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َنَُّة
ْ
 ال

َّ
ْنيَا ُثمَّ اْحتََسبَُه إِل ْهِل ادلُّ

َ
َقبَْضُت َصِفيَُّه ِمْن أ

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda: ‘Allah Ta’ala berfirman: 
Tidak ada balasan yang sesuai di sisi-Ku bagi 
hamba-Ku yang beriman, jika aku mencabut nyawa     
orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia rela 
dan bersabar kecuali surga. (HR. Bukhari) [ No. 
6424 Fathul Bari] Shahih.

Selain itu pucuk rebung juga mempunyai 
makna filosofis mengandung peran pendidikan 
terhadap anak, bahwasanya jika kita ingin 
mendidik anak dengan baik hendaklah orangtua 
bersikap arif dan bijak, seperti memberi contih 
yang baik, memberi nasihat, agar si anak bisa 
meniru perbuatan dan tingkah laku orangtuanya. 
Dan hendaklah orangtua bijak dalam mendidik 
anaknya, sehingga si anak juga bijak dalam 
menjalani hidup.
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 2) Siku Keluang

Gambar 5. Motif Siku Keluang

Motif siku keluang adalah garis yang patah-
patah. Motif ini memiliki arti kepribadian yang 
memiliki sikap dan tanggung jawab menjadi 
idaman setiap orang Melayu Riau, serta memiliki 
bentuk seperti sudut-sudut sayap kelelawar yang 
melambangkan nilai tanggung jawab yang harus 
selalu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan hasil wawancara motif siku keluang 
menggambarkan kepribadian bertanggung 
jawab dan sikap si pemakai kain tenun songket 
tersebut. Oleh karena itu, masyarakat, para 
petinggi atau tokoh-tokoh penting dan para 
pemimpin memilih motif ini untuk kain songket 
tenun yang mereka pakai ketika menghadiri 
acara-acara tertentu. Tanggung jawab merupakan 
salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap 
orang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
tanggung jawab merupakan keadaan wajib 



138

menanggung segala sesuatu. Misalnya kalau ada 
suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan atau 
diperkarakan (Poerwadarminta, 2006). Nilai 
tanggung jawab adalah kesadaran manusia 
atas tingkah lakunya, berbuat sebagai wujud 
kesadaran akan kewajibannya. Jadi kejujuran 
merupakan prasyarat utama pertumbuhan dan 
perkembangan masyarakat yang berlandaskan 
prinsip saling percaya, kasih sayang, dan tolong-
menolong (Indra, 2016).

2) Tampuk Manggis

Gambar 6.Motif Tampuk Manggis

Motif ini memiliki makna sopan santun, 
manis, dan berbudi pekerti. Agama Islam 
mengajarkan kepada para pemeluknya untuk 
memiliki akhlak yang mulia. Dalam ajaran agama 
Islam, akhlakul karimah merupakan salah satu 
indikator dalam menilai tingkat keimanan 
seorang umat. Dalam budaya melayu, kesantunan 
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sangat penting dan sangat diperhatikan karena 
berhubungan dengan adab, adat, aib atau 
malu. Masyarakat melayu sangat menjunjung 
tinggi kesopanan dan kesantunan. Hal ini tentu 
saja berkaitan dengan perilaku terpuji yang 
dianjurkan dalam islam, dimana akhlak dan budi 
pekerti sangat penting bagi setiap insan manusia. 
Islam juga mengajarkan kita tentang hubungan 
akhlak dengan keimanan seseorang. Seperti yang 
dijelaskan hadits berikut:

ْحَسنُُهْم ُخلًُق
َ
ُمْؤِمِنْيَ إِْيَمانًا أ

ْ
َمُل ال

ْ
ك

َ
أ

Artinya:

Orang mukmin yang paling sempurna 
imannya adalah yang terbaik akhlaknya. (HR At- 
Tirmidzi).

3) Itik Pulang Petang

Gambar 7.Motif Itik Pulang Petang
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Motif itik ini dikaitkan dengan kerukunan 
dan persatuan. Motif ini muncul melihat itik 
yang selalu berjalan beriringan dengan rukun, 
serasi, bersahabat, kompak dan bersama-
sama sehingga dapat menjadi contoh bagi 
manusia akan arti kehidupan.Kerukunan sering 
diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan 
yang mencerminkan suasana damai, tertib, 
tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga 
menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai 
dengan ajaran agama dan kepribadian pancasila 
(Zolehah, 2018). Berdasarkan hasil wawancara, 
kain songket dengan motif ini bisa digunakan 
sebagai pakaian ketika acara-acara tertentu 
yang menggambarkan tentang kerukunan 
atau persatuan antara sesama anggota suatu 
kelompok, misalnya pada acara pernikahan, acara 
organisasi dan lain sebagainya. Nilai kerukunan 
itu sendiri dalam Islam dikemukakan dalam Al-
Qur’an pada surah Al-Hujuraatayat 10:

َواتَُّقوا  ۗ َخَويُْكْم 
َ
أ َبْيَ  ْصِلُحوا 

َ
فَأ إِْخَوٌة  ُمْؤِمنُوَن 

ْ
ال َما   إِنَّ

ََّ لََعلَُّكْم تُرَْحُوَن الل
Artinya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu 
bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua 
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saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah 
kepada Allah agar kamu mendapatrahmat. 
(Q.S.Al-Hujuratayat 10)

Penggunaan Kain Songket Tenun

 

Gambar 8 . Cara pemakaian kain songket untuk 
laki-laki

 

Gambar 9 : cara pemakaian kain songket wanita
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Kegunaan kain tenun songket tradisional tidak 
hanya berfungsi untuk menutup tubuh (aurat), 
akan tetapi juga dimaksudkan untuk si pemakai 
tahu diri dan menjunjung akhlak mulia. Nilai-nilai 
luhur adat istiadat dan tradisi yang hidup dalam 
masyarakat menjadi cerminan dalam sanubari 
setiap masyarakat Melayu Riau melalui penggunaan 
kain tenun songket tersebut. Lebih dari itu, kain 
tersebut juga mengandung makna spiritual yang 
dipercaya dapat menghindarkan bahaya atau 
malapetaka bagi pemakainya. “pantang memakai 
memandai-mandai”.

Pemakaian Kain Songket Laki-Laki Melayu 
dapat dikelompokan menjadi tiga jenis berikut:

1. Panjang di bawah lutut dan dilipat ke dua sisi: 
Sudah menikah namun belum memiliki anak.

2. Panjang di bawah lutut dan dilipat ke satu sisi: 
Sudah menikah dan sudah memiliki anak.

3. Panjang di atas lutut dan dilipat ke dua sisi: Belum 
menikah dan belum memiliki anak.

Kain songket tenun biasanya digunakan salah 
satunya sebagai busana pasangan pengantin di hari 
pernikahan. Busana pengantin Melayu cenderung 
berwarna kuning, karena warna kuning menjadi 
kebanggaan yang mencitrakan kelas bangsawan. 
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Selain kuning, warna busana adat pengantin yang 
juga sering juga dipilih sebagai warna busana 
pengantin adalah warna hijau dan merah marun.

D. KESIMPULAN 

Pemaknaan terhadap nilai-nilai keislaman yang 
terdapat pada kain songket tersebut diperoleh setelah 
melalui proses penalaran dan penghayatan atau rasa 
yang mendalam terhadap kain songket itu sendiri. 
Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa kain songket tenun melayu sebagai salah 
satu bentuk kearifan lokal di desa Sebauk, Bengkalis 
memiliki nilai-nilai keislaman, diantaranya seperti nilai 
kasih sayang, nilai kejujuran, nilai kesopanan(akhlak) 
dan nilai sosial. Nilai-nilai ini dapat dilihat berdasarkan 
penggunaan kain songket sebagai salah satu ciri khas 
masyarakat melayu Riau.

Selain itu, terdapat juga berbagai motif pada kain 
songket. Pada umumnya, setiap motif memiliki makna, 
tata cara pemakaian, dan ada letak sifatnya. Motif-
motif yang terdapat pada kain tenun tidak hanya untuk 
memberi estetika dan hiasan pada kain saja, tetapi 
juga dimaknai secara simbolis dan filosifis dalam 
kehidupan sehari-hari. Pada motif-motif tersebut juga 
terselip nilai-nilai keislaman dan makna yang berbeda-
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beda. Hal tersebut juga menjadi salah satu bahan 
pertimbangan oleh setiap orang yang ingin memakai 
kain songket. 
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NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG PADA 
TRADISI DOA KENDURI MOTOR DI DUSUN 

TELUK ONDAN DESA TELUK PAPAL

Oleh:

Reno Firdaus, Ayu Ningtias, Diki Darmawan, Liza 
Kurniawati, Nurul Mauliddiah,  Rian Hidayat 

Abstrak

Tujuan penelitian tentang doa kenduri motor ini adalah untuk 
menghindari bala petaka dan menghormati para leluhur dan 
penjaga laut, sebagai wujud selamatan atau doa selamat 
ketika akan turun. Tradisi doa kenduri motor ini dilakukan 
sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil laut 
yang mereka dapatkan. Selain itu tradisi doa kenduri motor 
juga sebagai pengharapan agar selalu diberikan hasil yang 
melimpah. Metode yang digunakan penelitian ini adalah 
metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini teknik purposive 
sampling, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang terkandung 
pada doa kenduri motor yaitu : nilai agama, sosial, budaya, 
pendidikan, dan nilai kehidupan.

Kata Kunci: Nilai-Nilai, Tradisi, Doa Kenduri Motor
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A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang 
terdiri atas berbagai suku bangsa dan memiliki 
kebudayaan. Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan 
yang timbul sebagai usaha budinya rakyat Indonesia 
secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui 
masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup 
bersama yang mempuyai kebiasaan-kebiasaan tertentu 
sehingga menghasilkan sebuah kebudayaan. Dengan 
demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai 
kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan 
tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya 
(Nurkhasanah, 2016).

Budaya yang terdapat dalam suatu daerah 
beraneka ragam dan terus-menerus dan bersifat 
berkelanjutan yang dilakukan oleh setiap generasi. 
Contohnya: Tari daerah, lagu daerah, dan kesenian 
daerah lainnya yang diperoleh dengan cara belajar. Oleh 
sebab itu perlu adanya suatu pelestarian secara turun-
temurun sehingga cipta, karsa, rasa dan karya manusia 
tersebut tidak hilang. Manusia dalam kesehariannya 
tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia 
adalah pencipta dan pengguna dari kebudayaan itu 
sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan, 
sementara itu kebudayaan akan terus hidup dan 
berkembang apabila manusia mau melestarikan 
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kebudayaan dan bukan merusaknya. Kegiatan-
kegiatan adat dari budaya tertentu terkadang banyak 
menggunakan tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai 
media komunikasi yang butuh pemaknaan secara 
mendalam terhadap simbol dan tanda-tanda tersebut, 
secara tidak langsung telah terjadi komunikasi non-
verbal diantara para penganut dan pengikut sebuah 
budaya tersebut (Rianti, 2014).

Nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh 
dan berkembang dikawasan pesisir pantai. Dalam 
konteks ini masyarakat nelayan di identifikasikan 
sebagai kesatuan sosial kolektif masyarakat  yang hidup 
di kawasan pesisir yakni suatu kawasan transisi antara 
wilayah laut dengan mata pencahariannya menangkap 
ikan dilaut yang pola perilakunya di ikat oleh sistem 
nilai budaya yang berlaku, memiliki identitas bersama 
dan batas-batas kesatuan sosial, struktur sosial yang 
mantap dan masyarakat terbentuk karena sejarah sosial 
yang sama. Masyarakat teluk ondan masih menyimpan 
dan mengamalkan nilai-nilai luhur peninggalan nenek 
moyang mereka, serta memiliki banyak kearifan lokal 
yang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari 
(Israfil, 2020).

Nilai adalah sesuatu yang baik dan selalu 
diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh 
seluruh manusia sebagai anggota masyarakat, karena 
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itu sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna 
dan berharga nilai kebenaran, nilai estetika, baik nilai 
moral, religius dan nilai agama. Nilai-nilai kebudayaan 
mencakup semua nilai yang mengatur tata cara 
perilaku manusia. Budaya merupakan keseluruhan 
yang kompleks, yang didalam nya terkandung ilmu 
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 
adat istiadat dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang 
di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat, 
unsur-unsur pembentukan tingkah laku di dukung 
dan di teruskan oleh anggota masyarakat. Nilai budaya 
merupakan konsep abstrak mengenai masalah besar 
dan bersifat umum yang sangat penting serta bernilai 
bagi kehidupan masyarakat. Nilai budaya itu menjadi 
acuan tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat 
yang bersangkutan, berada dalam alam fikiran mereka 
dan sulit untuk di terangkan secara rasional. Nilai 
budaya bersifat langgeng, tidak mudah berubah 
ataupun tergantikan dengan nilai budaya yang lain 
(Syahron, 2010).

Di daerah Bengkalis terdapat banyak kebudayaan 
dan tradisi daerah, mulai dari daerah pelosok sampai 
perkotaan, dimana antara kebudayaan dan tradisi 
terdapat suatu keterkaitan dengan seni, yang membuat 
dalam pelaksanaan budaya tradisi terasa lebih bernilai. 
Sebagai salah satu contoh kebudayaan yang terdapat di 
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Dusun Teluk Ondan, Desa Teluk Papal adalah “Tradisi 
Doa Kenduri Motor”. Doa kenduri motor sudah ada 
sejak zaman dahulu dan masih ada sampai sekarang 
namun kurang dilestarikan, dalam doa kenduri motor 
terdapat nilai-nilai khusus yang terkandung di dalam 
doa kenduri motor.

Di Dusun Teluk Ondan sendiri doa kenduri motor 
ini di lakukan untuk memohon keselamatan selama 
di laut atau pada saat berlayar. Namun pada saat ini 
juga tradisi doa kenduri motor di dusun teluk ondan 
sudah jarang di lakukan di karenakan kapal-kapal di 
Dusun Teluk Ondan ini sudah tidak banyak lagi dan 
juga masyarakat disana sudah jarang membuat kapal 
baru yang digunakan untuk berlayar. Faktor tersebut 
yang membuat nilai-nilai yang ada pada tradisi doa 
kenduri motor tersebut semakin lama menghilang di 
masyarakat Teluk Ondan. 

Berdasarkan kajian Penelitian yang sudah 
dilakukan oleh Skripsi Saputra Situmeang, 2019 “Nilai 
Keharmonisan Dalam Istiadat Kenduri Sampan Pada 
Masyarakat Melayu Sibolga”. Hasil penelitian dilapangan 
menunjukkan bahwa tradisi kenduri sampan ini 
mempunyai hubungan yang sangat berpengaruh 
dengan kehidupan sosial masyarakat melayu sibolga, 
dimana tradisi tersebut dijadikan sebagai pedoman 
untuk menilai sebuah tindakan yang dilakukan 
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masyarakat terhadap yang lainnya maupun dijadikan 
sebagai bahan untuk menjalani kehidupan masyarakat 
yang selalu harmonis (Situemang, 2019). Berbeda 
dengan penelitian ini, karena lebih memfokuskan pada 
nilai-nilai yang terkandung pada tradisi doa kenduri 
motor tersebut yang semakin lambat laut semakin 
meghilang. 

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan 
kegiatan penelitian ini adalah menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif 
adalah jenis penelitian yang tidak di peroleh melalui 
prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan 
lainnya. Deskriptif adalah suatu bentuk yang ada, 
baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 
manusia itu sendiri. Teknik pengumpulan data dalam 
pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah teknik 
purposive sampling, pengumpulan data di lakukan 
dengan cara: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. 
Tahap analisis data dalam penelitian ini dilakukan 
berdasarkan model miles dan huberman yaitu dengan 
cara: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data 
Dan Penarikan Kesimpulan (Ghony, 2012). Subjek 
penelitian ini adalah seluruh masyarakat Dusun Teluk 
Ondan, objek penelitian ini adalah orang yang memberi 
informasi terkait tradisi doa kenduri motor.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tradisi Doa Kenduri Motor

Budaya/tradisi memupunyai makna yang 
penting bagi suatu masyarakat. Budaya/tradisi 
timbul karena manusia berinteraksi sesama 
manusia (Ashsubli, 2016). Salah satu budaya/tradisi 
yang berkembang di Indonesia adalah Tradisi Doa 
Kenduri Motor. Tradisi merupakan segala sesuatu 
yang diberikan atau di wariskan dari masa yang 
telah lampau ke masa sekarang. Shil mengatakan 
bahwa : “manusia tak akan mampu hidup tanpa 
sebuah tradisi meskipun mereka sering merasa tidak 
puas terhadap tradisi mereka”  (Shils, 1981).

Tradisi doa kenduri motor adalah tradisi yang 
sudah dilakukan sejak dahulu. Tradisi doa kenduri 
motor diselenggarakan setiap nelayan akan turun 
atau menurunkan motor sebagai wujud selamatan 
atau doa selamat ketika akan turun. Tradisi doa 
kenduri motor ini dilakukan sebagai ungkapan 
rasa syukur masyarakat atas hasil laut yang mereka 
dapatkan. Selain itu tradisi juga sebagai pengharapan 
agar selalu di berikan hasil yang melimpah untuk 
kedepannya dan di berikan keselamatan bagi para 
nelayan.
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Dari hasil wawancara dari Bapak Abu Samah 
yang merupakan salah seorang tokoh agama di 
Dusun Teluk Ondan, Desa Teluk Papal merupakan 
desa yang terletak di pesisir pulau Bengkalis. Asal 
nama Teluk Papal berasal dari kata “Teluk” di ambil 
dari daerah atau dusun Teluk Ondan 1 dan Teluk 
Ondan 2 yang tertua. Dan kata “Papal” di ambil dari 
nama dusun Papal, dan Papal Lima yang termuda, 
jadi di ambillah dua kata tersebut untuk di sepakati 
menjadi nama Desa pemekaran, yaitu Desa Teluk 
Papal. Sedangkan nama Teluk Ondan berasal dari 
kata “Teluk” dinamakan teluk karena wilayah 
teluk ondan merupakan teluk yang paling dalam 
kemudian “Ondan” diambil dari burung Ondan 
yang setiap bulan 10 ada burung ondan datang 
dan berhenti dari pulau besar yaitu selat melaka 
dan berkunjung di Teluk. Maka dari itulah pendiri 
kampung menamakan dengan Teluk Ondan.Pendiri 
kampung Teluk Ondan yaitu Datuk Usman pada 
tahun 1957.

Dari hasil wawancara dari Bapak Muhammad 
Isa yang merupakan seorang tokoh yang memimpin 
doa kenduri motor, tradisi doa kenduri motor 
merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak 
dahulu. Tradisi doa kenduri motor diselenggarakan 
setiap nelayan akan turun atau menurunkan motor 
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sebagai wujud selamatan atau doa selamat ketika 
akan turun. Doa kenduri motor sedikit berbeda 
dengan doa kenduri pada umumnya, yaitu pada doa 
ini mengtawasulkan atau mengkhususkan doa ini 
kepada Nabi Allah yaitu Nabi Nuh dan Nabi Khaidir, 
karena menurut kepercayaan masyarakat setempat 
yang memegang laut adalah Nabi Khaidir. Doa ini di 
gelar ketika masyarakat ingin turun ke laut untuk 
mencari ikan dan ketika membuat sampan yang 
baru untuk mencari ikan, dan kemudian di gelar 
saat nelayan turun ke laut tetapi tidak kunjung 
mendapatkan ikan dan hasil tangkapan. Tetapi 
sekarang masyarakat hampir tidak melakukan itu 
lagi karena masyarakat banyak melanggar adat 
istiadat dan tradisi yang sudah berlaku dan tidak 
mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung 
pada doa kenduri motor itu sendiri.

Tujuan dari doa kenduri motor ini adalah untuk 
menghindari bala petaka dan menghormati para 
leluhur dan penjaga laut, sebagai wujud selamatan 
atau doa selamat ketika akan turun. Tradisi doa 
kenduri motor ini dilakukan sebagai ungkapan 
rasa syukur masyarakat atas hasil laut yang mereka 
dapatkan. Selain itu tradisi doa kenduri motor juga 
sebagai pengharapan agar selalu diberikan hasil 
yang melimpah, meskipun masyarakat belum turun 
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ke laut dan harus menunggu semua peralatan untuk 
menangkap ikan lengkap (Isaselaku, 2021. Di rumah 
pukul 16:30 WIB).

Dari hasil wawancara dari Bapak Muhammad 
Isa, pelaksanaan tradisi kenduri motor ini dilakukan 
dengan menyiapkan bahan-bahan yang akan 
diperlukan untuk acara tersebut yang dimana akan 
dihidangkan didalam sampan. Adapun bahan-bahan 
yang digunakan untuk doa kenduri motor adalah 
pulut kunyit, telor sambal yang jumlahnya dalam 
hitungan ganjil, pisang, bertih, limau, air tolak bala. 
Doa kenduri motor dilakukan pada siang hari dan 
untuk ketentuan hari tidak ada ketentuan khusus 
bisa dilakukan kapan saja tergantung si pemilik 
sampan kapan ingin melaksanakan kenduri motor 
tersebut. Doa kenduri motor boleh di ikuti oleh 
semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun 
orangtua (Isaselaku, 2021. Di rumah pukul 16:30 
WIB).

Adapun urutan doa yang dibacakan pada 
tradisi doa kenduri motor adalah doa selamatan 
pada umunya, yaitu: Doa pengantar Al-fatihah, Al-
fatihah, Surat Al-ikhlas (3 kali), Tahlil dan akbar, 
Surat Al-falaq, Tahlil dan takbir, Surat An-nas, Tahlil 
dan takbir, Surat Al-fatihah, Awal surat Al-Baqarah, 
Surat Al-Baqarah ayat 163, Ayat kursi, Surat Al-
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Baqarah ayat 284-286, Surat Hud ayat 73, Surat Al-
Ahzab ayat 33, Surat Al-Ahzab ayat 56, Shalawat nabi 
(3 kali), Salam nabi, Surat Ali Imran ayat 173 dan 
Surat Al-Anfal ayat 40, Hauqalah, Istighfar (3 kali), 
Hadits keutamaan tahlil, Tahlil 160 kali, Syahadat, 
Doa tahlil, Doa setelah tahlil.

Setelah selesai doa kenduri motor, orang yang 
mengikuti doa kenduri motor di persilahkan untuk 
menikmati makanan yang telah tersedia, setelah 
selesai makan baru melanjutkan menurunkan 
motor secara bersama. Kemudian yang punya 
motor mempersiapkan segala kebutuhan baik dari 
jaring, tong ikan, kail pancing dan lain sebagainya 
kemudian barulah esoknya pergi melaut. 

Doa-doa yang di bacakan bukanlah doa yang 
bersifat ritual atau pun menyimpang dari syariat 
islam melainkan, doa yang terkandung keselamatan 
bagi sang pelaut namun, dalam hal ini ada beberapa 
sebab kenapa yang punya motor ingin mendoakan 
atau membuat suatu kenduri di karenakan 
memperbaiki motor ataupun sampan membeli 
jaring baru dan meningkatkan hasil tangkapan. 
Dengan doa-doa khusus yang di namakan tawassul. 
Hal ini sering di lakukan oleh sang pelaut demi 
keselamatan dalam mencari nafkah dan juga lebih 
nyaman untuk di pakai. 
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Pelaksanaan Tradisi Kenduri Motor  ini di 
lakukan dengan menyiapkan bahan-bahan yang 
akan di perlukan untuk acara tersebut yang dimana 
akan di hidangkan di dalam sampan dengan 
menggunakan balai yang berisi Tradisi doa kenduri 
motor ini di lakukan sebagai ungkapan rasa syukur 
masyarakat atas hasil laut yang mereka dapatkan. 
Selain itu tradisi juga sebagai pengharapan agar 
selalu di berikan hasil yang melimpah untuk 
kedepannya dan di berikan keselamatan bagi para 
nelayan. Bagi masyarakat di Dusun Teluk Ondan 
tradisi doa kenduri motor juga di maknai sebagai 
hubungan antara manusia dan alam, dimana alam 
selalu memberikan kehidupan kepada manusia. 
Sehingga untuk membalas kebaikan alam tersebut 
manusia wajib untuk menjaga dan melestarikannya, 
agar bisa selalu memberikan kehidupan, baik 
kepada mereka maupun anak dan cucu mereka 
(Shils, 1981).

b. Nilai-nilai Yang Terkandung Pada Doa Kenduri 
Motor

Masyarakat di Dusun Teluk Ondan mempunyai 
nilai-nilai yang terkandung pada doa kenduri 
motor yang mempengaruhi kehidupannya. Pada 
perkembangannya juga mengalami penurunan, 
artinya ada nilai-nilai yang awalnya dipegang 
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tapi sekarang tidak lagi dan sekarang banyak 
masyarakat yang belum tahu tentang nilai-nilai 
yang terkandung pada tradisi doa kenduri motor. 
Nilai yang ada merupakan bentuk penghormatan 
nelayan terhadap laut tempat mereka mencari 
penghidupan. Bentuk dari penghormatan tersebut 
terlihat dari adanya pantangan dan larangan dari 
kehidupan nelayan terhadap laut (Nopianti, 2019). 
Adapun nilai-nilai yang terkandung pada tradisi doa 
kenduri motor, adalah :

1. Nilai Agama 

Yang terkandung di dalamnya doa selamat 
demi keselamatan para nelayan dan juga 
merupakan  doa yang terkandung makna makna 
yang tersirat dengan syariat islam dan tidak 
menyimpang dari nilai-nilai agama.

2. Nilai Sosial

Yang merupakan salah satu nilai penting 
dalam bermasyarkat yang berkaitan dengan 
kenduri motor hal ini merupakan bentuk 
kepedulian terhadap sesama makhluk sosial.

3. Nilai Budaya

Tradisi ini sangat sering di lakukan di Desa 
Teluk papal khusus nya di Dusun Teluk Ondan di 
lakukan setiap para nelayan ingin turun motor. 
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Tradisi doa kenduri motor ini merupakan salah 
satu warisan budaya yang ditinggalkan oleh 
nenek moyang. Tentunya tradisi ini sarat akan 
makna dan nilai-nilai serta filosofi di dalamnya.

4. Nilai Pendidikan 

Setiap adat  dan tradisi yang ada disuatu 
daerah atau tempat tertentu pasti memiliki 
nilai-nilai yang mengajarkan tentang pentingnya 
menjaga dan mempertahankan warisan leluhur 
dahulu, karena setiap tradisi mengajarkan 
tentang kebaikan, contohnya bagaimana cara 
untuk menghargai serta menghormati setiap  
tradisi yang di tinggalkan, karena tradisi yang 
dibuat oleh para leluhur yaitu semata hanya 
untuk mensyukuri nikmat tuhan yang maha 
esa, mengharapkan keselamatan dan ridho dari 
Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap melakukan 
pekerjaan, mencari rezeki dan menjalani setiap 
aturan serta tatanan kehidupan didunia ini. 
Tradisi dan adat istiadat merupakan lambang 
dan ciri khas dari daerah tersebut yang tidak 
mungkin dimiliki oleh orang lain dan daerah lain.

5. Nilai Kehidupan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya tradisi 
doa kenduri motor ini merupakan representasi 
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dari hubungan manusia dengan alam, dimana alam 
selalu memberikan kehidupan untuk manusia. 
Dan untuk membalas kebaikan alam tersebut, 
manusia wajib untuk menjaga dan melestarikan 
alam, agar alam sentiasa memberikan kehidupan 
untuk mereka dan anak cucu mereka.

Dari penjabaran nilai-nilai di atas, pelaksanaan 
tradisi doa kenduri motor dan juga di miliki 
di daerah lain. Alasan masyarakat dusun teluk 
ondan melakukan tradisi ini karna sudah turun 
menurun dan juga telah menjadi jati diri dan ciri 
khas masyarakat dusun teluk ondan dan harus di 
lestarikan hingga ke anak cucu dan generasi yang 
akan datang. Namun, pada kenyataannya tradisi doa 
kenduri motor sekarang sudah jarang di lakukan dan 
menyebabkan masyarakat kurang mengetahui apa 
saja nilai-nilai yang terkandung pada doa kenduri 
motor (Saputra, 2020).

Sebagian orang masih belum mengerti apa itu 
doa kenduri motor. Semua kenduri ini sama saja di 
karenakan bendanya saja yang berbeda akan tetapi 
pada dasarnya sama karena tujuannya untuk di 
berkati kepada penguasa laut maka dari itu selaku 
orang yang tinggal di pesisir yang berdomisili 
sebagai nelayan sangat cenderung untuk mencari 
nafkah kelaut sebab kita tidak lagi memikirkan 
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pekerjaan yang lainnyaselain sebagai nelayan atau 
petani karna itulah pekerjaan yang bisa di kerjakan 
masyarakat Teluk Ondan.

Sampai kapanpun tradisi doa kenduri motor ini 
masih di kenal keberadaannya di dalam masyarakat, 
untuk itu diharapkan kepada para nelayan agar 
selalu melaksanakan doa kenduri motor ini serta 
dilestarikan oleh generasi selanjutnya yaitu para 
generasi muda yang ada di masyarakat setempat 
agar kebudayaan lokal kita selalu di ingat oleh 
generasi muda dan juga orang lain yang datang 
melihatnya untuk mereka ketahui bagaimana tradisi 
yang ada di dalam masyarakat kita ini.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi 
sekarang ini semuanya menjadi berubah secara 
drastis padahal doa kenduri montor ini sangat 
membantu para nelayan yang menangkap ikan di 
laut sebab ini bertujuan sangatlah baik sebagai 
rasa syukur atas limpahan rezeki yang telah di 
berikan Allah SWT kepadanya dengan demikian 
kita harus pula membalasnya dengan semua yang 
di berikannya dengan cara doa kenduri motor serta 
mengundang kerabat terdekat dan masyarakat di 
sekeliling tempat tinggal kita untuk melaksanakan 
tradisi doa kenduri motor tersebut. Dan selain itu 
juga tradisi ini juga sebagai pengharapan agar selalu 
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di berikan hasil yang melimpah untuk kedepannya 
dan di berikan keselamatan bagi para nelayan yang 
ada di laut.

Untuk itu marilah kita saling menjaga dan 
mengembangkan kebudayaan lokal kita ini. Supaya 
tradisi yang ada didalam masyakat kita ini tidak 
hilang begitu saja seperti di telan bumi ataupun 
sudah tidak ingin lagi di lestarikan oleh masyarakat 
mudah yang sudah paham dengan tradisi doa kenduri 
motor ini maupun tradisi yang lainya yang ada di 
dalam masyarakat. Seharusnya kita selaku generasi 
muda harus mempertahankan tradisi kebudayaan 
kita ini kalau tidak kita yang melestarikan maka 
kebudayaan ini bisa diambil orang lain. Maka dari 
pada itu kita sebagai generasi muda harus selalu 
menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam 
masyarakat serta mewujudkan kebudayaan adat 
istiadat yang ada didalam masyarakat kita ini 
menjadi lebih berkembang lagi.

Tradisi doa kenduri motor ini harus 
direvitalisasikan sebab tradisi ini sudah jarang 
di laksanakan akibat kemajuan zaman. Sangat 
berpengaruh kepada perkembangan zaman 
menyebabkan orang tersebut malu pada adat 
sendiri yang seharusnya menjadi identitas sosial 
dalam kehidupan masyarakat (Arifianto, 2018). Doa 
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kenduri motor ini merupakan upacara yang dianggap 
sakral bagi masyarakat Teluk Ondan. Hal demikian 
dikarenakan  doa kenduri motor  mempunyai 
dampak yang positif bagi masyarakat, yakni 
berfungsi sebagai suatu cara untuk menolak bala dan 
musibah. Adapun bentuk bala yang dimaksudkan 
adalah bala penyakit seperti penyakit kiriman 
(santet), selain bala tersebut juga menghindarkan 
segala macam musibah, baik musibah yang datang 
dari alam maupun dari manusia itu sendiri. Tradisi 
ini tidak hanya sebagai bentuk kepercayaan, atau 
pun semata-mata hiburan masyarakat akan tetapi 
memberikan sejuta pesan sebagai wujud warisan 
leluhur nenek moyang kita bersama.

D. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang 
penulis teliti dan penulis uraikan sebelumnya, maka 
penulis dapat menyimpulkan bahwa Tradisi doa 
kenduri motor ini di lakukan sebagai ungkapan 
rasa syukur masyarakat atas hasil laut yang mereka 
dapatkan. Selain itu tradisi juga sebagai pengharapan 
agar selalu di berikan hasil yang melimpah untuk 
kedepannya dan di berikan keselamatan bagi para 
nelayan.
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Tujuan dari doa kenduri motor adalah untuk 
menghindari bala petaka dan menghormati para 
leluhur dan penjaga laut, sebagai wujud selamatan 
atau doa selamat ketika akan turun. Tradisi doa 
kenduri motor ini dilakukan sebagai ungkapan rasa 
syukur masyarakat atas hasil laut yang mereka 
dapatkan. Selain itu tradisi doa kenduri motor juga 
sebagai pengharapan agar selalu diberikan hasil yang 
melimpah

Nilai-nilai yang ada pada tradisi doa kenduri 
motor tersebut semakin lama menghilang di 
masyarakat Teluk Ondan di karenakan perahu-perahu 
di Dusun Teluk Ondan ini sudah tidak banyak lagi dan 
juga masyarakat di sana sudah jarang membuat perahu 
baru yang di gunakan untuk berlayar. Sehingga tradisi 
doa kenduri motor sekarang sudah jarang di lakukan 
dan menyebabkan masyarakat kurang mengetahui 
apa saja nilai-nilai yang terkandung pada doa kenduri 
motor. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada doa 
kenduri motor yaitu : nilai agama, sosial, budaya, 
pendidikan, dan nilai kehidupan.
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TRADISI PENURUNAN PERAHU NELAYAN 
DESA KUALA ALAM

Oleh :

Nur Azlina ME, Kamarul , Siti Hajar, Lia, Nurhaini, Sarmiyah

Abstrak

Saat ini dunia sedang mengalami kekacauan yang 
diakibatkan oleh wabah penyakit virus covid-19 atau yang 
sering disebut corona,namun dengan adanya virus tersebut 
tidak merubah kebiasaan masyarakat desa kuala alam dalam 
mengembangkan kearifan local dengan berbagai  tradisi yang 
ada di desa kuala alam. Tujuan pembuatan artikel ilmiah ini 
adalah untuk mengetahui dimensi kearifan local masyarakat 
nelayan dalam kegiatan tradisi penurunan perahu nelayan, 
kearifan local apa saja yang pernah dijalankan dan masih 
berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Penelitian 
dilakukan secara deskriptif kualitatif hasil dari penelitian 
menunjukkan system pengetahuan nelayan tradisional 
bersumber dari pengalaman yang diturunkan dari generasi 
ke generasi berikutnya, seperti pengetahuan dalam kegiatan 
penurunan perahu nelayan. Masyarakat dalam kegiatan 
penurunan perahu yang dilakukan nelayan berpatokan pada 
prinsip kehidupan yang erat dengan nilai-nilai sosial dan 
spiritual yang mengandung makna yang sangat dalam, yaitu 
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tentang hubungan sesama manusia, alam (lingkungan), dan 
tuhannya.

Kata Kunci : Kearifan lokal, Penurunan perahu, Masyarakat 
Nelayan

A. PENDAHULUAN

Diakui realitas sosial bangsa Indonesia terdiri 
dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaannya 
masing-masing. Sejauh ini masih terjadi perbedaan 
pemahaman dalam mengartikan konsep suku 
bangsa, sehingga berapakah tepatnya jumlah suku 
bangsa di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa di 
Indonesia terdapat sekitar 300 suku bangsa (Hildred 
Geerts, 1981; Poerwanto, 2003), bahkan ada yang 
menyebutkan jauh lebih banyak dari jumlah tersebut. 
Melalatoa (1997) mencatat tidak kurang dari 520 suku 
bangsa di Indonesia dengan berbagai kebudayaannya.

Oleh karena itulah memahami kebudayaan 
Indonesia dari berbagai segi penting artinya dalam 
rangka menemukan integrasi sebagai unsur penting 
dalam usaha persatuan bangsa. Kebudayaan Indonesia 
berakar dari kebudayaan etnik (lokal) di Indonesia 
yang memiliki  keragaman. Pantaslah motto “Bhineka 
Tunggal Ika” menjadi bingkai dalam memahami isi 
(nilai) kebudayaan ini. Sebagai bangsa yang memiliki 
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sejarah panjang, sehingga tidak dapat dihindari bahwa 
bangsa Indonesia berada dalam kehidupan dengan 
beraneka budaya di dalamnya, seperti: budaya Jawa, 
Sunda, Madura, Minang, Batak, Makasar, Bugis, Toraja, 
Manggarai, Sikka, Sumba, Bali, Sasak dan lain-lain yang 
hidup berdampingan dan saling melengkapi satu sama 
lain (Ima, 2012).

Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi 
yang memiliki pesisir dan pulau-pulau kecil dengan 
dipelopori semangat otonomi saat ini juga dengan 
pesat melakukan pengelolaan sumber daya alam 
termasuk sumber daya alam yang berada di pulau-
pulau kecil yang dimilikinya. Orang Melayu mempunyai 
peradaban yang tinggi dalam memilihara tatanan 
nilai budaya menyangkut aspek sosial ekonomi, 
politik, agama, lingkungan, seni, teknologi, dan lain-
lain. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam kearifan 
lokal orang Melayu.Ciri yang melekat dalam kearifan 
lokal tersebut sifatnya dinamis, berkelanjutan, dan 
dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas 
masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam 
bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga 
keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur 
tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan 
berkembang dari generasi ke generasi.Sesuai dengan 
aturan adat, kearifan tradisional merupakan sebuah 
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sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, 
ekonomi serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah 
masyarakat lokal.

Kearifan lokal merupakan pandangan dan 
pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam 
berprilaku dan telah dipraktekkan secara turun-
temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan 
dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan local 
berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik 
dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, 
pemertahanan adat dan budaya, serta bermanfaat 
untuk kehidupan Kajian tentang kearifan local pada 
masyarakat nelayan sangat terlihat kaitannya dengan 
sumber daya alam  dan sumber daya manusia, karena 
keduanya sama-sama diciptakan oleh tuhan Yang Maha 
Esa (Sari, 2014). Karena itu, menurut Sastrawidjaja 
(2010 : 353), kehidupan berpegang dengan berprilaku 
optimis, memandang masa depan sesuai dengan 
arahan agama dan adat istiadat.

Kearifan local pada masyarakat khususnya di desa 
Kuala Alam masih banyak dilestarikan salah satunya 
yaitu tradisi penurunan perahu nelayan. kegiatan 
penurunan perahu harus terlebih dahulu dilakukan 
doa yang dipimpin oleh seorang ustadz, dengan 
menggunakan air dan daun-daunan yang diyakini 
sebagai ritual untuk menurunkan perahu, dengan 
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tujuan sebagai harapan agar pada saat melakukan 
penurunan perahu seorang nelayan tetap dalam 
perlindungan tuhan (Sri Nuryati Hamzah Hendra Amu, 
2016).

Kearifan lokal akan tetap bertahan apabila 
masyarakat tetap mempertahankan serta 
melaksanakan pandangan, aturan, nilai, norma yang 
ada. Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk 
meneliti dan mengetahui kearifan lokal yang masih 
dipertahankkan didesa kuala alam. Dengan itu peneliti 
tertarik dengan mengangkat judul “Tradisi Penurunan 
Perahu Nelayan Desa Kuala Alam”.

B. METODE PENELITIAN

Dari metode penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif tentang tradisi penurunan perahu  
di desa kuala alam. yang menjadi subjek dari penelitian 
ini adalah desa kuala alam sendangkan yang menjadi 
objek adalah tradisi penurunan perahu. Teknik 
pengumpulan data yang kami lakukan ada beberapa 
cara diantaranya berupa observasi, wawancara dan 
dokumentasi.

1. Pengamatan (observasi)

Teknik pengamatan ( observasi ) adalah suatu 
proses pengambil data yang dilakukan dengan 
cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
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terhadap obyek penelitian yang diteliti dengan cara 
langsung dan terencana bukan kebetulan. Observasi 
merupakan teknik proses yang kompleks karena 
teknik observasi tidak terbatas pada orang, tetapi 
juga objek-objek alam yang lain. Dalam hal ini 
kelompok kami ingin turut serta dalam kegiatan 
tradisi penurunan perahu didesa kuala alam. 

2. Wawancara ( Interview )

Teknik wawancara adalah pertemuan dua 
orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya jawab, sehingga dapat diproleh makna 
dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini 
kami melaksanakan wawancara dengan beberapa 
tokoh masyarakat yang dianggap penting dalam 
pelaksanaan kegiatan penurunan perahu didesa 
kuala alam.

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode yang 
digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam 
penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument 
utama. Seluruh data dikumpulkan dan di tafsirkan, 
tetapi dalam kegiatan ini didukung dengan 
instrumen sekunder, yaitu foto, catatan-catatan 
yang berkaitan fokus penelitian. 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian 
yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah 
dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari 
kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya 
dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama 
yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi 
adalah adanya informasi yang diteruskan dari 
generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering 
kali) lisan, karenatanpa adanya ini, suatu tradisi 
dapat punah.

Menurut Hasan Hanafi. Tradisi (Turats) segala 
warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada 
kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang 
berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak 
hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, 
tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi 
zaman kini dalam berbagai tingkatannya.

Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah 
keseluruhan benda material dan gagasan yang 
berasal dari masa lalu namun benar-benar masih 
ada kini, belum di hancurkan, dirusak, di buang, 
atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, 
apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Seperti 
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di katakan Shils. “Tradisi berartii segala sesuau yang 
di salurkan atau di wariskan dari masa lalu ke masa 
kini (1981:12).

b. Kearifan lokal 

Kearifan lokal secara umum adalah pandangan 
hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai 
strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang 
dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 
berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan 
mereka. Kearifan lokal adalah segala bentuk 
kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai kebaikan 
yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga 
keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup 
lama (secara turun temurun) oleh sekelompok 
orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang 
menjadi tempat tinggal mereka. Secara etimologi, 
kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata, 
yakni kearifan (wisdom) dan lokal (local). Sebutan 
lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah 
kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan 
setempat (local knowledge) dan kecerdasan 
setempat (local genious) (Njatrijani, 2018) .

Kearifan lokal merupakan modal   pembentukan 
karakter luhur. Karakter luhur adalah watak bangsa 
yang senantiasa bertindak dengan penuh kesadaran, 
purba diri, dan pengendalian diri. Kearifan lokal 
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mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang 
tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat 
yang dikenal,dipercayai,dan diakui sebagai elemen-
elemen penting yang mampu mempertebal kohesi 
(hubungan) sosial ditengah masyarakat (Haba, 
2007:11;Abdullah,2008:7).

Kearifan lokal bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan menciptakan kedamaian 
(Sibarani,2013:22). Kearifan lokal digali dari 
produk kultural yang menyangkut hidup dan 
kehidupan komunitas pemiliknya, misalnya sistem 
nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja, bahkan 
bagaimana dinamika itu berlangsung (Pudenitia, 
2013:1:Sibarani, 2013:21-22).

1. Kearifan lokal sebagai bagian dari hidup 

Untuk menjadikan kearifan lokal sebagai 
bagian dari hidup,masyarakat pemilik kearifan 
mesti memulainya. Banyak kelompok di Kuala 
Alam yang melakukan tradisi dalam penurun 
perahu. Kebiasan tersebut sudah ada pada zaman 
nenek moyang masyarakat desa Kuala Alam. 
Sehingga dengan adanya kebiasaan tersebut 
menjadi bagian dari hidup di desa tersebut.
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2. Kearifan Lokal Sebagai Pedoman Dan Petunjuk 
Arah

Penurunan perahu dijadikan sebagai 
tradisi didesa kuala alam sebagai aturan dalam 
penurunan perahu yang telah selesai dibuat dan 
melakukan doa bersama  untuk mendapatkan 
keselamatan ketika masyarakat menggunakan 
perhahu tersebut pada saat nelayan.

c. Tradisi Penurunan Perahu di Desa Kuala Alam.

1. Fungsi dan Makna Upacara Penurunkan 
Perahu

Fungsi dan makna upacara penurunan 
perahu, baik bagi pelaku maupun masyarakatnya, 
memaknai apa yang berada pada suatu objek 
makna atau pesan yang mewakili dalam 
suatu objek, makna bisa dikatakan juga 
pesan-pesan simbolik dalam prosesi tahapan 
upacara penurunan perahu yang mengiringi 
pada masyarakat. Menurut Novianti (2007) 
menyangkut empat aspek yaitu aspek budaya, 
agama, ekonomi dan sastra. Aspek budaya 
upacara sedekah bagi pelaku maupun masyarakat 
merupakan penggambaran adat istiadat 
masyarakat sebelumnya, adat tersebut diyakini 
oleh masyarakat sebagai budaya yang harus 
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dijalankan secara turun-temurun.

Dalam melaksanakan upacara selamatan 
penurunan perahu masyarakat desa kuala alam 
berhubungan erat dengan meminta perlindungan 
dan memudahkan perolehan rezeki. Upacara 
selamatan perahu memberikan suatu semangat 
atau inspirasi untuk lebih energik, tegar dan 
berani dalam menghadapi tantangan dilaut yang 
tidak selalu ramah, sering terjadi ombak yang 
besar dan angin yang kencang seiring dengan 
irama pergantian musim yang kadang-kadang 
tenang dan kencang yang penuh tantangan. 
Lingkungan laut telah menempa mereka menjadi 
tegar mengikuti pada setiap sisi kehidupan dilaut, 
dan memanfaatkan segala sumber daya yang 
terkandung didalamnya. Laut dan gejolaknya bagi 
mereka, bukanlah untuk ditakuti dan dianggap 
musuh. Justru mereka merasakan kedamaian 
dan ketenangan dalam buaian gelombang dan 
merasakan aman diatas air laut.

2. Prosesi Pelaksanaan Penurunan Perahu di 
Desa Kuala Alam.

Upacara selamatan penurunan perahu 
baru merupakan salah satu tradisi masyarakat 
nelayan. Upacara ini telah diwariskan secara 
turun temurun dari generasi kegenerasi, yang 
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diyakini oleh masyarakat pendukungnya sebagai 
upacara untuk mempermudah datangnya rezeki 
dan menghindarkan malapetaka saat sedang 
melaut. Dengan demikian, bagi masyarakat 
nelayan Desa Kuala Alam melaksanakan upacara 
selamatan perahu baru adalah suatu keharusan. 
Mengakarnya keyakinan akan sakralnya ritual 
ini, terutama dalam mempermudah datangnya 
rezeki dan menghindari malapetaka saat melaut 
sehingga semua aktivitas masyarakat yang 
berkaitan dengan penggunaan perahu baru yang 
akan digunakan selalu diawali dengan upacara 
selamatan.

Bagi masyarakat nelayan hari-hari baik 
yang dianggap untuk memulai kegiatan berlayar, 
menangkap ikan, termasuk dengan kegiatan 
upacara penurunan perahu baru adalah semua 
hari baik kecuali hari jumaat bukan karena hari 
jumaat tidak baik tetapi pada hari jumaat waktu 
terlalu singkat untuk melaksanakan upacara 
penurunan perahu. Berdasarkan Kepercayaan 
Masyarakat nelayan dan Tuan yang mempunyai 
perahu mempercayai penurunan perahu 
sebelum matahari menayang tinggi harus 
dilakukan sekitar pukul 07.00 sampai 09.00.Pada 
hari jumaat digunakan sebagai hari istirahat 
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bagi mereka dan sekaligus untuk shallat jumaat. 
Disamping hari baik tersebut, juga mengenal 
yaitu hari jatuhnya 1 Muharram, karena itu pada 
hari tersebut dianggap ( waktu yang buruk untuk 
memulai suatu pekerjaan karena masyarakat 
memperingati hari tersebut sebagai hari besar 
Islam.

Adapun pihak penyelenggara penurunan 
perahu terdiri atas pemilik perahu, ustadz untuk 
membacara doa juga diundang masyarakat 
setempat. Tahapan selanjutnya berupa aktivitas 
utama yang dilakukan pemilik perahu yakni 
mencari atau menyediakan bahan-bahan 
kelngkapan upacara adat penurunan perahu 
berupa nasi pulut putih, minuman seperti kopi 
teh, pisang dan makanan lainnya yang disediakan 
pemilik perahu. Setelah semua bahan makanan 
tersedia diletakkan nasi pulut putih didepan 
perahu dan ditempat masyarakat berkumpul. 
Pemimpin doa atau ustadz mulai melakukan 
upacara diawali dengan niat dan pembacaan 
doa bertujuan meminta izin untuk keselamatan 
pemilik perahu saat melaut. 

Setelah serangkaian upacara pembacaan 
doa selesai dan melanjutkan penurunan perahu 
baru selesai,  seluruh masyarakat yang ikut 
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dalam upacara tersebut termasuk pemilik 
perahu kembali kerumahnya masing-masing 
atau meninggalkan tempat pelaksaan pembacaan 
doa tadi. Pelaksanaan pelepasan perahu adalah 
sebuah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat 
dengan mempertahankan dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai kearifan pada leluhur. Adapun maksud 
dari pada pelaksanaan pelepasan perahu yaitu 
untuk kesejahteraan dan keselamatan umat 
manusia didalam pergaulan dan senantiasa 
mendididik manusia lebih beradap, dan selalu 
memilki akhlak yang baik dalam kehidupan 
bermasyarakat. Untuk lebih mengenal bentuk 
pelaksanaan dan tata cara penyelenggaraan 
upacara pelepasan perahu adat ini, kami 
mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang 
ada di desa Kuala Alam bersama Bapak Syamsir. 
Penjelesan beliau mengenai pelepasan perahu 
di lakukan dengan tata cara. Di sini di tampilkan 
foto saat masyarakat melakukan doa bersama.

a) Proses pelaksanaan upacara adat pelepasan 
perahu, saat pelaksanaan pelepasan perahu, 
warga yang ada di tempat tersebut hadir, 
pada saat pelaksanaan upacara. Bagi warga 
yang ingin hadir tidak terbatas, tergantung 
besarnya perahu yang akan di turunkan ke 
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sungai. Yang paling berperan penting dalam 
pelaksanaan pelepasan perahu meliputi 
beberapa komponen-komponen dalam 
pelepasan perahu antara lain:(Ada orang 
yang mempergerakkan, terdapat pesan-pesan 
yang di sampaikan dalam pelepasan perahu, 
mengunakan pakaian  yang sopan).

b) Sifat pelaksanaan upacara pelepasan perahu, 
pelaksanaan di lakukan secara tatap muka,dan 
lisan untuk meminta keselamatan dalam 
melakukan pelepasan perahu. 

c) Musyawarah bersama tokoh masyarakat 
di Kuala Alam, dengan bertujuan untuk 
menentukan waktu yang paling tepat untuk 
pelaksaan upacara pelepasan perahu adat. 
Upacara pelepasan perahu adat biasanya 
dilakukan bebas pada hari apa, kecuali hari 
jumat di karenakan hari jumat waktunya 
terlalu singkat. Setelah hasil keputusan 
musyawah bersama masyarakat tadi, tokoh 
masyarakat langsung mengumumkan kepada 
seluruh anggota masayarakat mengenai waktu 
yang telah di tentukan. 

d) Melakukan doa selamat bersama sebelum 
pelaksanaan pelepasan perahu,doa selamat 
ini di lakukan sebelum perahu di turunkan 
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di laut, doa selamat di pimpin oleh salah satu 
tokoh agama yang ada di desa Kuala Alam. 

e) Acara makan bersama, dalam acara makan 
bersama ini tokoh masyarakat dan tokoh 
agama yang mengikuti jalannya pelaksanaan 
pelepasan perahu adat tersebut di persilahkan 
untuk mencicipi makanan yang telah di 
sediakan oleh ibuk-ibuk dan juru masak lainnya 
secara bersama-sama. Adapun makanan yang 
wajib di sediakan pada saat acara pelepasan 
perahu adat yaitu, pulut putih, pisang, dan 
makanan lainnya yang telah di sediakan oleh 
tuan rumah. 

f) Melakukan tepuk tepung tawar, sebelum 
perahu di lepas ke lautan, pemimpin doa tadi 
melakukan tepuk tepung tawar, pada perahu 
tersebut (Petoaha, 2018).

3. Hal – hal Yang Bertahan dan Berubah pada 
Upacara Penurunan Perahu Baru

Manusia dalam kompleksitas kehidupannya 
senantiasa mengalami perkembangan dan 
perubahan, baik perubahan sikap, perubahan 
pola pikir maupun perubahan mental. Perubahan 
yang terjadi itu berimplikasi pada prilaku 
masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. 
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Perubahan sosial merupakan suatu gejala yang 
akan selalu ada dalam masyarakat karena 
masyarakat selalu berubah dalam aspek terkecil 
(Saleh, 2019).Perubahan sosial mengacu pada 
perubahan struktur sosial dan hubungan sosial 
dalam masyarakat. Perubahan pada hubungan 
sosial akan menimbulkan pola perubahan pada 
aspek nilai dan norma yang merupakan bagian 
dari perubahan budaya. Salah satu penyebab 
suatu perubahan karena keberadaan masyarakat 
yang semakin hetorogen (masyarakat yang 
beragam atau bervariasi). 

Teori struktual fungsional meyakini 
bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam 
masyarakat merupakan upaya masyarakat guna 
mencapai keseimbangan atau kestabilan baru. 
Dalam berbagai kondisi, masyarakat berupaya 
beradabtasi dan menyusun kembali dirinya 
hingga menemukan keseimbangan baru yang 
lebih mantap. Hal ini juga berakibat semakin 
tingginya mobilitas masyarakat dan bergesernya 
situasi sosial, kondisi lingkungan masyarakat 
menjadi berubah. Masuknya kelompok islam 
juga mempengaruhi pola pikir masyarakat 
dalam menjalankan ajaran agamanya yang mana  
kegiatan pada upacara dahulu mengandung 



181

kemusrikan misalnya mengunakan sesajian 
(kemenyan,dupa dan lain sebagainya) kini sudah 
muali ditinggalkan dan hanya saat penurunan 
perahu dilakukan doa yang dipimpin oleh ustadz 
memanjat permohonan untuk keselamatan 
nelayan saat melaut.

D. KESIMPULAN 

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah 
dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari 
kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari 
suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang 
sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah 
adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke 
generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, 
karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan 
budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah 
masyarakat yang dikenal,dipercayai,dan diakui sebagai 
elemen-elemen penting yang mampu mempertebal 
kohesi (hubungan) sosial ditengah masyarakat. 
Upacara penurunan perahu baru masyarakat 
nelayan merupakan tradisi yang bersumber dari 
pengalaman yang diturunkan dari generasi ke 
generasi  dan mengalami perubahan structural dan 
heterogen yaitu mengalami perubahan dari masa 
kemasa mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam 
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menjalankan upacara. Dalam melaksanakan upacara 
selamatan penurunan perahu masyarakat desa kuala 
alam berhubungan erat dengan meminta perlindungan 
dan memudahkan perolehan rezeki yang banyak 
mendapatkan ketenangan dan kedamaian serta 
mendapatkan perlindungan ketika sedang melakukan 
aktivitas melaut. Upacara selamatan perahu 
memberikan suatu semangat atau inspirasi untuk lebih 
energik, tegar dan berani dalam menghadapi tantangan 
dilaut yang tidak selalu ramah, sering terjadi ombak 
yang besar dan angin yang kencang seiring dengan 
irama pergantian musim yang kadang-kadang tenang 
dan kencang yang penuh tantangan. 

Untuk kedepannya diharapkan untuk tradisi 
penurunan perahu seiring perkembangan zaman 
diharapkan pada Masyarakat Nelayan tetap 
dilaksanakan dan dilestarikan tradisi dan generasi 
muda khususnya tidak meninggalkan tradisi penurunan 
perahu dan mempertahankan sebagai suatu kekayaan 
tradisi yang dimiliki.
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PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP 
TOLERANSI BERAGAMA DI KELURAHAN 

RIMBA SEKAMPUNG

Oleh :

Zulfila, M. Rizki Andeska, Sri Rahayu, Irzan Surohman, 
Taufik Hidayat, M. Anggi Nurmansyah

Abstrak

Kelurahan Rimba Sekampung merupakan salah satu 
kelurahan dikecamatan bengkalis yang masyarakatnya terdiri 
dari berbaga macam penganut agama yang berbeda-beda. 
Hal Yang dikaji didalam penelitian  ini adalah persepsi dari 
masyarakat tersebut dalam memahami toleransi beragama di 
wilayah tersebut. Yang menjadi latar belakang dari penelitian 
ini disebabkan oleh adanya toleransi antar umat beragama 
yang tinggi dan interaksi sosial yang berkembang dengan 
baik di Kelurahan Rimba Sekampung. Berdasarkan hasil 
wawancara di lapangan bersama masyarakat Kelurahan 
Rimba Sekampung, beberapa responden memberi persepsi 
dan responden yang sama terhadap Toleransi beragama di 
wilayah tersebut. Toleransi yang tinggi antar umat beragama 
terlihat dengan tidak pernah terjadi konflik terbuka antar 
umat beragama, bahkan diantara mereka terjadi kerjasama 
antara kelompok agama yang satu dengan kelompok yang 
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lainnya. Mereka berpandangan bahwa agama merupakan 
urusan pribadi masing-masing dimana terdapat kesadaran 
untuk tidak saling menganggu keyakinan orang lain dan 
adanya kesepakatan untuk saling menghormati satu 
sama lain di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan 
Bengkalis.Indonesia merupakan negara yang memiliki 
berbagai macam keanekaragaman dari suku,agama,ras dan 
budaya. Keanekaragaman ini tidak terlepas dari adanya  sikap 
saling toleransi antar suku,agama,ras dan budaya. Sehingga 
kesejahteraan dan kedamaian dapat tercapai dilingkungan 
masyarakat. Hal inilah yang terjadi dikelurahan Rimba 
Sekampung kecamatan Bengkalis yang mencerminkan sikap 
saling toleransi antar umat beragama.

Kata Kunci: Persepsi, Toleransi, Agama

A. PENDAHULUAN

Indonesia, merupakan negara yang memiliki 
keanekaragaman suku, bahasa, ras, dan agama 
yang sudah ada sebelum negara ini merdeka. 
Keanekaragaman tersebut sudah berlangsung berabad-
abad, jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. 
Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi juga 
menyatakan bahwa „‟Negara menjamin kemerdekaan 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
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kepercayaan itu‟‟ atas dasar undang-undang ini, 
semua warga, dengan beragam identitas agama, kultur, 
suku, jenis kelamin, dan sebagainya, wajib dilindungi 
oleh negara (Baidi Bukhori, 2012).

Toleransi adalah kemampuan memahami dan 
menerima adanya perbedaan. Kebudayaan yang satu 
dengan kebudayaan yang lain ada perbedaannya, 
demikian pula agama yang satu dengan yang lain. 
Perbedaan antara budaya terlihat pada bangunan-
bangunan konseptual, pola-pola interaksi, serta 
bentuk-bentuk dari budaya materialnya. Nilai-nilai 
estetik dapat berbeda kriteriannya antara satu dengan 
yang lainnya. Demikian juga dalam hal agama: masing-
masing agama mempunyai seperangkat ajarannya, 
dan itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, 
meskipun bisa ada juga terdapat semacam „hubungan 
kekerabatan‟ antara satu agama dengan yang lain. Hidup 
harmonis dalam masyarakat yang majemuk agama dan 
budayanya, perlu dilatih adalah kemampuan untuk 
memahami secara benar dan menerima perbedaaan 
tanpa nafsu untuk mencari kemenagan terhadap yang 
berbeda. Dialog dan saling menghargai atau toleransi 
merupakan kunci dalam upaya membangun kehidupan 
bersama yang harmonis (Setyawati, 2014).

Dalam kamus filsafat dijelaskan toleransi adalah 
sikap seseorang yang bersabar terhadap keyakinan 



186

filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda, 
dapat disanggah, atau bahkan keliru. Dengan sikap 
itu juga tidak mencoba menghapuskan ungkapan-
ungkapan yang sah dari keyakinan-keyakinan 
orang lain tersebut. Sikap semacam ini tidak berarti 
setuju terhadap setuju dengan keyakinan-keyakinan 
tersebut.  Selain itu, tidak juga berarti acuh tak acuh 
terhadap kebenaran dan dan kebaikan, dan tidak harus 
didasarkan atas pemahaman ada tidaknya Tuhan 
(agnotisisme), atau skeptisisme (paham keraguan), 
melainkan lebih pada sikap hormat terhadap martabat 
manusia yang bebas.

Dalam hal ini, toleransi agama diperlukan dalam 
sebuah yang masyarakatnya heterogen, sehingga 
diperlukan sebuah usaha yang saling menghargai 
antaragama, tidak mengganggu dan menyinggung 
keyakinan masing-masing, Pluralisme agama dapat 
dipahami melalui proses interaksi sosial yang 
harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi antar 
umat beragama sangat diperlukan dalam menjaga 
keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang 
terdiri dari latar belakang agama yang berbeda. Tanpa 
toleransi tidak mungkin ada kehidupan bersama. 
Sikap toleransi yang terjadi antaraumat beragama 
Islam dan umat beragama Kristen di kelurahan rimbas 
sekampung misalnya.
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Perbedaan pandangan dan pendapat dianggap 
sebagai suatu dinamika kehidupan yang selalu ada 
dalam kehidupan bersama. Untuk mengetahui toleransi 
yang terjalin antar umat beragama Islam dengan umat 
beragama Kristen di kelurahan rimbas sekampung, 
maka akan dibahas mengenai bentuk toleransi 
antar umat beragama, faktor pendorong toleransi 
antar umat beragama serta faktor penghambat yang 
ditemukan dalam bertoleransi antar umat beragama 
di kelurahan rimbas sekampung. Toleransi antar 
umat beragama merupakan penentu kerukunan dan 
keharmonisan kehidupan masyarakat dimana tercipta 
hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut 
hubungan orang perorang maupun antar kelompok 
masyarakat. Toleransi agama sangat diperlukan dalam 
kehidupan bermasyarakat, terlebih bagi masyarakat 
yang majemuk seperti di kelurahan rimbas sekampung 
dimana masyarakatnya secara umum terdiri dari 
beberapa agama yang berbeda. Demi menciptakan 
keharmonisan antar warga perumahan maka masing-
masing warga menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi 
termasuk didalamnya toleransi agama.

Landasan tentang pentingnya sebuah toleransi 
yang tidak hanya bersifat statis namun dinamis dalam 
kehidup bermasyarakat. Dan bagaimana pandangan 
masyarakat terhadap toleransi beragama. Mulai dari 
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landasan agama, peraturan negara, hingga peraturan 
internasional yang menyangkut tentang umat 
beragama untuk dapat hidup toleran diantara berbagai 
perbedaan yang ada. Penulis semakin penasaran dan 
menginginkan kajian secara mendalam tentang adanya 
toleransi dalam kancah penelitian lapangan. 

Khususnya untuk mengetahui bentuk atau wujud 
dari adanya toleransi dan faktor-faktor yang mendukung 
dan menghambat terwujudnya toleransi antar umat 
beragama yang berbeda. Penulis menginginkan adanya 
sebuah penelitian secara mendalam tentang adanya 
toleransi disalah satu daerah yaitu di kelurahan rimbas 
sekampung kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis. 
Untuk itu, penulis mengambil judul penelitan yaitu 
persepsi masyarakat terhadap toleransi beragama di 
Kelurahan Rimba Sekampung.

B. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan 
adalah kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 
mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap 
toleransi beragama yang terjadi di Kelurahan 
Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan wawancara, yaitu 
menanyakan beberapa pertanyaan kepada beberapa 
responden untuk di wawancarai atau menjawab 
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pertanyaan yang telah disiapkan. Adapun jumlah 
sampel dalam penelitian ini, berjumlah 5 responden.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
menggunakan data primer dan sekunder, data primer 
yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil 
wawancara bersama masyarakat dengan mengajukan 
beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian 
yang ingin diteliti, sedangkan data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini berasal dari literature 
review seperti jurnal-jurnal, buku, artikel, serta 
internet untuk mengakses data dan informasi terkini 
yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-
sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, literature, serta 
sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau 
dalam bentuk format digital yang relevan atau kajian 
terdahulu yang berhubungan dengan objek kajian 
penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-
tulisan. Penelitian ini subjek yang berfokus pada 
masyarakat yang memiliki kepercayaan dan agamanya 
masing-masing (lintas agama), karena di Indonesia 
sendiri memiliki berbagai macam agama dan suku. 
Sedangkan objek atau tempat penelitian ini yaitu pada 
Keluarahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.
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C. PEMBAHASAN

Toleransi beragama adalah sikap sabar dan 
menahan diri untuk tidak menganggu dan tidak 
melecehkan agama atau sistema keyakinan dan ibadah 
penganut agama-agama lain (Devi, 2020).

Tabel 1. Data Penduduk menurut Agama di Kelurahan 
Rimba Sekampung

No Indikator Jumlah
1 Islam 5.692
2 Khatolik -
3 Protestan 25
4 Hindu -
5 Budha 115
6 Konghucu -

Sumber: Buku Monografi Kelurahan Rimba Sekampung

Berdasarkan Tabel. 1 diatas, dapat dilihat bahwa 
jumlah penduduk menurut agama di Kelurahan Rimba 
Sekampung Kecamatan Bengkalis sangat beragam. 
Penduduk yang beragama Islam berjumlah 5692 jiwa. 
Penduduk yang beragama Kristen Protestan berjumlah 
25 jiwa. Penduduk yang beragama Budha berjumlah 
115 jiwa. Jadi, dapat diambil kesimpulan, berdasarkan 
dari data diatas Kelurahan Rimba Sekampung memiliki 
3 (tiga) agama dan kepercayaan menurut jumlah 
penduduknya. 
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Data penduduk diatas kami dapatkan melalui 
data monografi Keluarahan Rimba Sekampung melalui 
Kepala Kelurahan yang diwakili oleh pegawai Kantor 
Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis 
(Gambar.1)

 

Gambar 1. Silaturrahmi bersama Kepala Kelurahan 
Rimba Sekampung

Menurut M. Nur Ghufron toleransi beragama 
adalah kesadaran seseorang untuk menghargai, 
menghormati, membiarkan, dan membolehkan 
pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta 
memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, 
prilaku, dan praktik keagamaan orang lain yang 
berbeda atau bertentangan pendirian sendiri dalam 
rangka membangun kehidupan bersama dan hubungan 
sosial yang lebih baik (Ghufron, 2014).
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Pada hubungan ini berlaku toleransi toleransi 
agama yang hanya sebatas dalam lingkungan atau 
intern suatu agama saja. Hubungan yang kedua adalah 
hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada 
hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu 
agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang 
yang tidak seagama, dalam bentuk kerjasama dalam 
masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan 
umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi 
dalam pergaulan hidup antar umat beragama (Al-
Munawar, 2013). Toleransi antar umat beragama 
sangat diperlukan dalam menjaga keharmonisan 
dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan 
bermasyarakat yang terdiri dari latar belakang agama 
yang berbeda. Tanpa toleransi tidak mungkin ada 
kehidupan bersama. 

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, hasil 
yang diperoleh berbanding lurus dengan teori yang 
dijelaskan diatas. Menurut beberapa masyarakat yang 
diwawancarai sebagai responden, kami mendapatkan 
hasil bahwa persepsi masyarakat terhadap toleransi 
beragama di Kelurahan Rimba Sekampung terjalin 
dengan baik dan rukun. Persepsi dari beberapa 
masyarakat terhadap pertanyaan yang kami ajukan 
terkait toleransi beragama, rata-rata tanggapannya 
hampir sama.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa toleransi 
antara umat beragama Islam, Kristen Protestan, dan 
Budha tidak ada masalah yang berarti. Konflik dan 
perbedaan pandangan pada suatu waktu pernah 
terjadi namun secara umum dapat dikatakan toleransi 
yang terjalin bersifat harmonis. Perbedaan pandangan 
dan pendapat dianggap sebagai suatu dinamika 
kehidupan yang selalu ada dalam kehidupan bersama. 
Untuk mengetahui toleransi yang terjalin antar umat 
beragama Islam dengan umat beragama Kristen 
Protestan dan Budha di Kelurahan Rimba Sekampung, 
maka akan dibahas mengenai bentuk toleransi antar 
umat beragama, foktor pendorong toleransi antar umat 
beragama serta faktor penghambat yang ditemukan 
dalam bertoleransi antar agama di Kelurahan Rimba 
Sekampung Kecamatan Bengkalis.

 Gambar 2. Wawancara bersama Ketua RT. 04/ RW. 
01 Kelurahan Rimba Sekampung 
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Toleransi antar umat beragama merupakan 
penentu kerukunan dan keharmonisan kehidupan 
masyarakat dimana tercipta hubungan sosial yang 
dinamis yang menyangkut hubungan orang perorang 
maupun antar kelompok masyarakat. Bentuk 
toleransi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Rimba 
Sekampung terdiri dari dua bentuk yaitu toleransi 
agama dan toleransi sosial. Hal ini sesuai dengan 
pendapat atau persepsi Bapak Ja’far yang bertindak 
sebagai Ketua RT. 04/ RW. 01 Kelurahan Rimba 
Sekampung Kecamatan Bengkalis (Gambar.2)

Berdasarkan hasil survei di lapangan melalui 
wawancara bersama warga Kelurahan Rimba 
Sekampung, bahwa tolerasni beragama yang terjadi 
di Kelurahan Rimba Sekampung tidak ada pembedaan 
walaupun mereka dari latar belakang agama yang 
berbeda, mereka merasa sebagai bagian dari warga 
Kelurahan Rimba Sekampung sehingga berusaha untuk 
tetap menjaga kerukunan dengan memelihara sikap 
toleransi antar umat beragama Islam dengan umat 
beragama Kristen Protestan dan Budha. Satu hal yang 
menarik dari adanya toleransi antar umat beragama 
di Kelurahan Rimba Sekampung adalah ketika warga 
yang beragama Islam mengadakan syukuran yang 
biasa disebut dengan istilah “Kenduri” mereka turut 
mengundang tetangga sekeliling rumah tanpa melihat 
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agama yang dianut oleh tetangganya.

Toleransi agama yang terjalin antara umat 
beragama Islam dan umat beragama Kristen Protestan 
dan Budha di Kelurahan Rimba Sekampung terjalin 
ketika warga yang beragama Islam merayakan hari 
besar keagamaan yaitu merayakan hari raya Idul Fitri 
maka warga lain yang beragama Kristen Protestan dan 
Budha biasanya bila bertemu mengucapkan selamat 
hari raya.

Toleransi agama yang ditunjukkan antara umat 
beragama yang berbeda agama di Kelurahan Rimba 
Sekampung adalah ketika salah satu kelompok agama 
sedang melaksanakan kegiatan keagamaannya maka 
warga lain yang berbeda agama tidak saling menganggu, 
misalnya ketika umat Islam sedang mengadakan acara 
keagamaan mereka di rumah ibadahnya (Masjid) 
maka warga lain yang beragama Kristen Protestan dan 
Budha sebisa mungkin tidak menganggu dan membuat 
kebisingan sampai acara selesai. Sebaliknya ketika umat 
Kristen Protestan mengadakan pertemuan rutin setiap 
minggu di rumah ibadahnya (Gereja) biasanya terdapat 
acara pendalaman iman dan menyanyikan lagu-lagu 
pujian terhadap Tuhan, maka warga beragama Islam 
berusaha menjaga ketenangan dan ketertiban. 

Berdasarkan dari wawancara bersama warga, 
mereka memberika persepsi ketika warga beragama 
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Islam mengadakan hajatan yaitu resepsi acara 
perkawinan, maka warga lain yang beragama Kristen 
Protestan dan Budah karena merasa sebagai tetangga 
merasa wajib untuk membantu segala persiapan 
yang diperlukan demi terselenggaranya resepsi acara 
perkawinan tersebut. Bantuan yang diberikan bersifat 
sukarela tanpa adanya paksaan. Keikutsertaan ini bisa 
berupa sumbangan tenaga ataupun material (bahan 
makanan atau air mineral) walaupun jumlahnya 
tidak seberapa, namun itu merupakan wujud dari 
keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di 
Kelurahan Rimba Sekampung.

Menurut Wasino (2006:35) hubungan yang 
terjalin antar umat beragama dalam suatu wilayah 
tertentu mengakibatkaan mereka melakukan kontak 
dan interaksi sosial. Warga dapat saling melaksanakan 
komunikasi dengan warga lain tanpa mempersoalkan 
adanya pembedaan agama yang dimiliki oleh masing-
masing pihak, biasanya terjalin komunikasi antara 
warga beragama Islam dan warga beragama Kristen 
Protestan dan Budha berlangsung pada saat sore hari 
setelah mereka pulng bekerja atau pada saat menghadiri 
pertemuan-pertemuan rutin warga. Biasanya jika 
dari masing-masing warga bertemu satu sama lain 
mereka melakukan kontak sosial dimana setiap warga 
memiliki kesadaran untuk saling senyum dan menyapa 
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yang diwujudkan untuk memulai komunikasi.

Perbedaan agama ternyata tidak menjadi 
hambatan bagi para warga untuk dapat berinteraksi 
karena warga sudah memiliki sikap toleransi yang tinggi 
terhadap warga yang beragama lain. Sehingga dari hal 
tersebut tidak terjadi adanya pengelompokan warga 
dalam bergaul baik dari warga beragama Islam maupun 
dari warga beragama Kristen, pengelompokkan hanya 
terdapat dalam kegiatan intern agama masing-masing, 
tetapi dalam hal diluar kegiatan keagamaan para 
warga dapat berkumpul bersama dan tidak membawa 
masalah persoalan agama.

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa bentuk toleransi yang dilakukan 
oleh warga Kelurahan Rimba Sekampunng berupa 
toleransi yang berupa toleransi agama dan sosial. 
Toleransi agama dilakukan ketika berhubungan 
dengan kegiatan keagamaan masing-masing warga. 
Salah satunya ucapan selamat dan saling silaturahmi 
ketika salah satu umat beragama merayakan hari 
besar keagamaan. Sedangkan sikap sosial yang 
dilakukan ketika menyangkut kepentingan umum dan 
diluar kegiatan keagamaan misalnya melalui kegiatan 
kerjasama seperti kegiatan kerja bakti dan gotong 
royong. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi 
antar umat beragama Islam dan umat beragama Kristen 
Protestan dan Budha terdiri dari faktor pendorong 
yaitu dipegang teguhnya prinsip kerukunan, prinsip 
hormat dan solidaritas yang tinggi antar warga. 
Toleransi yang terjalin antar warga beragama Islam 
dan warga beragama Kristen Protestan dan Budha 
telah mendorong adanya sikap sosial yang baik antar 
warga. Hal ini ditunjukkan melalui dua wujud toleransi  
yaitu toleransi perkataan dan toleransi perbuatan. 
Semoga sikap saling menghargai antar umat beragam 
di Kelurahan Rimba Sekampung senantiasa terjalin 
dengan baik, diharapkan toleransi antar masyarakat 
di Kelurahan Rimba Sekampung tetap saling terjaga 
dan terwujudnya interaksi antar umat beragama yang 
harmonis, dan semoga masyarakat Kelurahan Rimba 
Sekampung tetap menjaga tali persauadaraan dan 
silaturahminya antar agama satu dengan yang lainnya.
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IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM PADA 
BUDAYA LOKAL : STUDI KASUS RITUAL 

BELE KAMPUNG  DESA DEDAP

Oleh :

Robi’ah, Aprina Rahayu, Ilham Mirsutoh, M. Rhizky 
Kurniawan Arief, T.Sri Mahyuni, Salina, Srie Dwieanty Putri, 

Syukriadi

Abstrak

Tradisi bele kampung dalam bahasa melayu berarti menjaga 
atau merawat kampung, ini merupakan pengaturan tingkah 
laku manusia yang menyangkut tentang bagaimana menjaga 
kelestarian lingkungan. Tradisi ini juga guna untuk menolak 
balak dan memohon rezeki. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan 
merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 
orang yang mengetahui suatu kejadian dari sumber utama. 
Dalam penelitian ini hasil yang didapat dari wawancara 
kemudian dianalisis dalam bentuk penelitian serta ditambah 
keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan 
hasil penelitian. Bele kampung adalah sebuah adat atau 
tradisi yang dipercayai untuk pemeliharaan kampung atau 
doa selamat kampung yang dilakukan agar terhindar dari 
segala marabahaya, menolak bala  dan menjaga keselamatan 
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masyarakat. Tradisi yang masih diberlakukan sampai saat 
ini berlangsung dari generasi kegenerasi di desa Dedap 
Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata kunci: Implementasi, Tradisi, Pulau Dedap

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan 
suatu gugusan terpanjang dan terbesar di dunia yang 
kaya dengan budaya dan masyarakatnya yang majemuk 
yang terdiri dari berbagai suku (etnis), berbagai agama 
dan kepercayaan yang dianut oleh anggota masyarakat. 
Hampir setiap suku bangsa memiliki bahasa  daerah dan 
adat istiadat yang berbeda antara satu dengan lainnya. 
Banyaknya keanekaragaman budaya di Indonesia 
memberikan gambaran bahwa setiap suku yang ada 
memiliki identitas dan kekhasan yang menunjukkan 
perbedaan-perbedaan dari setiap suku. Beraneka 
ragam budaya dan adat istiadat merupakan khasanah 
yang kaya dalam wawasan Nusantara, maka tepat 
sekali keanekaragaman budaya yang ada itu sudah 
menjadi motto yang melekat dihati sanubari bangsa 
Indonesiayang tercakup dalam semboyan ”Bhinneka 
Tunggal Ika”. 

Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki 
tradisi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal 
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inilah yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan 
negara yang mejemuk akan kebudayaan, baik itu 
secara benda maupun upacara-upacara tradisi. Tradisi 
merupakan suatu kebudayaan daerah yang dimiliki 
oleh setiap masyarakat serta berkembang dalam 
masyarakat itu sendiri, tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan masyarakat sekitarnya yang dilakukan 
secara turun temurun dari nenek moyang. Maka dari 
itu tradisi merupakan bagian dari kebudayaan daerah 
yang tetap hidup dikalangan masyarakat bersangkutan 
(Ningsih).

Pada tradisi diatur bagaiamana manusia 
berhubungan dengan manusia lainnya, atau 
sekelompok manusia dengan sekelompok manusia 
lainnya, bagaimana manusia bertindak terhadap 
lingkungan sekelilingnya, dan bagaimana manusia 
berprilaku terhadap alam lainnya. Tradisi berkembang 
sebuah sistem yang memiliki pola dan norma yang 
sekaligus mengatur penggunaan saksi dan ancaman 
bagi pelanggaran dan penyimpangan. Kebudayaan 
juga merupakan alat konseptual untuk melakukan 
penafsiran dan analisis. Keberadaan kebudayaan 
sangatlah penting, karena akan menunjang terhadap 
pembahasan mengenai eksistensi suatu masyarakat. 
Kebudayaan sebagai suatu sistem budaya, aktivitas 
dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam 
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suatu masyarakat dimana kemunculan yaitu diperoleh 
melaluiproses belajar, baik itu formal maupun 
informal. Hal ini menujukkan bahwa kebudayaan tidak 
akan hadir dengan sendirinya, melainkan ada karena 
adanya manusia dalam komunitas social, sehingga 
antara manusia, masyarakat dan kebudayaan akan 
saling mendukung. Manusia menciptakan kebudayaan 
sebagai usaha untuk memperthankan hidupnya 
dimuka bumi ini, karena dengan kebudayaan manusia 
akan mampu melaksanakan tugasnya dimuka bumi ini 
sebagai khalifah. Dengan kebudayaan pula kehidupan 
keagamaan manusia akan Nampak, dan ini menjadikan 
pembeda terhadap jenis makhluk lainnya dimuka bumi 
ini (Sumpena).

Kebudayaan Melayu di Riau menghasilkan Varian 
dalam identitas orang Melayu, yaitu sebagai identitas 
khusus dari identitas melayu dan merupakan suatu 
ciri dari ke-Melayuan itu sendiri yang penuh dengan 
keterbukaan dan dilandasi oleh prinsip hidup bersama 
dalam perbedaan.Di antara variasi kebudayaan orang 
melayu danidentitas sosial-budaya orang melayu 
yang nampak penting.Fenomena pluralitas kultural 
dan pemahaman agama menjadi menonjol dilihat 
dari manifestasinya dalam budaya.Memasuki era 
modren upaya mencermati produk budaya yang telah 
dihasilkan dan yang mungkin diciptakan signifikan 
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bagi penciptaan masa depan yang damai. Halterpenting 
berkenaan dengan dialektika agama, budaya dan 
budaya lokal perludiperhatikan karakteristik budaya 
yang mencakup wujud, isi, kandungan budaya itulah 
terlihat bahwa produk budaya dalam masyarakat 
beragama merupakan hasil dialektikaagama dan 
budaya lokal yang prural itu. Dengan kondisi 
sosiologis berdampak padaproduk-produk budaya 
dalam masyarakat, demikian pula hanya kondisi 
sosiologismasyarakat islam. Produk budaya umat 
Islam, melalui perjalananya dari generasi kegenerasi 
telah hidup , dan tradisi tersebut mempunyai 
kedudukan yang kuat dalampikiran masyarakatnya. 
Melepaskanya akan mendapat bencana. Hubungan 
agama dankebudayaan yang kemudian secara balas 
membalas, dapat memberi asumsi bahwa agama cukup 
berpengaruh dalam memberi corak suatu budaya 
masyarakat.Keadaan ini bisa terjadi karena rangkaian 
aktivitas sampai mewujudkan budaya, yang dipandang 
sebagaisuatu kesadaran dari pada pemeluk agama 
untuk mewujudkan pandangan hidup.Pandangan 
hidup adalah sesuatu yang dipandang baik dan benar. 
Sebab itu yang akanwujud dalam rangkaian tingkah 
laku tentulah sesuatu yang dipandang benar.

Dalam gagasan masyarakat Alam Melayu 
hubungan manusia dengan alam senantiasa dijaga 
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agar terbentuk keseimbangan dan ketenteraman.
Mereka menjaga segenap kelakuan manusia 
yang bisa mencemari, merusak, atau merubah 
keseimbangandan ketenteraman hubungan dengan 
alam gaib yang menjadi pernyataan dan manifestasi 
kepada hidupnya alam.Sistem pantang dan larang 
memastikan supaya kelakuan atautabiat manusia 
senantiasa hormat terhadap perwujudan alam. Jika 
berlaku pelanggaranterhadap adat yang mengatur 
hubungan manusia dengan alam, yang dampaknya 
adalahmengacau hubungan, seperti berlakunya 
pelanggaran pantang larang, perlakuan kelintasan atau 
sebagainya, maka perlu diadakan sebuah upacara yang 
dilakukan oleh pawang, bomoh, atau manang untuk 
memujuk makhluk gaib dan mengembalikan keadaan 
hubungan yang baik kembali antara kedua alam (Wira 
Sugiarto, 2020).

Dari hubungan yang baik tersebut muncul 
suatu adat-istiadat atau tradisi yang disebut Bele 
Kampung. Sampai saat ini tradisi bele kampong didesa 
Dedap masih dilakukan setiap 5 tahun sekali. Acara 
ritual bele kampung ini dilakukan bertujuan untuk 
menjaga keselamatan kampong dan seisinya. Jika 
tidak melakukan atau terlambat saja melakukan ritual 
bele kampong maka masyarakat akan mendapatkan 
penyakit atau pun tanda-tanda untuk segera melakukan 
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ritual bele kampung.

Tradisi bele kampung dalam bahasa melayu 
berarti menjaga atau merawat kampung, ini 
merupakan pengaturan tingkah laku manusia yang 
menyangkut tentang bagaimana menjaga kelestarian 
lingkungan. Tradisi ini juga guna untuk menolak balak 
dan memohon rezeki (Wira Sugiarto, 2020).

B. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan 
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang 
yang mengetahui suatu kejadian dari sumber utama. 
Dalam penelitian ini hasil yang didapat dari wawancara 
kemudian dianalisis dalam bentuk penelitian serta 
ditambah keterangan yang sifatnya mendukung dalam 
menjelaskan hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam sebagai the way of life adalah suatu 
ajaran yang memberikan arah, petunjuk, dan aturan-
aturan (syari’at) dalam setiap aspek kehidupan para 
pemeluknya baik di dunia maupun di akhirat.  Setiap 
ajaran memiliki nilai yang diartikan sebagai seperangkat 
keyakinan atau perasaan yang membedakan ajaran 
satu dengan lainnya serta menghasilkan output 
berupa perilaku dan perbuatan para pemeluknya yang 
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kemudian di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
Nilai Islam dikembangkan oleh akal pikiran manusia 
dengan berdasarkan pada al-Qur’an dan Hadis yang 
menjadi sumber utama ajaran Islam. Nilai Islam yang 
tidak hanya sekedar ritual peribadatan seperti sholat 
dan membaca al-Qur’an tetapi mencakup tingkah 
laku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari untuk 
memperoleh ridho Allah. 

Agama Islam menduduki posisi kedua sebagai 
agama yang paling banyak dianut diseluruh dunia 
yakni sebanyak 24,9 persen warga dunia. Salah satu 
negara dengan mayoritas penduduknya pemeluk Islam 
adalah Indonesia. Yaqut Cholil Qoumas atau yang 
disapa dengan panggilan Gus Yaqut selaku Menteri 
Agama ketika memberikan kata sambutan dalam 
diskusi daring mengenai “Understanding Indonesia 
Mulims Culture” yang berlangsung pada 13 Maret 2021 
menyebutkan bahwa survei menunjukkan sebanyak 
87,2 persen dari total populasi penduduk Indonesia 
adalah penganut agama Islam. 

Proses sejarah yang panjang menjelaskan 
bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia. Berbagai 
teori muncul berkenaan dengan Islamisasi dan 
perkembangan Islam di Indonesia. Para penyebar 
agama Islam memodifikasi kearifan lokal dengan 
berbagai cara agar mendapat perhatian dari 
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masyarakat. Kebenaran yang diturunkan secara 
turun temurun di suatu wilayah yang merupakan 
perpaduan antara nilai-nilai kesucian Tuhan dan nilai-
nilai eksistensi yang berbeda (Muslim, 2017) diramu 
sedemikian rupa untuk menarik simpati masyarakat 
menerima ajaran Islam..

Tradisi memiliki dampak yang signifikan 
terhadap masyarakat dan kehidupan sehari-hari. 
Sebelum Islam datang, masyarakat memiliki berbagai 
macam tradisi dalam menjalankan kehidupan seperti 
keagamaan, sosial, ekonomi, politik bahkan hukum. 
Kemudian kehadiran Islam di muka bumi sebagai 
rahmat bagi seluruh alam terdapat aturan-aturan 
tentang setiap bidang kehidupan. Di dalam Al-Qu’ran 
sebagai kitab pedoman umat muslim juga memberikan 
apresiasif mengenai budaya yang ada dengan adanya 
ketegasan berlakunya suatu budaya dan penambahan 
baru terhadap budaya.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam 
mengembangkan Islam tercatat sejarah bahwa beliau 
dalam dakwahnya baik di Mekkah maupun Madinah 
tidak serta merta meniggalkan dan menghancurkan 
budaya dan tradisi yang ada dan berlaku pada 
masyarakat sebelumnya bahkan tradisi yang baik 
akan diteruskan dan disempurnakan (Muslim, 2017). 
Dengan penyempurnaan tata aturan yang sudah ada 
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maka masyarakat Arab dapat melanjutkan kebiasaan 
mereka (Hidayat, 2021).

Kata bele kampung diambil dari bahasa 
melayu,”bele” atau “membele” yang berarti “pelihara” 
atau “memelihara”. Jadi tradisi bele kampung adalah 
memelihara kampung, memelihara biasanya identic 
dengan kebersihan.Namun dalam tradisi bele kampung, 
memelihara kampung adalah memelihara masyarkat 
kampung agar terhindar dari segala marabahaya serta 
memohon kepada yang maha kuasa agar dilimpahkan 
rezeki dan masyarakat merasa aman (Sumarni, 2018). 
Bele kampung adalah memelihara kampung atau 
doa selamat kampung agar terhindar dari segala 
marabahaya, menolak bala  dan menjaga keselamatan 
masyarakat. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah 
berlangsung dari generasi kegenerasi yang sampai saat 
ini masih dilakukan di desa Dedap Kecamatan Tasik 
Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut cerita dari seorang keturunan datuk 
yang melaksanakan bele kampung atau doa selamat 
kampung, Sejarah awal adanya bele kampung atau doa 
selamat kampung di desa Dedap yaitu berawal dari 
adanya hama yang banyak menyerang pohon kelapa 
yang ada di desa Dedap yang menyebabkan banyak 
pohon kelapa yang rusak. Setelah itu diadakanlah 
ritual bele kampug atau doa selamat kampung agar 
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semua hama dan marabahaya yang menyerang desa 
Dedap hilang.

Namun tujuan awal dari bele kampung ini adalah 
untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dan 
juga sebagai bentuk rasa syukur serta mengetahui 
hikmah dari bele kampung atau doa selamat kampung. 
Dan juga acara bele kampung ini juga menyempurnakan 
hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan 
sesama manusia, dan manusia dengan makhluk 
lainnya.

Sebelum melakukan tradisi bele kampung  
selama 3 malam ketua mengundang ketua penunggu 
dari pulau bengkalis dan pulau rupat untuk ikut dalam 
tradisi bele kampung dan satu hari sebelum melakukan 
bele kampung masyarakat melakukan penyembelihan 
satu ekor kambing yang darahnya untuk ditanam saat 
akan melakukan bele kampung. 

Segala yang disajikan dalam tradisi bele kampung 
harus berjumlah 7 seperti menyiapkan nasi kunyit 
dengan 7 butir telur ayam kampung  (emas bertahta 
intan), 7 biji kelapa hijau dan kue lainnya sebanyak 41 
macam.

Dalam menyiapkan segala sajian ada hal-hal yang 
perlu diperhatikan seperti:

a. Dalam pembuatan kue tidak boleh dilakukan oleh 
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orang yang masih haid, kemudian tidak boleh 
mencicipi kue sebelum dihidangkan

b. Dalam pengambilan kelapa hijau, kelapa tidak boleh 
menyentuh tanah dan harus diambil dalam satu 
tandan sebanyak 7 biji

c. Dalam pengambilan nenas tidak boleh sembarangan, 
nenas harus diambil sekalian dengan anaknya dan 
ujung nenasnya tidak boleh dipotong.

Segala yang disajikan dalam tradisi bele kampung 
harus berjumlah 7 seperti menyiapkan nasi kunyit 
dengan 7 biji telur ayam kampung  (emas bertahta 
intan), 7 biji kelapa hijau dan kue lainnya sebanyak 41 
macam.Makanan yang disajikan harus mengikuti syarat 
yang telah ada sejak turun temurun dan tidak boleh 
kurang atau pun digantikan. Pelaksanaan acara tradisi 
bele kampung masyarakat didesa Dedap kecamatan 
Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri 
dari :

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan ini dimulai dari satu minggu 
sebelum acara yaitu menyiapkan segala keperluan 
yang dibutuhkan seperti mencari bahan-bahan 
dan buah-buahan yang dibutuhkan. Dan bebrapa 
hal biasanya juga dialakukan penduduk setempat 
adalah kepala desa beserta perwakilan dari 
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masyarakat ikut bermusyaawarah dan menghitung 
tanggal untuk persiapan acara bele kampung. Lalu 
masyarakat yang mengikuti musyawarah tersebut 
memberi tahu kepada masyarakat lainnya untuk 
persiapan acara Bele Kampung.

b. Waktu pelaksanaan

Tradisi bele kampung yang kental dengan 
nuansa keagamaan dan adat istiadat telah turun 
temurun diadakan oleh masyarakat yang ada di desa 
Dedap. Masyarakat ini memiliki kepercayaan bahwa 
jika tidak dilaksankan tradisi bele kampung maka 
akan datang suatu bencana atau bala ynag menimpa 
mereka. Oleh karena itu tradisi bele kampung masih 
dilaksanakan pada waktu yang menurut mereka 
adalah hari yang baik, biasanya dilakukan pada 
bulan 10 atau 11.

c. Tempat pelaksanaan

Dalam pelaksanaan tradisi Bele Kampung ini, 
tempat mengadakan acaranya dimulai dari simpang 
jl. Parit Bunga sampai jl. Raja laut/ pelabuhan desa 
Dedap.

d. Tata cara pelaksanaan

Pelaksanaan acara bele kampung dimulai 
selepas zuhur, berkumpul kemudian diawali 
membaca doa selamat untuk kampung. Kemudian 
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melakukan penanaman darah/kepala kambing 
tepat dimana acara bearak dimulai. Setelah itu 
mengumandangkan azan sebagai pembuka untuk 
berarak menuju ke pelabuhan raja laut. Kemudian 
membaca zikir selama perjalanan hingga sampai ke 
pelabuhan. Setelah sampai dipelabuhan, kembali 
mengumandngkan azan, setelah itu segala sajian 
yang telah disiapkan dan dibawa berarak dimakan 
bersama tanpa ada yang tersisa. Setelah selesai 
melaksanakan ritual bele kampung atau doa selamat 
kampung, selama 3 hri selanjutnya masyarakat 
yang ada di desa Dedap tidak boleh memetik 
daun, mematah ranting, dan sebagainya. Hal itu 
merupakan pantang larang setelah melakukan ritual 
bele kampung atau doa selamat kampung.

Berbeda halnya dengan pantang larang pada 
masyarakat Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur 
Kabupaten Karimun, patang larang setelah melakukan 
acara bele kampung yaitu dalam satu hari masyarakat 
tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh menggali 
tanah, tidak boleh memetik daun dan melakukan 
aktivitas diluar rumah. Pantang larang tradisi bele 
kampung itu dimulai pada saat selesai acara bele 
kampung dari sekitar jam 08.00 sampai dengan jam 
15.00. pada saat pantang larang masyarakat di Gading 
Sari tidak ada yang melakukan aktivitas diluar rumah, 
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semua rumah tidak ada yang pintu rumahnya terbuka. 

Menurut KBBI nilai adalah sifat-sifat (hal-
hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan 
(sesama). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 
tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
bahwa nilai Pendidikan nasional adalah pendidikan 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berakar pada nilai-nilai agama,kebudayaan nasional 
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 
zaman (Marzuki, 2020).

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, 
berbicara tentang adat istiadat (tradisi) bukan lagi 
sesuatu yang langka bagi masyarakat Indonesia. 
Dalam kamus besar bahasa indonesia istilah adat 
istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan 
turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai 
warisan sehingga kua integrasinya dengan pola-pola 
prilaku masyarakat. Didalam adat istiadat kita akan 
menemukan tiga wujud kebudayaan sebagaimana 
dijelaskan oleh Koentjaraningrat :

1. Wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai atau 
norma

2. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola 
tindakan manusia dalam masyarakat
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3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya 
manusia.

Sebagaimana definisi tersebut maka tradisi (adat-
istiadat) merupakan suatu kesatuan yang terpolakan, 
tersistem, dan terwariskan turun temurun. Nilai-nilai 
yang teranut dalam sebuah tradisi pada masyarakat 
tertentu seperti nilai (harga diri) (Yudarti, 2019). 
Bila ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-quran 
sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana 
kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu 
sendiri. Karena nila-nilai yang tercantum dalam sebuah 
tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, 
kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan, bagi masyarakat 
tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut 
juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau 
dari kacamata Islam.  Berikut beberapa nilai-nilai 
islam yang ada pada tradisi Bele Kampung desa Dedap: 
1). Silaturahmi, pada nilai ini masyarakat yang terlibat 
dalam ritual akan berkumpul saling berjabat tangan, 
dan saling memberikan ucapan sapaan kekeluargaan. 
silaturrahmi secara bahasa adalah menjalin hubungan 
kasih sayang dengan sudara dan kerabat yang 
masih ada hubungan darah (senasab) dengan kita. 
Disamping itu pengertian silaturrahmi dalam bahasa 
Indonesia memiliki pengertian yang lebih luas, karena 
penggunaan istilah ini tidak hanya terbatas pada 
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hubungan kasih sayang antara sesama karib kerabat, 
akan tetapi juga mencakup pengertian masyarakat 
yang lebih luas. Kemudian mengadakan silaturrahmi 
dapat diaplikasikan dengan mendatangi famili atau 
teman dengan memberikan kebaikan baik berupa 
ucapan maupun perbuatan (Darussalam, 2017). 2). 

Berdzikir, Zikir berasal dari bahasa Arab : ذكرا -يذكر 
ذكر   ۗ yang berarti mengingat ataupun menyebutkan 
sesuatu. Secara umum zikir mencakup seluruh elemen 
syariát baik perintah maupun larangan, namun arti 
zikir secara khusus (specific) adalah melafalkan lafal-
lafal yang mengandung makna zikir dalam Syariát 
semisal: tasbih, tahlil dan tahmid. Dengan berzikir dapat 
menyadarkan  seseorang akan keberadaan Tuhannya 
yang hakiki. Zikir itu diibaratkan bagaikan pohon   
kayu, semakin kuat akarnya maka pohon kayu itupun 
semakin kuat dan kokoh, tinggi dan rindang, sehingga 
menghasilkan buah yang banyak. Demikian juga halnya 
dengan zikir, semakin kuat zikirnya seseorang maka 
semakin kokoh keyakinannya kepada Allah Swt. 
 3) Sedekah, terlihat pada saat masyarakat menyantap 
hidangan, duduk dan makan bersama. sedekah dapat 
dimaknai pula sebagai suatu pemberian yang diberikan 
oleh seseorang Muslim kepada orang lain secara 
spontan dan sukarela tanpa batasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu; suatu pahala semata (Firdaus, 2017). 
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Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna 
berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang 
ada di bumi dan salah satunya manusia. Setiap aturan-
aturan anjuran, perintah tentu saja akan memberi 
dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan 
membawa keberuntungan bagi kehidupan manusia. 
Adanya syariat tidak berupaya mengahapuskan tradisi 
(adat-istiadat) Islam menyaringi tradisi tersebut agar 
setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh 
masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan 
syariat Islam (Yudarti, 2019).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 
bagaimana adat atau tradisi yang dilakukan desa Dedap 
dalam sebuah tradisi bele kampung. Berdasarkan hasil 
dan analisis yang telah dilakukan, yang juga telah 
dibahas sebelumnya terdapat beberapa kesimpulan 
yang dapat diambil. Pertama, acara ritual bele kampung 
ini dilakukan bertujuan untuk menjaga keselamatan 
kampung dan seisinya. Jika tidak melakukan atau 
terlambat saja melakukan ritual bele kampong maka 
masyarakat akan mendapatkan penyakit atau pun 
tanda-tanda untuk segera melakukan ritual bele 
kampong. Kedua bele kampung adalah sebuah adat 
atau tradisi yang dipercayai untuk pemeliharaan 
kampung atau doa selamat kampung  yang dilakukan 
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agar terhindar dari segala marabahaya, menolak bala  
dan menjaga keselamatan masyarakat. Tradisi yang 
masih diberlakukan sampai saat ini berlangsung dari 
generasi kegenerasi di desa Dedap Kecamatan Tasik 
Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.
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UPAYA PELESTARIAN MAKAM TUAN HAJI 
AHMAD DESA PANGKALAN BATANG

Oleh :

Ervina, Desy Rahmawati, Fara Hafiza, Indah Puspita Sari, 
Meidyna Putri, Rendy Wiranata, Susi Mirdawati, Welly Rafit 

Kurniawan

Abstrak

Tuan Guru Haji Ahmad adalah tokoh ulama dan pendidikan 
yang pertama mendirikan institusi pendidikan Islam di 
Bengkalis. Sejak awal abad ke 20. Ia lahir di Pangkalan 
Jambi diperkirakan akhir abad ke 19, sekitar tahun 1885 
dan meninggal dunia pada tahun 1949 dalam usia 63 tahun 
dan dikebumikan di Desa Pangkalan Batang, Bengkalis. 
Makam Tuan Guru Haji Ahmadtersebut merupakan salah 
satu kearifan lokal yang ada di Desa Pangkalan Batang, 
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 
Beliau merupakan seorang ulama yang sangat berjasa 
dalam penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Upaya 
pelestarian makam Tuan Guru Haji Ahmad yang bersifat 
pencegahan selalu dilakukan masyarakat secara bersama-
sama. Penduduk Desa Pangkalan Batang masih memegang 
erat tradisi gotong royong. Partisipasi masyarakat dalam 
melestarikan makam Tuan Guru Haji Ahmad terdiri atas 
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partisipasi pelestarian secara preventif, partisipasi pelestarian 
secara represif, dan partisipasi pelestarian secara kuratif. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik 
atau cara dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan 
beberapa tahapan, antara lain observasi, wawancara dan 
dokumentasi 

Kata Kunci: Pelestarian, Makam, Partisipasi

A. PENDAHULUAN

Keberagaman suku bangsa di Indonesia 
membuatnya memiliki berbagai budaya. Seperti adat 
istiadat, alat musik, tarian dan lain sebagainya. Hal 
ini tidak akan kita jumpai di luar Indonesia. Hal inilah 
yang membuat Indonesia dikenal sebagai negeri yang 
kaya di mata penduduk asing. Potensi tersebut juga 
merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi 
sekaligus menjadi media pembelajaran yang dimiliki 
Indonesia. Indonesia merupakan negeri yang kaya 
akan budaya dan sumber daya alamnya. Kekayaan ini 
tentunya menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi 
rakyat Indonesia. kekayaan alam yang berlimpah serta 
pengelolaan yang baik tentu akan menambah nilai jual 
di sektor pariwisata. 

Saat ini, sektor pariwisata tidak lagi hanya 
tentang “memanjakan mata”, tiket masuk yang mahal, 
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taman hiburan, dan lain sebagainya. Namun saat 
ini juga telah merambah ke dunia sejarah.Bengkalis 
misalnya. Dimulai dari sejak didirikannya kerajaan 
kerajaan, masa penjajahan, masa kemerdekaan hingga 
saat ini tercatat banyak peninggalan peninggalan yang 
disimpan hingga saat ini. Seperti arsip-arsip, alat alat 
yang dipakai masyarakat terdahulu hingga bangunan 
bangunan bersejarah. 

Barang barang tersebut selain merupakan 
peninggalan terdahulu, juga merupakan salah satu 
potensi yang bisa digunakan untuk menambah nilai 
ekonomi. Mengingat bahwa barang tersebut tidak akan 
dijumpai di tempat lain. Hal ini membuat pemerintah 
mewajibkan agar semua barang yang memiliki nilai 
sejarah agar disimpan dengan baik, salah satunya 
dengan menyimpan di Museum. Namun bagaimana 
jika peninggalan tersebut berupa suatu makam? 
bagaimana caranya agar makam tersebut bisa diketahui 
secara luas oleh masyarakat? Serta bagaimana upaya 
agar tempat bersejarah tersebut tetap terlindungi dari 
kerusakan yang dibuat dengan sengaja atau tidak? Hal 
inilah yang membuat kami ingin meneliti lebih jauh 
lagi tentang upaya pelestarian tempat bersejarah yang 
berupa makam. Adapun objek yang kami teliti ialah 
salah satu makam ulama dan merupakan salah satu 
kearifan lokal yang ada di Desa Pangkalan Batang, 
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Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi 
Riau.

Konsep kearifan lokal sendiri dapat dilihat dari 
kata   kearifan   yang   berarti   kebijaksanaan   atau 
kecendekiaan. Oleh  karena  menyangkut  kebijaksanaan  
atau kecendekiaan yang notabene adalah pengetahuan 
yang bersifat   lokal   maka   kearifan   lokal   seringkali   
juga disebut local knowledge yakni gagasan-gagasan, 
nilai- nilai  maupun  pandangan-pandangan  setempat  
yang bersifat  bijaksana,  penuh  kearifan,  bernilai  
baik,  dan adat kebiasaan yang menuntun perilaku 
yang tertanam dan   diikuti   oleh   anggota   masyarakat 
(Putryanda, 2018). Upaya pelestarian adalah usaha 
dalam bentuk 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 (Hildigardis, 2019).

Secara kebahasaan, kata ulama berasal dari 
kata Alim, yang berarti orang yang berilmu atau yang 
berpengetahuan. Jika kata alim disempurnakan dengan 
isim fail (kata kerja dari kata alima), maka ia berarti 
telah berilmu atau telah mengetahui. Oleh sebab itu, 
Ulama berarti orang orang yang berilmu atau orang-
orang yang mengetahui (Sofiandi, 2018).
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BIOGRAFI SINGKAT TUAN GURU HAJI AHMAD

Ulama yang kami maksud disini adalah Tuan 
Guru Haji Ahmad, beliau adalah tokoh ulama dan 
pendidikan yang pertama mendirikan institusi 
pendidikan Islam di Bengkalis. Sejak awal abad ke 
20. Ia lahir di Pangkalan Jambi diperkirakan akhir 
abad ke 19, sekitar tahun 1885. Ayahnya bernama 
Haji Muhammad Ali. Ia memiliki dua orang istri, yaitu 
Rohimah dan Hj. Khadijah Binti H. Sulaiman. Dari istri 
pertama yang berasal dari Perak, beliau mempunyai 
anak sebanyak 15 orang dan dari istri kedua 5 orang. 
Salah seorang anaknya dari istri kedua adalah Bapak H. 
A. Hamid Ahmad, SH yang pernah menjadi sekretaris 
daerah kabupaten Bengkalis. Tuan Guru Haji Ahmad 
meninggal dunia pada tahun 1949 dalam usia 63 tahun 
dan dikebumikan di Desa Pangkalan Batang, Bengkalis 
(Amrizal, 2020).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Winarno Surakhmad 
(1990:152) merupakan cara utama untuk mencapai 
tujuan. Jadi jelaslah untuk mencapai tujuan dalam 
penelitian ilmiah penentuan metode yang tepat 
merupakan syarat mutlak. Suatu penelitian dianggap 
ilmiah apabila menggunakan metode yang berlaku 
dalam ilmu pengetahuan. Meskipun banyak metode, 
tidak semua metode dapat digunakan untuk mencapai 



223

tujuan. Sehubungan dengan itu, kemampuan memilih 
metode yang tepat akan relevan dengan aspek atau 
objek yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan untuk mengenalkan 
ulama Tuan Guru Haji Ahmad kepada masyarakat. 
Serta upaya apa saja yang dilakukan dalam pelestarian 
makam Tuan Guru Haji Ahmad di Desa Pangkalan 
Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, 
Provinsi Riau. Alasan kuat kami memilih objek disini 
ialah karena menurut sepengetahuan kami, makam 
ulama disini kurang dikenal dan terawat padahal 
makam ini merupakan salah satu kearifan lokal yang 
dimiliki oleh Desa Pangkalan Batang Bengkalis.. Beliau 
merupakan seorang ulama yang sangat berjasa dalam 
penyebaran agama Islam di daerah tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 
yakni penelitian  yang naturalistik (yang dilakukan 
secara alamiah) dan interpretatif (Mulyadi, 2011). 
Adapun teknik atau cara dalam proses pengumpulan 
data dilakukan dengan beberapa tahapan, antara 
lain observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Observasi merupakan metode pengumpulan data 
yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 
melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2007). 
Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud 
untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, 
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kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya 
yang dilakukan dua belah pihak yaitu pewawancara 
dan narasumber. Dokumentasi merupakan teknik 
pengumpulan data dengan cara pengumpulan data 
yang menggunakan berbagai macam dokumentasi 
seperti buku, atau literatur, jurnal, hasil penelitian 
sebelumnya, dokumentasi berupa foto-foto untuk lebih 
meyakinkan dan menggambarkan situasi pada objek.
Penelitian dilakukan dari awal Juli hingga pertengahan 
agustus 2021. Instrumen penelitian yakni melalui 
observasi langsung ketempat makam, serta melakukan 
wawancara kepada narasumber selaku keturunan dari 
almarhum dan juga masyarakat setempat. Sementara, 
data dianalisis secara kualitatif. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelestarian merupakan suatu upaya atau kegiatan 
untuk merawat, melindungi, dan mengembangkan 
objek pelestarian yang memiliki nilai atau makna 
kultural yang dapat dipelihara secara bijaksana sesuai 
dengan identitasnya. Upaya pelestarian merupakan 
suatu cara yang dilakukan seseorang atau kelompok 
dengan maksud dan tujuan untuk suatu kebudayaan 
atau tradisi tidak hilang dengan berjalannya waktu. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pelestarian itu 
sangatlah penting dalam suatu kajian kebudayaan.
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Pada tanggal 17 Juli 2021, kami mengunjungi 
makam yang dimaksud yakni makam Tuan Guru Haji 
Ahmad yang terletak di Desa Pangkalan Batang. Setelah 
ditelusuri, ternyata makam ini terletak sangat jauh dari 
keramaian. Hal ini juga membuatnya kurang dikenal 
oleh masyarakat luas. Meskipun sudah dipagari namun 
tetap terlihat dan tidak terurus dengan baik.

Gambar 1.  Makam Tuan Guru Haji Ahmad

Pada tanggal 22 Juli 2021, kami melakukan 
wawancara bersama salah satu keluarga keturunan 
alm.Tuan Guru Haji Ahmad yakni Bapak Munir 
serta beberapa orang dari masyarakat setempat 
untuk dimintai keterangan terkait makam tersebut. 
Penghargaan atas jasa Tuan Guru Haji Ahmad 
Pemerintah dan masyarakat Bengkalis (Ratna, 
2019). Nama Tuan Guru Haji Ahmad dijadikan Nama 
Perpustaakan Kabupaten Bengkalis Nama Tuan Guru 
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Haji Ahmad diabadikan menjadi nama perpustakaan 
untuk mengenang sejarah beliau terutama menyiarkan 
pendidikan agama Islam di Negeri Junjungan dan 
sepantasnya jasa-jasa pejuang dikenang dan dijadikan 
motivasi generasi di masa yang akan datang. Pada 
tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di halaman Kantor 
dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bengkalis 
meresmikan nama beliau sebagai tokoh pendidikan 
Islam yang layak dijadikan nama Perpustakkan 
Bengkalis.

Ziarah makam Tuan Guru pemerintah setempat 
beserta masyarakat. Ziarah adalah salah satu praktik 
sebagian umat beragama yang memiliki makna moral 
yang penting.Kadang-kadang ziarah dilakukan di suatu 
tempat yang suci dan penting bagi yang bersangkutan.
Tujuannya adalah untuk mengingat kembali 
meneguhkan iman atau mensucikan diri.

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian 
Makam Tuan Guru Haji Ahmad

Masyarakat Desa Pangkalan Batang secara 
umum memiliki dua macam persepsi yang berbeda 
tentang makam, yaitu persepsi secara positif dan 
persepsi secara negatif. Persepsi secara positif yaitu 
tanggapan yang diberikan oleh masyarakat tentang 
hakekat makam sebagai benda arkeologi buatan 
manusia yang hidup di masa lampau yang memiliki 
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nilai sejarah, karena sudah berusia ratusan tahun, 
sehingga harus dilestarikan baik benda maupun 
situsnya atau tanah dilingkungannya. 

Persepsi negatif yang dimaksud tanggapan 
yang diberikan oleh masyarakat dari Desa 
Pangkalan Batang di luar rumusan di atas, artinya 
bukan sebagai benda arkeologi dan berfungsi 
tidak sebagaimana porsinya bahkan cenderung 
dilebih-lebihkan seperti dikeramatkan, dapat 
mendatangkan celaka atau musibah, untuk mencari 
pesugihan atau kekayaan, bahkan dikultuskan 
sehingga akan membawa kemusrikan. (Pangkalan 
Batang, Wawancara, 22 Juli 2021

Gambar 2.  Wawancara bersama narasumber

Kepala Desa Pangkalan Batang memberikan 
tanggapan tentang makam. Beliau menjelaskan 
makam tersebut sudah berusia ratusan tahun, 
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seusia dengan awal perkembangan agama Islam di 
Bengkalis. Makam tersebut merupakan peninggalan 
sejarah yang tak ternilai harganya, sehingga menjadi 
kebanggaan masyarakat Desa Pangkalan Batang. 
Fungsi makam sebagaimana namanya, tempat 
makam Tuan Guru Haji Ahmad. Karena kebesaran 
nama Sang Tokoh maka banyak sekali masyarakat 
yang mengkultuskannya, menganggap bisa 
memperngaruhi nasib baik-buruknya orang yang 
mengunjunginya atau menzarahinya(Pangkalan 
Batang, Wawancara, 22 Juli 2021). Padahal ziarah 
sebagaimana pengertiannya yakni kunjungan atau 
mendatangi kubur orang yang sudah meninggal 
dunia untuk memohonkan rahmat Allah bagi orang 
yang didalam kubur bukan untuk mengkultuskannya 
(Jamaluddin, 2014).

Persepsi secara negatif dapat diperhatikan 
dari perilaku masyarakat yang mengunjunginya, 
sebagaimana diutarakan penjaga makam atau juru 
kunci makam. Dia menerangkan bahwa makam 
Tuan Guru Haji Ahmad sangat dihormati dan 
dikeramatkan oleh masyarakat. Selain itu juga 
banyak para peziarah berdatangan. yang datang 
berziarah tidak hanya penduduk dan warga 
masyarakat Desa Pangkalan Batang, tetapi juga 
ada dari lembaga lainnya. (Pangkalan Batang, 
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Wawancara, 22 Juli 2021). Sedangkan partisipasi 
masyarakat itu sendiri dalam melestarikan makam 
Tuan Guru Haji Ahmad terdiri atas partisipasi 
pelestarian secara preventif, partisipasi pelestarian 
secara represif, dan partisipasi pelestarian secara 
kuratif (Fauzi, 2019).

1. Partisipasi Pelestarian secara Preventif 

Partisipasi pelestarian secara preventif yang 
dimaksud di sini bersifat mencegah, supaya tidak 
terjadi kerusakan terhadap bangunan makam 
sebagai benda arkeologi Pelestarian secara 
preventif dilakukan dengan cara mencegah agar 
makam Tuan Guru Haji Ahmad tidak mengalami 
kerusakan. Tindakan ini ditempuh dengan cara 
warga masyarakat selalu menjaga kebersihan 
makam yang dilakukan masyarakat juga sekaligus 
membersihkan lokasi sekitarnya baik secara 
sendiri-sendiri maupun secara gotong-royong 
(Pangkalan Batang, Wawancara 22 Juli 2021). 

Secara sendiri-sendiri setiap anggota 
masyarakat Desa Pangkalan Batang ikut 
berpartisipasi dalam mencegah makam Tuan 
Guru Haji Ahmad dari kerusakan. Setiap anggota 
masyarakat Desa Pangkalan Batang merasa 
terikat dengan keberadaan makam Tuan Guru 
Haji Ahmad. Mereka merasa memiliki dan merasa 
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punya tanggung jawab untuk ikut berperan serta 
menjaga kelestarian makam. Dengan demikian 
mereka merasa sadar untuk menjaganya dari 
kerusakan serta selalu menjaga kebersihan 
(Pangkalan Batang, Wawancara 22 Juli 2021).
Upaya pelestarian makam Tuan Guru Haji Ahmad 
yang bersifat pencegahan selalu dilakukan 
masyarakat secara bersama-sama. Penduduk 
Desa Pangkalan Batang masih memegang erat 
tradisi gotong royong. Sebagaimana desa-desa 
lain, secara gotong royong yaitu dengan bekerja 
bakti, masyarakat Desa Pangkalan Batang selalu 
membersihkan TPU Desa Pangkalan Batang, 
dengan titik pusat pada makam Tuan Guru Haji 
Ahmad. 

Kerja bakti ini dilakukan terutama pada 
peringatan hari-hari besar Islam seperti awal 
bulan Muharam atau Sura, bulan Syakban atau 
Ruwah, dan menjelang bulan Ramadhan. Dengan 
demikian makam tersebut tetap bersih dan 
selalu terjaga dari kerusakan (Pangkalan Batang, 
Wawancara, 22 Juli 2021). Penjaga makam Tuan 
Guru Haji Ahmad menerangkan bahwa upaya 
pelestarian secara preventif, yaitu pencegahan 
dari kerusakan, ini dilakukan karena adanya 
anggapan bahwa dengan menjaga kelestarian 
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jangan sampai rusak maka akan mendapatkan 
keberkahan. Jadi masyarakat menjaga dengan 
cara bersama-sama atau sendiri-sendiri 
(Pangkalan Batang, Wawancara, 22 Juli 2021). 

2. Partisipasi Pelestarian secara Represif  

Yang dimaksud di sini upaya menekan atau 
menahan supaya tidak melakukan perbuatan 
yang bersifat merusak karena perilaku kejahatan 
dan pelanggaran terhadap makam sebagai 
benda arkeologi. Makam Tuan Guru Haji Ahmad 
selalu dijaga agar tidak terjadi kerusakan karena 
perbuatan manusia, dan agar benda-benda 
yang ada pada bangunan makam tidak dicuri 
orang. Pendapat tersebut diperkuat oleh tokoh 
masyarakat Desa Pangkalan Batang yang lain. Dia 
menegaskan bahwa belum pernah ada anggota 
masyarakat yang melakukan perusakan atau 
pencurian terhadap benda-benda atau komponen 
makam Tuan Guru Haji Ahmad. Penjaga makam 
menerangkan bahwa masyarakat tidak berani 
dan tidak akan pernah melakukan perbuatan 
yang melanggar dan menyebabkan kerusakan 
makam Tuan Guru Haji Ahmad. Melakukan 
pencurian terhadap benda-benda yang ada di 
makam pun belum pernah terjadi. Mereka takut 
jika melakukan hal tersebut bukannya mendapat 



232

keuntungan, tetapi sebaliknya justru mendapat 
kecelakaan atau musibah (Pangkalan Batang, 
Wawancara, 22 Juli 2021).

3. Partisipasi Pelestarian secara Kuratif 

Partisipasi pelestarian secara kuratif 
yang dimaksud di sini yaitu upaya perbaikan 
kembali atau renovasi. Pelestarian secara kuratif 
merupakan tindakan untuk melestarikan makam 
Tuan Guru Haji Ahmad sebagai benda purbakala 
dengan cara membangun kembali dari kerusakan 
agar menjadi seperti keadaan semula. Upaya 
pelestarian secara kuratif terhadap bangunan 
makam Tuan Guru Haji Ahmad, seperti dijelaskan 
oleh seorang tokoh masyarakat setempat yang 
mengutarakan bahwa partisipasi masyarakat 
untuk melestarikan makam Tuan Guru Haji 
Ahmad (Pangkalan Batang, Wawancara, 22 Juli 
2021).

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelestarian 
Makam Tuan Guru Haji Ahmad

Kendala yang dihadapi dalam upaya pelestarian 
makam Tuan Guru Haji Ahmad, digolongkan menjadi 
dua macam aspek yaitu aspek yang bersifat fisik dan 
aspek yang bersifat lingkungan. Aspek yang bersifat 
fisik yakni yang mempengaruhi kondisi masyarakat, 
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meliputi: konstruksi dan usia bangunan, material 
penyusun bangunan (Putri, 2017). Lokasi makam 
yang dekat dengan laut mengakibatkan bangunan 
yang disekitar makam perlahan hampir hilang, hal 
ini disebabkan karena bangunan tersebut sering 
terkena air asin jika air laut mulai pasang. Aspek 
lingkungan mempunyai kaitan yang erat dengan 
faktor perilaku. Aspek lingkungantidak banyak 
menemui kendala, karena berbagai kalangan 
mulai dari pemerintah, aparat desa, para tokoh 
dan masyarakat, anggota masyarakat sampai 
dengan para peziarah dari daerah lain, semuanya 
memberikan dukungan, baik tenaga maupun biaya. 
Hal yang demikian membuat makam Tuan Guru Haji 
Ahmad tetap lestari.  

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari uraian-uraian yang 
telah di jelaskan sebelumnya maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa Pelestarian merupakan suatu 
upaya atau kegiatan untuk merawat, melindungi, dan 
mengembangkan objek pelestarian yang memiliki 
nilai atau makna kultural yang dapat dipelihara secara 
bijaksana sesuai dengan identitasnya. Makam Tuan 
Guru H. Ahmad merupakan peninggalan sejarah 
tentang peradaban islam yang ada di kabupaten 
bengkalis, makam yang sudah berusia ratusan itu 
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memiliki makna tersendiri terutama bagi masyarakat 
di desa Pangkalan Batang, hal ini sesuai dengan 
data yang di lakukan oleh peneliti kepada beberapa 
tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di 
desa Pangkalan Batang. Ada upaya pelestarian yang 
dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menjaga 
dan merawat makan Tuan Guru H. Ahmad, yaitu 
pelestarian lingkungan dan pelestarian fisik sehingga 
makan terjaga dan terawat dengan baik hingga saat ini. 
Dalam upaya mengenang sejarah dan perjuangan Tuan 
Guru H. Ahmad dalam mengembangkan dakwah dan 
menyebarkan ilmu agama,  pemerintah menamakan 
perpustakaan umum yang ada di kabupaten Bengkalis 
dengan nama perpustakan Tuan Guru H. Ahmad.
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MODERASI BERAGAMA DALAM 
KERAGAMAN DI DESA KETAMPUTIH

Oleh : 

Wan Julia Mayasari, Siti Khodijah , Mohd Fikri Syah Putra, 
Ronal S, Desi Kamisah, Siti Fatimah, Rahmi Putri 

    

Abstrak

Bangsa Indonesia adalah masyarakat beragam budaya dengan 
sifat kemajemukannya. Keragaman mencakup perbedaan 
budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi dan sebagainya. 
Dalam masyarakat multibudaya yang demikian, sering terjadi 
ketegangan dan konflik antar kelompok budaya dan berdampak 
pada keharmonisan hidup. Tujuan penulisan ini adalah 
membahas keragaman budaya bangsa Indonesia, moderasi 
beragama dalam keragaman dan peran penyuluh agama 
dalam mewujudkan kedamaian bangsa Indonesia. Metode 
yang digunakan adalah penelitian pustaka. Kesimpulan kajian 
ini adalah bahwa dalam kehidupan multikultural diperlukan 
pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai 
perbedaan, kemajemukan dan kemauan berinteraksi dengan 
siapapun secara adil. Diperlukan sikap moderasi beragama 
berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap 
toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak 
memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan 
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peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh 
agama untuk mensosialisasikan, menumbuhkembangkan 
moderasi beragama kepada masyarakat demi terwujudnya 
keharmonisan dan kedamaian. Kata Kunci : Multikultural, 
Moderasi beragama, peran masyarakat.

Kata Kunci : Multikultural, Moderasi Beragama, Peran 
Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Desa Ketamputih merupakan salah satu desa 
yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan 
Bengkalis, Provinsi Riau Indonesia. Sebagai salah 
satu wilayah yang terletak di Indonesia menjadikan 
desa Ketamputih sebagai desa yang memilik 
keanekaragaman baik dari segi etnis, bahasa, agama, 
budaya dan status sosial. Keragaman dapat menjadi 
multikultural yang mengikat kemasyarakatan namun 
juga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan antar 
budaya, ras, etnis, agama, dan nilai-nilai hidup lainnya.

Menurut A. Rifai Harahap “Multikulturalisme 
mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, 
penyikapan, dan tindakan oleh masyarakat sebuah 
negara yang majemuk (terdiri dari beragam etnis, 
budaya, agama, dan lain-lain), tetapi punya cita-
cita bersama untuk mengembangkan semangat 
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kebangsaan dan punya kebanggaan untuk 
mempertahankan kemajemukan tersebut.”keragaman 
budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami 
karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya 
beragama tidak hanya di kalangan masyarakat 
tetapi juga dikalangan elit politik bahkan akademisi 
umtuk menepati jabatan di berbagai instansi. Dalam 
masyarakat multikultural, inetraksi sesama manusia 
cukup tinggi instensitasnya, sehingga kemampuan 
sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar 
manusia perlu anggota masyarakat kemampuan 
tersebut menurut Curtis, mencangkup tiga wilayah, 
yaitu : affliation (kerja sama), coorpertation and 
resolution conflict (kerjasama dan penyelesain konflik), 
kindness, care and affection/emphatic skill (keramahan, 
perhatian, dan kasih sayang). (Curtis,1988). Budaya 
kekerasan berfokus pada anggapan bahwa konflik 
sebagai perusak atau penghancur. Konflik dipandang 
sebagai pergulatan yang baik dan jahat, hitam dan putih, 
kemenangan dan kekalahan, keuntungan dan kerugian. 
Konflik dapat dianggap sebagai penyebab niscaya bagi 
kekarasan, jika keberadaannya dipresepsikan negatif 
dan diselesaikan dengan cara kompetetif.

Oleh karna itu perlu diusahakan agar konflik 
ditangani lebbih rerius untuk menciptakan kedamaian 
di masyarakat. Dalam konflik kemasyarakatan, 
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pengendalian terhadap prilaku konflik. Ada yang 
dilakukan secara ketatat  tetapi ada pula yang 
mengembangkan pendekatan edukatif. Sebagai contoh 
dalam dunia pen didikan terdapat tiga pendekatan 
edukatif  yang umum diterapkan dalam mengatasi 
komonflik pelajar, yaitu:

1. Pendidikan damai yang diintegrasikan dengan 
kurikulum sekolah, 

2. Latihan penyelesaian konflik secara konstruktif, dan

3. Mediasi dan negosiasi oleh teman sebaya (Gerstein 
& Moeschberger, 2003). 

Model penyelesaian maslah tersebut efektif, 
di antaranya dapat meningkatkan pengetahuan 
pelajar dalam menyelesaikan masalah (konflik) 
secara tersunsun, lebih bersikap persosial, dan dapat 
menghindari berbagai tindak kekerasan. Bagi para 
penyuluh agama sebagai pelayan masyarakat, maka 
fenomena keragaman budaya mengharuskan para 
penyulih memahami pengetahuan dan kesadaran 
multikulturalisme, sehingga memiliki kopetensi 
dalam menghadapi perbedaan, sekecil apapun 
perbedaan kelompokbinaannya. Penyuluh perlu 
meninngkatkan persepsi mereka, mencukupkan diri 
dengan pengetahuan tentanmg keragaman budaya, 
memmahami adanya:
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1. Permasalahan pada penelitian  ini fokus tentang 
keragaman budaya Desa Ketamputih, bagaimana 
moderasi beragama dalam keragaman Desa 
Ketamputih dan bagaimana peran masyarakat 
dalam mewujudkan keharmonisan hidup di desa. 

2. Tujuan penulisan ini adalah memahami keragaman 
budaya pada Desa Ketamputih, bagaimana moderasi 
dalam keragaman Desa Ketamputih dan bagaimana 
peran masyyarakat dalam keragaman di Desa 
Ketamputih.

3. Manfaat Penulisan yang diharapkan adalah 
tersedianya kajian tentang keragaman budaya di 
Desa Ketamputih, sikap moderasi dalam keragaman 
budaya di Desa Ketamputih dan peran masyarakat 
dalam kehidupan keragaman budaya.

B. MULTIKULTURAL (KERAGAMAN) BUDAYA DESA 
KETAMPUTIH

Kata multikultural merupakan sifat dalam 
bahasa Inggris berasal darai dua kata, yaitu multi 
dan culture. Secara umum kata, multi berarti banyak 
ragam atau aneka (Maksum, 2011). Sedangkan kata 
culture dalam Inggris memiliki beberapa makna, yaitu 
kebudayaan, kesopanan dan pemelihara. Berangkat 
dari definisi etimologis di atas, beberapa tokoh 
kemudian mengembangkan makana tersebut dalam 
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bentuk istilah. Akar kata yang dapat di gunakan untuk 
memahami multikulturalisme adalah kata ‘’ istilah.3 
walaupun penegrtian kultur,sedemikian beragam, tetapi 
ada bebrapa titik kesamaan yang mempertemukan 
keragamanan definisi yang ada tersebut. Salah 
satunya dapat dilakukan lewat pengidentifikasian 
karakteristiknya. Kata multikultural merupakan 
sebuah kata sifat yang dalam bahasa Inggris berasal 
dari dua kata, yaitu multi dan culture. Secara umum 
kata multi banyak, ragam atau aneka. Sedalam cultur 
dalam bahasa Inggris memiliki beberapa arti yaitu, 
kebudayaan, kesopanan dan pemeliharaan. Kemudian 
pemahaman keberagaman budaya seperti dapat 
dilakukan dengan megidentifikasi karakteristiknya.

Di desa ketamputih terdapat dua agama yang 
berdomisi sejak zaman dahulu, yaitu Agama Islam dan 
Agama Budha, yang mana di desa Ketam putih lebih 
bayaknya yang beragama islam yaitu sebanyak 1.656 
orang dan untuk jumlah orang yang beragama budha 
sebanyak 208 orang, di desa Ketam Puti juga terdapat 
penduduk yang menurut mata pencariannya seperti 
petani sebanyak 200 orang, pedagang sebanyak 22 
orang, pns 12 orang, honor 30 orang, swasta sebanyak 
154 orang, nelayan sebayak 31 orang, buruh tani 
sebanyak 56 orang, pengrajin sebanyak 6 orang, dosen 
sebanyak 1 orang, dan lainnya sebanyak 110 orang. 
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Kemudiam ketam putih menurut suku etnis: 
yang mana suku Melayu sebanyak 1.635 orang, jawa 
sebanyak 15 orang, cina sebanyak 203 orang, batak 
sebanyak 1 orang, Bugis sebanyak 2 orang, Minang 
sebanyak 3 orang  dan suku asli sebanyak 5 orang. 
Di desa Ketam Putih hanya terdapat warga negara 
Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.864 orang. 
Kemudian penduduk di desa Ketam Putih menurut 
status ekonominya, yang prasejahtera sebayak 436 KK 
dan menurut status ekonomi yang sejahtera sebanya 
41 KK. Inilah jumlah keseluruhan penduduk di Desa 
Ketamputih menurut agama suku, matapencarian dan 
menurut status ekonomi.

Bagian utama pendidikan multikultural 1 adalah 
kultural. Kultural dapat di maknai dengan kebudayaan, 
budaya adalah cara hidup yang berkembang dan 
menjadi kebiasaan bersama oleh kelompok masyarakat 
dan diwariskan oleh generasi. Budaya ini terbentuk 
dari sistem yang rumit, termasuk sistem agama, 
politik, adat-istiadat, bahasa, pakaian, bangunanan 
dan karya seni. Multikultural adalah budaya untuk 
menciptakan, menjamin dan mendorong menciptakan 
ruang publik yang beragam komunitas dapat tumbuh 
dan berkembang sesuai dengan kemampuannya 
masing-masing. Pengembangann keragaman 
masyarakat memperoleh pengetahuan berupa simbol,-
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simbol melalui pristiwa, ucapan, benda, kelakuan 
dan tindakan yang telah disandarkan kepada makna 
tertentu menurut kebudayaan dan bahaa setempat 
(Fikri, 2020).

Peristiwa yang terjadi disimbolkan dengan 
pemaknaan tertentu seperti satu istilah sebagai bentuk 
kesepakatan, contoh kesepakatan tentang bahasa yang 
mereka pahami sebagai alat berkomunikasi dalam 
rangfka menciptakan simbol-simbol tertentu pada 
kehidupan berbudaya maka dalam antropologi budaya, 
pengetahuan ini disebut dengan  kode kebudayaan 
dan keragaman simbol tersebut menjadi bagian dalam 
pendidikan multikultutral.

Adapun kopetensi yang hendak dicapai dalam 
pendidikan multikultural adalah mengembangkan 
kopentensi akademik standar dan dasar tentang nilai-
nilai persatuan, demokreasi, keadilan, kebebasan, 
persamaan derajat atau saling menghargai dalam 
keragaman budaya, mengembangkan potensi 
sosial agara dapat mengembangkan pengetahuan 
pemahaman, tentang latar belakang budaya sendiri 
dan budaya lain yang ada di dalam masyarakat, 
mengembangkan kopetensi akademik untuk 
menganalisis dan membuat keputusan yang cerdas 
(intelegent decisions) tentang isu-isu dan maslah 
keseharian melalui sebuah proses demokratis atau 
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ikuiri dialogis dan membantu mengkonseptualisasi, 
mengaspirasikan sebuah masyarakat yang lebih baik 
demokratis dan memiliki persamaan derajat (Wahyuni, 
2015)

C. MODERASI BERAGAMA DESA KETAMPUTIH

Dalam bahasa Inggris, kata moderation 
sering digunakan dalam pengertian average (rata-
rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned 
(tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti 
mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, 
moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang 
lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan 
dengan institusi negara.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal 
dengan kata wasath atau wasathiyah, yang memiliki 
padanan makna dengan kata tawassuth (tengah-
tengah), i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Orang 
yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut 
wasith. Dalam bahasa Arab pula, kata wasathiyah 
diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apapun kata 
yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna 
yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti 
memilih posisi jalan tengah di antara berbagai jalan 
ekstrim. Kata wasith bahkan sudah diserap kedalam 
bahasa indonesia menjadi kata ‘wasit’ yang memili tiga 
pengertian, yaitu: 1) penegah, perantara ()misalnya 
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dalam pandangan, bisnis); 2) pelerai (pemisah, 
pendamai) antara yang berselisih; 3) pemimpin di 
pertandingan.

Islam tidak menganggap semua agama itu 
sama tapi memperlakukan semua agama itu sama, 
dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam 
wasattiyah itu sendiri yaitu konsep egaliter atau 
tidak mendiskriminasi agama yang lain (fahri, 219). 
Dan adapun caracara moderat yang dimaksudkan itu 
adalah Konsep yang pertama yaitu konsep tasamuh 
(toleransi), sesuai dengan ciri-ciri moderasi Islam 
di atas dapat dipastikan jika antar umat beragama 
di Indonesia sudah hidup berdampingan dan saling 
toleransi, akan menjaga kestabilitasan antar umat 
beragama dan menjaga kerukunan antar umat 
beragama (Intizar, 2019).

Kesalahpahaman terkait makna moderat dalam 
beragama ini berimplikasi pada munculnya sikap 
antipati masyarakat yang cenderung enggan disebut 
sebagai seorang moderat, atau lebih jauh malah 
menyalahkan sikap moderat. Karakter moderasi 
beragama meniscayakan adanya keterbukaan, 
penerimaan, dan kerjasama dari masingmasing 
kelompok yang berbeda. Karenanya, setiap individu 
pemeluk agama, apa pun suku, etnis, budaya, agama, 
dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan 
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satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan 
mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman 
keagamaan di antara mereka. Di desa Ketam Putih 
terdapat sebuahkelenteng besar yang bernama Wei 
Leng Whu

 

 Gambar 1. Wawancara Kepada Ketua Kelenteng Wei 
Leng Whu  Di Desa Ketam Putih

Kelompok penelitian mengadakan wawancara 
langsung kepada ketua kelenteng Wei Lei Whu di Desa 
Ketam Putih tentang pembagunan kelenteng dan pada 
acara ap saja tempat ini di gunakan, di tepi sungai itu 
terdapat sebuah rumah kecil tempat penyembahan 
bagi orang cina atau orang-orang sana menyebutnya 
(tepekong), di tempat itu lah ketam putih itu tinggal.
Kehidupan beragama di desa Ketam Putih bukanlah 
hal yang sederhana. Manusia  mempunyai nurani 
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berhubungan dengan manusia lain, sebagaimana yang 
di utamakan oleh abraham H. Maslow mengenai hirarki, 
salah satunya manusia membutuhkan kebutuhan akan 
harga diri, dimana ia dihargai sebagai manusia  dan 
sebagai warga negara.

D. PERAN MASYARAKAT DI DESA KETAMPUTIH 

Peran serta masyarakat di desa Ketam Putih 
memang sangat erat berkait dengan pengubahan cara 
pandang masyarakat terhadap pendidikan.Ini tentu 
saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan.Akan 
tetapi, bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai, 
kapan rasa memiliki,kepedulian, keterlibatan, dan 
peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan 
maksimal dapat diperoleh. Peran serta dengan 
menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis 
iniadalah jenis yang paling umum Padatingkatan 
ini masyarakat hanyamemanfaatkan jasa sekolah 
untukmendidik anak-anak mereka. Peran serta dengan 
memberikankontribusi dana, bahan, dan tenaga.
Pada  jenis ini masyarakat berpar-tisipasi dalam 
perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan 
menyumbangkan dana, barang, atau tenaga (Nyoman, 
2017).
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Gambar II: Melakukan Gorong Royong Bersama Ketua 
Rt, Rt, Pembersihan Jalan Di Desa Ketam Putih 

Dalam  masyarakat peran yang baik adalah 
bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dari faktor pendukung 
dan penghambat dalam kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di Desa ketam putih. Peran massyakat 
yang sanagat jelas dan meemberi dampak yang baik 
kepada masyarakat itu sendri, dengan adanya kegiatan 
seperti ini membuat jalan dan membuat jalan air 
tampak lebih bersih, sehinga dampak nya lebih baik 
dan menyenaangkan jika di lihat. 

   Hasil mangenai peran masyarakat dalam 
kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa ketam 
putih, dengan focus penelitian peran masyarakat 
sebagai pelaku, partisipan dan sebagai peserta 
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menunjukkan kategori baik. Faktor pendukung 
pemberdayaan dalam kegiatan masyarakat adalah 
motivasi dan kebijaksanaan pemerintah sedangkan 
faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan 
masyarakat adalah anggaran dan sarana prasarana. 

Dalam Al Qur’an di jelaskan dalam Surat al-Hasyr 
menjelaskan: 

َمْت قَدَّ ا  مَّ َنْفٌس  َنُْظْر 
ْ

َول  َّٰ الل اتَُّقوا  ٰاَمنُوا  ْيَن  ِ
َّ

ال َها   يٰٓاَيُّ
َّٰ َخِبرْيٌ ۗبَِما َتْعَملُْوَن َّٰ ِۗانَّ الل ِلَغٍدۗ َواتَُّقوا الل

Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 
Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa 
yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 
bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan. ((Al-Hasyr ayat 18).

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, kehidupan 
moderasi beragama di desa tersebut sudah terjalin 
dengan baik. Kehidupan beragama dengan dibuktikan 
adanya beragam tempat ibadah dari penganut yang 
berbeda-beda menandakan bahwa suasana kerukunan 
telah terjadi di desa tersebut. kondisi seperti ini harus 
terus dipertahankan sebagai wujud bahwa Indonesia 
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adalah suatu bangsa yang terdiri dari berbagai 
penganut agama, perbedaan suku, etnis dan budaya.
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UPAYA PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL 
BUDAYA KESENIAN KUDA LUMPING 
TURONGGO JOYO DESA SELATBARU

Oleh :

Nurhayati, Sita Ermawa, Dewi Rahmawati, Fadila, M. 
Khafish, Siti Erlina

Abstrak 

Kesenian mempunyai struktur tertentu dalam pertunjukannya. 
Struktur seni pertunjukan dapat dilihat dari adanya 
keterkaitan elemen-elemen yang membentuk karya seni. 
Perpaduan seni dan struktur juga melibatkan fungsi dari 
masyarakat pendukungnya. Kuda lumping merupakan 
kesenian tradisional jawa yang menggambarkan sekelompok 
prajurit penunggang kuda. Kuda yang digunakan bukanlah 
kuda sungguhan melainkan kuda yang terbuat dari bambu 
yang dianyam dan dihias menyerupai kuda. Kesenian kuda 
lumping Turonggo Joyo di Desa Selatbaru merupakan seni 
tradisional kerakyatan yang mempunyai struktur tertentu dan 
fungsi pertunjukan. Kuda lumping Turonggo Joyo Penelitian 
ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif yang mengacu 
pada pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, 
wawancara dan dokumentasi ditempat. Hasil penelitian 
menunjukkan pentingnya menjaga kelestarian kuda lumping 
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Turonggo Joyo karena di jaman sekarang banyak kesenian-
kesenian tradisonal dari dahulu mulai menghilang dengan 
adanya perubahan zaman. Di Desa Selatbaru Kesenian kuda 
lumping masih di tetap dipertahankan oleh sesepuh dan akan 
diturunkan kepada anak cucu agar kelestarian kuda lumping 
tetap terjaga sepanjang masa. Menumbuhkan minat pada 
generasi muda di Desa Selatbaru untuk nantinya akan ada 
yang mampu melanjutkan Kesenian Kuda Lumping Turonggo 
Joyo agar tidak punah, dan juga akan terus diturunkan pada 
setiap generasi yang ada di Desa Selatbaru.

Kata Kunci: Kesenian, Pelestarian, Budaya

A. PENDAHULUAN

Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan 
yang didasari nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, 
diterapkan, dan senantiasa dijaga keberlangsungannya 
dalam kurun waktu yang lama (secara turun temurun) 
oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah 
tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Menurut 
UU No. 32 Tahun 2009 kearifan lokal adalah nilai-nilai 
luhur yang berlaku didalam tata kehidupan masyarakat 
yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola 
lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal 
merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. 
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Cakupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam 
sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan 
lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai 
manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. 
Sistem tersebut dikembangkan karena adanya 
kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan 
melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, 
kemampuan, dan tata nilai yang dihayati didalam 
masyarakat yang bersangkutan.

Indonesia sangat kaya akan budaya, dari sabang 
sampai Merauke terdapat ras dan suku bangsa yang 
memiliki budaya tersendiri. Perbedaan inilah yang 
menyebabkan Negara Indonesia kaya akan kebudayaan. 
Kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam 
mempertahankan serta meningkatkan taraf hidup, 
juga sebagai proses adaptasi lingkungan. Kebudayaan 
memiliki sifat dinamis atau selalu berubah-ubah. Tidak 
ada kebudayaan yang tidak mengalami perubahan 
secara mutlak, artinya bagaimanapun keadaanya 
kebudayaan selalu mengalami perubahan. Salah satu 
bentuk kebudayaan adalah Kesenian. Kesenian yaitu 
bagian dari kebudayaan dan merupakan sarana yang 
digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan 
dari dalam jiwa manusia. Banyak Kesenian jaman 
dahulu yang masih dilestarikan, namun banyak juga 
Kesenian yang hilang akibat tidak adanya generasi 
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penerus yang tidak mau melestarikannya. Berbagai 
bentuk Kesenian daerah tersebar di seluruh pelosok 
negeri Indonesia. Kesenian daerah yang tersebar di 
Indonesia, khususnya didaerah Jawa seperti Kuda 
Lumping, Sisingaan, Angklung, Wayang Golek, Kuda 
Renggong, dan lain-lain, merupakan warisan budaya 
dari leluhur bangsa Indonesia. 

Corak ragam seni budaya yang ada di Indonesia 
salah satunya adalah tarian tradisional yang biasa 
dijadikan sebagai ciri khas pada setiap daerah. Tarian 
tradisional yang dimiliki daerah sangat berbeda-beda, 
baik nama maupun gerakan. Seni tari tidak hanya 
sebagai sebuah hiburan semata, namun didalamnya 
juga terkandung nilai-nilai dan pesan-pesan yang 
hendak disampaikan kepada penonton. Salah satu 
kesenian tradisional yang ada di Indonesia adalah 
kesenian kuda lumping. Kuda Lumping merupakan 
kesenian pertunjukan tradisional yang menggunakan 
kekuatan magis Kuda lumping merupakan kesenian 
yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia 
secara luas, karena keunikan yang terdapat pada 
pakaian serta properti yang dipentaskan pada kesenian 
ini. Kuda Luping adalah suatu bentuk seni pertunjukan 
tradisional Jawa yang didalam pertunjukannya ada 
unsur seni dan religi. Istilah tarian kuda lumping ini 
bermacam-macam misalnya Jathilan, Jaran Kepang atau 
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Kuda Kepang. Ciri khasnya menggunakan kuda yang 
terbuat dari anyaman bambu sebagai perlengkapan 
pertunjukan dan ada peristiwa kesurupan. Pertunjukan 
kuda lumping pada sebelum Islam berkembang abad 
XV dilaksanakan dalam upacara pemujaan (ritual 
worship). Perkembangan selanjutnya, Kuda Lumping 
ditampilkan dalam upacara bersih desa, yang berfungsi 
untuk menghalau roh-roh jahat penyebab penyakit dan 
malapetaka lainnya (Budi, 2019).

Di wilayah Kabupaten Bengkalis, tepatnya Desa 
Selatbaru Kecamatan Bantan, salah satu Kesenian 
daerah yang ada dan berkembang hingga saat ini adalah 
kuda lumping. Kuda lumping lahir sebagai simbolisasi 
bahwa rakyat juga memiliki kemampuan (kedigdayaan) 
dalam menghadapi musuh ataupun melawan kekutan 
elite kerajaan yang memiliki bala tentara. Disamping 
itu juga sebagai media menghadirkan hiburan murah 
meriah namun fenomenal kepada rakyat banyak. 
Pertunjukannya biasa ditampilkan pada acara 
khitanan, acara pesta pernikahan atau acara-acara 
khusus seperti kegiatan HUT Kemerdekaan RI atau 
kegiatan hari-hari besar lainnya. Kuda Lumping adalah 
seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda 
tiruan,yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan 
lainnya dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik 
atau sejenisnya yang digelung atau dikepang sehingga 
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pada masyarakat Jawa sering disebut Jaran Kepang. Seni 
Kuda Lumping diiringi oleh musik tradisional gamelan, 
Kuda-kudaan tersebut dikenakan oleh seorang pemain 
yang tidak ubahnya tengah menunggangi seekor 
kuda, dalam iringan musik. Didalam pertunjukannya 
Kesenian kuda lumping mengandung unsur magis 
yang dapat membuat para pemainnya kesurupan dan 
melakukan atraksi seperti memakan beling, di bacok 
tidak mempan dan lainnya. Kesenian Kuda Lumping 
merupakan asset Kesenian bangsa Indonesia yang 
didalamnya syarat akan filosofi hidup. Kesenian kuda 
lumping masih menjadi pertunjukan yang digemari 
oleh masyarakat, namun perlu adanya perhatian 
yang lebih khusus dan kesadaran dari masyarakat 
untuk tetap menjaga dan melestarikan Kesenian 
kuda lumping ini agar menjadi aset keseniaan bangsa 
Indonesia yang tidak akan punah serta posisinya tidak 
akan tergantikan oleh budaya dan Kesenian asing yang 
masuk ke tanah air (Maulana, 2014).

Banyak masyarakat Jawa datang ke Riau untuk 
bekerja pada perkebunan-perkebunan milik Belanda. 
Kedatangan mereka dilakukan secara berkelompok, 
dengan membawa tradisi Kesenian dan kebudayaan 
yang diturunkan dari leluhurnya ke daerah tempat 
tinggal yang baru termasuk ke Desa Selatbaru. Orang 
Jawa di Desa Selatbaru tetap melestarikan Kesenian 
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dan kebudayaannya agar tidak hilang. Banyak Kesenian 
Jawa yang tumbuh dan berkembang di Riau seperti: 
wayang, kuda lumping, Reog dan lain sebagainya. 
Sementara di Desa Selatbaru berbagai bentuk Kesenian 
dan kebudayaan Jawa juga berkembang, namun yang 
tetap bertahan dan terus dipertunjukan hingga kini 
hanyalah seni pertunjukan tradisional kuda lumping. 
Dari semua kalangan senang melihat seni pertunjukan 
kuda lumping. Biasanya mereka menonton Kesenian 
kuda lumping setelah ada acara pesta pernikahan atau 
acara pesta khitanan. Hampir setiap tahunnya di Desa 
Selatbaru ada penampilan Kesenian kuda lumping 
tidak dari acara pesta pernikahan atau pesta khitanan 
namun terkadang ada masyarakat yang memang ingin 
membuat acara Kesenian pertunjukan kuda lumping 
dalam rangka meyambut hari kemerdekaan 17 Agustus 
1945 dan perayaan ulang tahun Desa.  

B. METODE 

Metode penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang tida 
menggunakan model-model matematik, statistic. 
Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi 
dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan 
dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan 
penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak 
menggunakan angka dalam mengumpulkan data 
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dan dalam memberikan penafsiran terhadap 
hasilnya. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan 
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati (Mamik, 2015). Lokasi penelitian ini 
di Desa Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten 
Bengkalis. Waktu penelitian dilakukan selama 45 
hari yaitu dari tanggal 5 Juli 2021 sampai 16 Agustus 
2021. Sumber data primer diperoleh dari wawancara 
dengan narasumber, sedangkan sumber data sekunder 
diperoleh melalui dokumentasi. Data penelitian 
diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
meliputi teknik wawancara, teknik observasi, dan 
teknik dokumentasi. Teknik analisis data meliputi 
mencatat dan merekam hasil wawancara, kemudian 
dilanjutkan dengan pengumpulan data, setelah data 
dikumpulkan lalu diolah sehingga mempunyai makna. 
Teknik penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode penyajian data secara informal. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

 Seni merupakan segala sesuatu yang 
diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur 
keindahan dan mampu membangkitkan perasaan 
dirinya sendiri maupun orang lain. Mempertahankan 
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sesuatu yang sifatnya tradisional dan kuno sangat sulit 
untuk zaman sekarang ini. Kesenian kuda lumping 
adalah Kesenian yang bentuknya seperti tari pada 
umumnya, tetapi pada pelaksanaannya menggunakan 
alat tari yang berbentuk kuda yang dibuat dari anyaman 
bambu. Munculnya para Wali Songo di bumi Nusantara 
khususnya di Indonesia berdakwah mesyiarkan 
agama Islam ditanah Jawa seperti: Sunan Maulana 
Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan 
Ampel, Sunan Drajat, Sunan Muria, Sunan Gunung 
Jati, Sunan Kudus, Sunan Gresik mereka berdakwah 
menyiarkan ajaran Islam di bumi Indonesia. Para 
Wali Songo tidak secara langsung berdakwah begitu 
saja, mereka mngikuti alur yang ada seperti Kesenian 
Wayang dan Kuda Lumping dan didalam wayang serta 
Kuda Lumping inilah mereka masukkan ajaran-ajaran 
Islam (Husna Sari Siregar and Zulkifli Nasution, 2019). 
Sebagaimana firman Allah SWT tentang diwajibkan 
untuk berdakwah yaitu pada Surah Al-Imraan ayat 104 
yang berbunyi:

َمْعُروِْف
ْ
بِال ُمُرْوَن 

ْ
َوَيأ رَْيِ 

ْ
ال  

َ
ِال يَّْدُعْوَن  ٌة  اُمَّ نُْكْم  مِّ َُكْن   َولْ

ُمْفِلُحْوَن
ْ
ُمنَْكِر ۗ َواُوٰلۗيَِٕك ُهُم ال

ْ
َوَينَْهْوَن َعِن ال

Artinya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 
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ma’ruf dan mencegah dari yang munkar: merekalah 
orang-orang yang beruntung.

Perkembangan Kesenian Kuda Lumping ini 
berkembang pesat di bumi Nusantara khususnya di 
Indonesia dari pulau Jawa sehingga kepulau Sumatera 
dan akhirnya sampailah di Provinsi Riau Kabupaten 
Bengkalis Desa selatbaru lalu dilestarikan oleh Bapak 
Masduki. Menurut dari narasumber yaitu Bapak 
Masduki atau sesepuh yang telah mahir dalam Kesenian 
Kuda Lumping, Kesenian ini telah dilestarikan olehnya 
sejak tahun 1982 yang dibawa oleh Soekarno Yang 
berasal dari Tulung Agung. beliau berpesan kepada 
Bapak Masduki untuk melestarikan Kesenian Kuda 
Lumping ini di Daerah Selatbaru agar Kesenian ini 
tidak hilang ditelan zaman.beliau berpesan kepada 
Bapak Masduki untuk melestarikan Kesenian Kuda 
Lumping ini di Daerah Selatbaru agar Kesenian ini tidak 
hilang ditelan zaman. asal mula terbentuknya Kuda 
Lumping ialah, pada suatu saat seorang guru ditemui 
santrinya, ia menanyakan tentang perasaan tidak 
tenang atau tidak bisa khusyuk dalam melaksanakan 
ibadahnya maupun dalam hidupnya. Guru tersebut 
tidak langsung menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh santrinya. Setelah itu santrinya diajak oleh 
gurunya pergi kesuatu tempat yaitu ketanah yang 
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lapang. Disitulah gurunya memberikan beberapa 
petunjuk atau nasehat bagaimana menghilangkan 
rasa ketidaktenangan dalam hati. Dalam memberikan 
nasehat tersebut gurunya memberikan beberapa 
gambaran tentang bagaimana macam tingkah laku 
manusia yang menjadikan hati tidak tenang dalam 
menjalani kehidupan didunia ini. Gambaran tersebut 
antara lain, Satria Kuda Lumping diibaratkan seseorang 
yang menaiki kuda, tetapi yang dinaikinya bukan kuda 
sebenarnya melainkan anyaman bambu yang dibentuk 
seperti Kuda, sehingga dinamakan Kuda Lumping. 
Satria kuda lumping melambangkan seseorang yang 
beramal karena ingin mendapat pujian dari orang lain. 
Ia beramal tidak karena ikhlas, beramal bukan karena 
panggilan jiwanya. Jika seseorang berbuat demikian 
laksana seseorang yang berbuat sesuatu tanpa 
mempunyai tujuan atau segala perbuatannya sia-sia, 
beramal karena ingin mendapatkan pujian dari orang 
lain. Seperti halnya orang yang sedang menaiki kuda 
lumping tanpa tujuan, ia merasa kelelahan tetapi tidak 
pernah sampai pada tujuan yang pasti kemana ia harus 
pergi.

Dari penjelasan diatas, sebagai seorang muslim 
tidak mampu menahan nafsu Mutmainnah  maka segala 
amal perbuatannya akan sia-sia, jika seorang muslim 
akan memperoleh pahala dari segala perbuatannya, 
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kita harus menjauhi sifat-sifat riya, dan dapat menahan 
nafsu Mutmainnah, agar segala yang kita perbuat 
mendapat pahala dari Allah SWT. Sebagaimana firman 
Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 264 yang 
berbunyi:

ْي ِ
َّ

َٰذىۗ َكل
ْ

َمنِّ َوال
ْ
 ُتبِْطلُْوا َصَدقِٰتُكْم بِال

َ
ْيَن ٰاَمنُْوا ل ِ

َّ
َها ال  يٰٓاَيُّ

َفَمثَلُهۗ ِٰخِرۗ 
ْ

ال َْوِم  َوالْ  ِّٰ بِالل يُْؤِمُن   
َ

َول انلَّاِس  ِرئَاَۗء   ۗ
َ

َمال  ُينِْفُق 
َ

ل  ۗ ا  ً َصلْ َكهۗ  َفَتَ َوابٌِل  فَاََصابَهۗ  تَُراٌب  َعلَيِْه  َصْفَواٍن   َكَمثَِل 
ٰكِفِريَْن

ْ
َقْوَم ال

ْ
 َيْهِدى ال

َ
ُّٰ ل ا َكَسبُْوا ۗ َوالل مَّ ٍء مِّ  َشْ

ٰ
َيْقِدُرْوَن َع

Artimya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-
nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti 
orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada 
manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu 
licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu 
ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak 
bertanah). mereka tidak menguasai sesuatu pun dari 
apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Umumnya perangkat gamelan untuk mengiringi 
tari kuda lumping hanya terdiri atas Kendang (Drum 
Besar), Ketuk, Kenong atau Kempul, Gong dan sebuah 
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Selompret (Seruling dengan bunyi melengking). Ada 
juga grup kesenian yang menggunakan Saron, Gong, 
Demung, Angklung dan Tipung (Drum Kecil) (Winarsih, 
2012). Menumbuhkan dan melestarikan Kesenian 
tradisional sangat penting untuk meningkatkan 
kecintaan terhadap budaya lokal. Masyarakat Desa 
Selatbaru dengan didampingi mahasiswa KKN sudah 
mulai Nampak usaha menumbuhkan Kesenian 
tradisional setempat. Dengan melestarikan Kesenian 
daerah akan menanamkan nilai-nilai kecintaan pada 
budaya lokal kepada generasi muda dimasyarakat 
desa selatbaru yang pada akhirnya diharapkan dapat 
menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan 
Negaranya.

Beberapa hal yang dilakukan sebagai upaya 
melestarikan Kesenian Kuda Lumping Turonggo Joyo 
di Desa Selatbaru:

1. Aparat Pemerintah Menurut Tata selaku Kepala 
Desa Selatbaru, adapun upaya pelestarian kesenian 
kuda lumping dari aparat pemerintah, diantaranya: 

a. Mempromosikan dan menghimbau agar 
masyarakat di Desa Selatbaru agar menggunakan 
kesenian Kuda Lumping yang ada di desa ini bila 
mana akan mengadakan hiburan di acara hajatan 
mereka. 
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b. Memberikan bantuan pemikiran ataupun 
bantuan berupa dana untuk menunjang kemajuan 
kesenian kuda lumping. 

c. Mempermudah perizinan jika akan pentas di 
daerah ataupun luar daerah.

d. Mengadakan pertemuan dengan para seniman 
dan budayawan untuk membahas tentang 
perkembangan kesenian 

2. Menjalin hubungan dengan masyarakat umum

Usaha ini dilakukan dengan pendekatan 
kepada pihak pemerintah khususnya dari 
pemerintah kelurahan. Selain bantuan dari 
pemerintah kelurahan, bantuan dari masyarakat 
Desa selatbaru juga sangat dibutuhkan.

3. Partisipasi masyarakat dalam melestarikan 
Kesenian Kuda Lumping

a. Partisipasi dalam bentuk pemikiran 

Partisipasi pikiran dalam hal ini adalah 
dengan memberikan bantuan berupa pikiran-
pikiran, ide-ide ataupun pendapat yang kelak 
akan membantu keberlangsungan hidup 
Kesenian Kuda Lumping di Desa Selatbaru. 
Didalam partisipasi ini tidak hanya kelompok 
yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan 
aspirasi atau pendapatnya tetapi masyarakat 
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Desa Selatbaru secara umum juga memiliki 
kesempatan yang sama untuk menyampaikan 
pendapatnya.

b. Partisipasi dalam bentuk tenaga

Partisipasi masyarakat Desa Selatbaru 
dalam rangka melestarikan Kesenian Kuda 
Lumping ini bisa dikatakan cukup besar, apalagi 
soal partisipasi mereka dengan bantuan berupa 
tenaga. Misalnya saat diadakan pentas, warga 
akan saling bantu membantu denga cara gotong 
royong dalam rangka persiapan pentas seniseperti 
pembuatan panggung dan lain sebagainya. Dalam 
kegiatan ini warga membantu dengan cuma-
Cuma tanpa adanya paksaan ataupun imbalan 
apapun karena kegiatan ini memang sudah 
dianggap sebagai kegiatan bersama yang juga 
dinikmati secara bersama-sama. 

c. Partisispasi dalam bentuk keahlian

Partisipasi keahlian oleh masyarakat 
yaitu dengan adanya pembagian tugas yang 
berdasarkan keahlian masing-masing, ada yang 
ahli main (menari) ataupun ahli dalam menabuh 
gamelan. Duan keahlian tersebut tidak hanya bisa 
didapatkan melalui latihan keras ataupun sudah 
merupakan bakat yang tidak sembarang orang 
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bisa melakukannya sehingga bisa dikatakan 
sebuah keahlian. Jadi bisa dikatakan bahwa 
terdapat partisipasi keahlian oleh masyarakat 
dalam upaya pelestarian Kesenian Kuda Lumping 
Turonggo Joyo di Desa Selatbaru

Faktor yang membuat masyarakat harus 
melestarikan Kesenian Kuda Lumping Turonggo 
Joyo

a. Menumbuhkan minat pada generasi muda untuk 
nantinya akan ada yang mampu melanjutkan 
Kesenian Kuda Lumping Turonggo Joyo agar 
tidak punah, dan juga akan terus diturunkan 
pada setiap generasi yang ada di Desa Selatbaru.

b. Mengajarkan masyarakat untuk menumbuhkan 
minat agar tertarik kembali dalam melestarikan 
kesenian Kuda Lumping Turonggo Joyo agar 
Kuda Lumping Tersebut selalu berkembang.

c. Faktor ekonomi sangatlah penting peranannya, 
untuk melestarikan suatu hal pasti membutuhkan 
dana untuk membantu menjaga dan merawat 
semua barang-barang dan keperluan kuda 
lumping, jika nantinya ada yang rusak atau 
sudah masanya harus diganti sudah pasti akan 
membutuhkan beberapa biaya untuk diperbaiki.



266

KUTIPAN

    

Gambar 1. Penampilan kesenian kuda lumping

 Gambar 2. Wawancara sesepuh kuda lumping
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Gambar 3.  Alat musik pengiring kuda lumping

 Gambar 4. Foto dengan alat Kuda Lumping
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D. KESIMPULAN 

Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan 
dan merupakan sarana yang digunakan untuk 
mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa 
manusia. Banyak Kesenian jaman dahulu yang masih 
dilestarikan, namun banyak juga Kesenian yang hilang 
akibat tidak adanya generasi penerus yang tidak mau 
melestarikannya. Berbagai bentuk Kesenian daerah 
tersebar di seluruh pelosok negeri Indonesia. Kesenian 
daerah yang tersebar di Indonesia, khususnya 
didaerah Jawa salah satunya yaitu kuda lumping. 
Banyak masyarakat Jawa datang ke Riau untuk bekerja 
maupun imigran. Kedatangan mereka dilakukan secara 
berkelompok, dengan membawa tradisi Kesenian dan 
kebudayaan yang diturunkan dari leluhurnya ke daerah 
tempat tinggal yang baru termasuk ke Desa Selatbaru. 
Menumbuhkan dan melestarikan Kesenian tradisional 
sangat penting untuk meningkatkan kecintaan terhadap 
budaya lokal. Masyarakat Desa Selatbaru sudah mulai 
Nampak usaha menumbuhkan Kesenian tradisional 
setempat. Dengan melestarikan Kesenian daerah akan 
menanamkan nilai-nilai kecintaan pada budaya lokal 
kepada generasi muda dimasyarakat desa selatbaru 
yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan 
kecintaan terhadap bangsa dan Negaranya.
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Kesenian Kuda lumping merupakan salah satu 
komponen dalam Kebudayaan yang mempunyai 
daya tarik yang berpotensi untuk dijadikan asset 
budaya. Maka perlu kiranya ada upaya pelestarian 
terhadap Kesenian kuda lumping tidak sekedar ada 
tetap tumbuh dan berkembang. Untuk itu segenap 
masyarakat maupun pemerintahan Desa Selatbaru 
diharapkan saling bekerja sama menjaga keberadaan 
kesenian kuda lumping agar tidak hilang dimasa 
yang akan datang. Untuk para pemilik Kesenian kuda 
lumping di Desa Selatbaru agar ada pelatihan bagi 
anak-anak untuk belajar memainkan kuda lumping 
sebagai generasi berikutnya dimasa mendatang.
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SOLIDARITAS MASYARAKAT KUALA 
MERBAU TERHADAP KELESTARIAN PACU 

JUNG TITIS SEBAGAI KEARIFAN LOKAL 

DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh :

Sariyati, MA, Alvi Ziana, Dayang Sopiana, Muhammad 
Alfikri, Riki Azuranda, Robby Syareza, Tri Guruh Martadi

Abstak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permainan pacu 
jung titis yang dijadikan sebagai salah satu kearifan lokal yang 
ada dikabupaten kepulauan meranti yang harus dilestarikan 
oleh masyarakat setempat dengan cara memberikan 
solidaritas sepenuhnya dalam permainan tersebut. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana solidaritas 
masyarakat kuala merbau terhadap kelestarian pacu 
jung titis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif 
kualitatif yang mana data penelitiannya diperoleh dari pihak 
sekretariat pacu jung titis dengan cara wawancara secara 
langsung. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
solidaritas masyarakat merupakan point utama dalam 
kelestarian permainan pacu jung titis oleh karena itu, peneliti 
menyimpulkan bahwa solidaritas masyarakat pulau merbau 
masih ada dan sangat relevan terhadap kelestarian pacu jung 
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titis tersebut. 

Kata Kunci : Solidaritas, Pacu Jung Titis, Kearifan Lokal

A. PENDAHULUAN 

Pulau Merbau merupakan pulau yang masih alami 
dan memiliki morfologi pantai yang sangat landai. 
Pulau dengan berlahan gambut ini memiliki letak 
yang sangat strategis baik untuk kabupaten kepulauan 
meranti maupun provinsi Riau. Secara administrasi, 
pulau merbau merupakan satu kesatuan kecamatan 
baru yang memiliki 7 desa, diantaranya desa pelantai, 
teluk ketapang, semukut, centai, renak dungun, kuala 
merbau dan baran melintang,

Dalam agama Islam, sebuah tradisi memiliki 
dua prinsip kaidah yang sangat berkaitan dengan 
boleh tidaknya sebuah tradisi itu dilakukan. Prinsip 
yang pertama, dalam urusan/wilayah/bidang 
muamalah (selain ibadah) adalah “segala sesuatu 
boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan 
tidak ada larangan”, atau lebih jelasnya “seseorang 
boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil 
yang memerintahkannya, yang penting tidak ada 
dalil yang melarangnnya’’. Sedangkan prinsip kedua, 
seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak 
ada perintah, atau lebih jelasnya “seseorang boleh 
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melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, walaupun 
tidak ada larangan”.

Tradisi pacu jalur merupakan bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dari budaya Indonesia yang sudah ada 
beberapa tahun yang lalu.  Kuala merbau merupakan 
salah satu daerah yang melestarikan tradisi ini hanya 
saja tradisi ini lebih dikenal sebagai tradisi pacu jung 
titis. Tradisi pacu jung titis yang diadakan sekali 
setahun ini pada awalnya dimaksudkan sebagai acara 
memperingati hari-hari besar umat Islam, seperti 
Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, ataupun 
peringatan tahun baru Hijriah. 

Pada Masa penjajahan Belanda acara pacu 
jalur sudah dijadikan kegiatan memperingati hari 
lahir Ratu Wihelmina (Ratu Belanda). Biasanya 
diadakan bulan November setiap tahunnya. Namun, 
setelah kemerdekaan Indonesia, festival pacu jalur 
ini ditujukan untuk merayakan Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan Republik Indonesia (Suwardi, 2007: 
126-127). Pacu jalur biasanya diikuti oleh masyarakat 
setempat, kabupaten tetangga, bahkan juga pernah 
diikuti peserta dari Negara-negara tetangga seperti 
Malaysia, Singapura, dan Thailand (Hasbullah, 2016).

Dalam pelaksanaanya, tradisi ini membutuhkan 
solidaritas yang sangat tinggi yang menjadikan faktor 
pertama dalam berlangsungnya kegiatan. Solidaritas 
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diartikan sebagai bentuk kebersamaan, kekompakan, 
kesetiakawanan, empati, simpati, tenggang hati, dan 
tenggang rasa (Departemen Pendidikan Nasional, 
2009: 551). Solidaritas sosial merupakan tema utama 
yang dibicarakan oleh Durkheim sebagai sumber 
moral untuk membentuk tatanan sosial di tengah 
masyarakat. Durkheim menyatakan bahawa asal usul 
otoritas moralitas harus ditelusuri sampai pada sesuatu 
yang agak samar-samar yang ia sebut “masyarakat” 
(Hasbullah, Pacu Jalur Dan Solidaritas Masyarakat 
Kabupaten Kuantan Singingi, 2015).

Disamping itu, pacu jung titis juga memiliki gengsi 
tersendiri bagi masyarakat desa tau kecamatan. Oleh 
karena itu, kegiatan ini harus didukung sepenuhnya 
oleh masyarakat desa atau kecamatan, baik secara 
moril maupun materil.Solidaritas masyarakat 
dijadikan sebagai prioritas utama dalam melestarikan 
tradisi pacu jung titis yang dijadikan sebagai salah 
satu kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kepulauan 
Meranti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana solidaritas 
masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya 
desa kuala merbau dalam melestarikan tradisi pacu 
jung titis yang diajdikan sebagai salah satu kearifan 
lokal yang harus dijaga dan dilestarikan, dan pentingnya 
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penelitian ini dikarenakan pacu jung titis merupakan 
warisan tradisi yang dari generasi ke generasi harus 
tetap ada.Oleh karena itu perlunya pengetahuan baik 
masyarakat maupun pemerintah dalam menerapkan 
solidaritas sepenuhnya agar tradisi pacu jung titis tetap 
dilestarikan sebagai salah satu kearifan masyarakat 
yang bernilai kebudayaan serta solidaritas yang tinggi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
Community Based Research atau sering disebut dengan 
penelitian metode kualitatif Deskriptif dan wawancara 
serta buku-buku dan jurnal. Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau 
membangun satu proposi atau menjelaskan makna 
dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau 
peristiwa yang berlangsung di lapangan (Idrus, 
2009). Pengambilan sampel teknik sumber data yang 
dilakukan langsung dengan Sekretariat pacu jung titis 
yang ada dikuala merbau, data ini diperoleh melalui 
proses tanya jawab yang dilakukan Peneliti kepada 
narasumber dan demikian data tersebut dianalisis 
menggunakan teknik analisis deksriptif yang mana 
dalam menganalisisnya peneliti terlebih dahulu 
mengumpulkan semua data-data baik jurnal maupun 
hasil wawancara dan kemudian akan menjelaskan 
secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar 
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secara jelas kesimpulannya. 

Untuk memperoleh data dan informasi yang 
tepat untuk penelitian, peneliti melakukan penelitian 
secara wawancara yang dilakukan pada tanggal 27- 
juli-2021. Penelitian ini mengambil lokasi di desa kuala 
merbau kecamtan pulau merbau, kabupaten kepulauan 
Meranti. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena di 
tempat tersebut merupakan lokasi sekretariat pacu 
jung titis itu ada. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Solidaritas Masyarakat

 Menurut Hamidah (2011:21-22) Di dalam 
hukum Romawi mengatakan bahwa solidaritas 
menunjuk pada idiom “semua untuk masing-masing 
dan masing untuk semua.” Dan bangsa prancis 
mengaplikasikan terminology solidaritas itu sendiri 
pada sebuah keharmonisan sosial, persatuan 
nasional dan kelas dalam pada masyarakat. Adapun 
konsep dasar dari suatu solidaritas sosial adalah 
suatu hubungan antar individu dan individu, 
individu dengan kelompok, dan kelompok dengan 
kelompok yang didasarkan pada persamaan moral, 
kolektif yang sama, kepercayaan yang dianut, dan 
diperkuat dengan pengalaman emosional dalam 
masyarakat (Nasution, 2019).
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Menurut Durkheim, solidaritas dapat 
dibedakan antara solidaritas positif dan solidaritas 
negatif. Solidaritas negatif tidak menghasilkan 
integrasi apapun, dan dengan demikian tidak 
memiliki kekhususan, sedangkan solidaritas positif 
dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri: 

1. Yang satu mengikat individu pada masyarakat 
secara langsung, tanpa perantara. Pada solidaritas 
positif yang lainnya, individu tergantung dari 
masyarakat, karena individu tergantung dari 
bagian-bagian yang membentuk masyarakat 
tersebut. 

2. Solidaritas positif yang kedua adalah suatu 
sistem fungsi-fungsi yang berbeda dan khusus, 
yang menyatukan hubungan-hubungan yang 
tetap, walaupun sebenarnya kedua masyarakat 
tersebut hanyalah satu saja. Keduanya hanya 
merupakan dua wajah dari satu kenyataan yang 
sama, namun perlu dibedakan

3. Dari perbedaan yang kedua itu muncul 
perbedaan yang ketiga, yang akan memberi ciri 
dan nama kepada kedua solidaritas itu. Ciri-ciri 
tipe kolektif tersebut adalah individu merupakan 
bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan, 
tetapi berbeda peranan dan fungsinya dalam 
masyarakat, namun masih tetap dalam satu 
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kesatuan.

Solidaritas menekankan pada keadaan 
hubungan antar individu dan kelompok dan 
mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan 
dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan 
yang hidup dalam masyarakat. Adapun wujud 
nyata dari hubungan bersama akan melahirkan 
pengalaman emosional, sehingga dalam 
pelaksanaanya akan menumbuhkan keterkaitan 
bersama.

Solidaritas dalam sebuah permainan juga 
menjadi tingkat prioritas pertama, karena dengan 
adanya solidaritas maka sebuah permainan bisa 
menjadi lebih dipercaya dan hubungannya dengan 
semua masyarakat lebih bermanfaat.  Begitu juga 
dengan solidaritas masyarakat terhadap kelestarian 
sebuah tradisi atau permainan masyarakat 
setempat hingga tradisi tersebut tidak akan hilang 
dari generasi ke generasi.

b. Kearifan Lokal

 Local genius atau sering disebut kearifan lokal 
merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wales 
dalam Ayatrohaedi yaitu “the sum of the cultural 
characteristics which the vast majority of a people 
have in common as a result of their experiences in 



278

early life. Yang berarti bahwa kearifan lokal adalah 
“jumlah karakteristik budaya yang dimiliki sebagian 
besar orang sebagai hasil dari pengalaman mereka 
di awal kehidupan” (Daniah, 2016).

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering 
dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local 
wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) 
atau kecerdasan setempat (local genious). Menurut 
Rahyono, kearifan lokal diartikan sebagai sebuah 
kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok 
etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman 
masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari 
pengalaman masyarakat yang dalam pengalamannya 
memiliki nilai dan belum tentu dialami masyarakat 
lain. Dan nilai-nilai tersebut akan selalu ada dari 
generasi ke generasi atau yang sering kita sebut 
dengan tradisi turun temurun (Rahyono, 2009).

Ilmuwan antropologi, Koentjaraningrat, 
Spradley, Taylor, dan Suparlan, telah 
mengkategorisasikan kebudayaan manusia yang 
menjadi wadah kearifan lokal itu kepada idea, 
aktifitas sosial, artifak. Kebudayaan merupakan 
keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh 
sekelompok manusia dan dijadikan sebagai 
pedoman hidup untuk menginterpretasikan 
lingkungannya dalam bentuk tindakan-tindakannya 
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sehari-hari (Koentjaraningrat, 2009).

Abu bakar mengartikan kearifan lokal 
sebagai kebijakan yang bersandar pada filosofi, 
nilai-nilai, etika, dan perilaku yang melembaga 
secara tradisional untuk mengelola sumber daya 
(alam, manusia, dan budaya) secara berkelanjutan 
(Abubakar, 2019). Kearifan lokal yang dijadikan 
sebagai salah satu kebenaran yang mengtradisi 
suatu pengalaman merupakan perpaduan atas 
nilai-nilai suci firman dan nilai nilai tertentu yang 
kemudian dikembangkan oleh masyarakat sebagai 
tradisi yang harus dilestarikan atau diajaga. 

Sibarani menyimpulkan bahwa kearifan 
lokal adalah pengetahuan asli (indigineous 
knowledge) atau kecerdasan lokal (local genius) 
suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur 
tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan 
masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan 
komunitas baik dalam penciptaan kedamaian 
maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat 
(Sibarani, 2013).

Dari beberapa pendapat diatas, dapat 
disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan 
salah satu tradisi budaya masyarakat yang didapat 
dari sebuah pengalaman yang kemudian dijadikan 
sebuah rutinitas oleh masyarkat terntentu dengan 
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terdapat nilai-nilai suci tradisi didalamnya.  Salah 
satu kearifan lokal yang berasal dari masyarakat itu 
sendiri adalah adalah kearifan lokal yang berasal 
dari kabupaten kepualau meranti di pulau merbau 
tepatnya didesa kuala merbau, yang memiliki tradisi 
permainan pacu jung titis, yang dijadikan sebagai 
permainan pacu layar yang memiliki nilai tradisi 
yang tinggi sehingga harus tetap dilestarikan.

c. Solidaritas Masyarakat Kuala Merbau Terhadap 
Kelesatarian Pacu Jung Titis 

Pacu Jung Titis merupakan sebuah perlombaan 
perahu layar kecil yang terbuat dari sebuah kayu 
pohon pulai.  Panjang perahu tersebut memiliki 
panjang yang berbeda-beda dimulai dari kecil yang 
berukuran 100 s/d 129 cm, sedang yang berukuran 
130 s/d 159 cm dan yang paling besar dengan 
ukuran 160 s/d 180 cm.  Jarak tempuh pacu jung titis 
ini dimulai dari 100m hingga 300m.  Pacu Jung Titis 
yang ada di Kuala Merbau merupakan salah satu 
kearifan lokal yang dijadikan prioritas Kabupaten 
Kepulauan Meranti. 

Awal mula adanya Pacu Jung Titis dimulai 
dari tahun 1950 oleh masyarakat terdahulu dengan 
menggunakan alat dan bahan seadanya. Permainan 
jung titis ini menjadi salah satu permainan yang 
sangat digemari masyarakat, dan hingga pada tahun 
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1964 terhentinya jung titis dikarenakan kurang 
minatnya generasi.  Dan dimulai lagi oleh generasi 
baru pada tahun 1971 dengan inovasi inovasi baru, 
hingga tahun 2009 berhentinya kembali permainan 
ini dikarenakan adanya Pemekaran yang awal 
mulanya sebagian menjadi kabupaten Bengkalis 
sekarang menjadi kebupaten tersendiri yakni 
kabupaten Meranti. Permainan ini bertujuan agar 
solidaritas masyarakat kuala merbau tetap terjaga 
antara satu dengan yang lainnya. 

Dan pada tahun 2015, Pemkab Kabupaten 
Kepulauan Meranti sangat mengapresiasi permainan 
pacu jung titis ini hingga dijadikannya sebagai salah 
satu kerarifan lokal yang harus dilestarikan oleh 
masyarakat setempat baik dari masyarakat pulau 
tersendiri merbau hingga masyarakat se-kabupaten 
hingga pada pertengahan bulan di tahun 2019 
terhentinya permainan ini dikarenakan adanya 
wabah covid-19 yang penyebarannya sampai ke 
Indonesia hingga saat ini.

Bagian-bagian dari pacu jung titis ini adalah 
sebagai berikut.

1. Tangkop/saok adalah pacu jung titis bagian 
kepala

2. Lepo adalah pacu jung titis bagian tengah
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3. Sogok adalah pacu jung titis bagian ujuang

4. Body (jong)

5. Gando kate adalah jung titis bagian dayung

6. Anak kate adalah kepala dayung

7. Layar adalah bagian jung titis yang terbuat dari 
kain parasut

8. Kayu layar adalah bagian jung titis yang berfungsi 
sebagai penegak layar yang terbuat dari kayu 
tepis atau mahang

9. Timah adalah bagian jung titis yang berfungsi 
sebagai penyeimbang Gando kate (dayung)

Solidaritas merupakan point utama dan 
dijadikan prioritas dalam sebuah perlombaan 
Pacu Jung Titis.  Tradisi ini merupakan warisan 
budaya yang harus dilestarikan dari generasi ke 
generasi.  Permainan ini tidak hanya menang dan 
kalah melainkan juga berhubungan bagaimana 
dengan keikutsertaan masyarakat Kabupaten 
Kepulauan Meranti khusunya masyarakat kuala 
merbau dalam melestarikan tradisi ini. Solidaritas 
dijadikan sebagai kunci berlangsungnya permainan 
ini, banyak masyarakat setempat yang menjadikan 
permainan ini sebagai salah satu mata pencaharian, 
contohnya dengan membuat beberapa pacu jung titis 
dan dijualnya dengan harga berbeda-beda kratifitas 
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masing-masing, dan ada juga yang menambah 
penghasilan dengan berjualan dilokasi permainan  
saat festival  besar-besaran diadakan.

Menururt Eprizal (Sekretariat Pacu Jung 
Titis) Solidaritas masyarakat Kuala Merbau dalam 
melestarikan pacu jung titis ini dapat dilihat dari 
partisipasi masyarakat yang tidak pernah pudar, 
dan selalu mendukung atas berlangsungnya 
kegiatan.  Bukan hanya masyarakat kuala merbau 
saja, melainkan ada masyarakat dari desa lain 
dan bahkan masyarakat dari kabupaten lain ikut 
memeriahkan dan meng-apresiasi permainan Jung 
Titis yang membuat Jung Titis semakin dikenal 
masyarakat sebagai salah satu kearifan lokal yang 
memiliki solidaritas yang tinggi di Kabupaten 
Kepulauan Meranti. Hal ini membuktikan bahwa 
masyarakat masih memiliki daya tarik simpati 
yang relevan terhadap kelestarian pacu jung titis 
yang dijadikan sebagai salah satu kearifan lokal Di 
Kabupaten Kepulauan Meranti (Epriza, 2021).
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Gambar 1 dan 2 : Foto pacu jung titis dan foto 
bersama sekretariat permainan jung titis di desa 

kuala merbau kecamatan pulau merbau kebupaten 
kepulauan meranti

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa Permainan pacu jung titis yang 
ada di Kuala Merbau yang dijadikan sebagai salah satu 
kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti masih 
memiliki solidaritas yang sangat tinggi dan relevan 
terhadap kelestariannya. Hal ini dibuktikan dengan 
partisipasi masyarakat baik dari masyarakat setempat 
maupun masyarakat luar yang ikut melestarikan 
permainan turun-temurun ini.
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PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP 
TRADISI TAHLILAN DIDESA PEMATANG 

DUKU TIMUR

Oleh :

Desi Arpa, Syarif, Kurnia Nova Ryana,Nurul Ummi, Wirin 
Sy’barani Putri, Mohd Fihmi Riza, Suyani, Dani Zulkarnain

Abstrak

Penelitian ini berjudul persepsi masyarakat terhadap 
tradisi tahlilan studi kasus di desa pematang duku timur,.
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bangaiman persepsi masyarakat didesa pematang duku 
timur terkait dengan tradisi tahlilan yang sudah melekat 
didesa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah menggunakan metode kualitatif,Kemudian data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data 
primer dan sekunder.data primer berupa data yang diambil 
langsung dari informan tokoh masyarakat (habaib).data 
sekunder berupa masyarakat umum di desa pematang duku 
timur.teknik pengumpulan data pada penelitian ani adalah 
observasi,wawancara dan dokumentasi.analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data,penyajian data,penariakn 
kesimpulan. Hasil dari penelitian ini tergambar sebuah 
kesimpulan yang menunjukkan bahwa masyarakat desa 
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pematang duku timur melaksanakan tradisi tahlil bertujuan 
untuk mendo’akan seseorang yang telah meninggal dunia.
adapun hambatan dalam penelitian ini kurang terorganisir 
kelompoik masyarakat desa pematang duku timur. Persepsi 
masyarakat pematang duku timur menanggap bahwa Hukum 
dari melaksanakan tahlilan adalah mubah (boleh),selama 
yang dikerjakan tidak menyimpang dari syariat islam,karena 
isi dari tahlilan itu sendiri adalah membaca ayat suci al-
qur’an, istighfar, membaca kalimat ,tayyibah,dzikir,dan 
tasbih,membaca shalawat kepada nabi muhammad saw dan 
diakhiri dengan membaca doa.

Kata kunci: Persepsi,Tradisi,Tahlilan. 

A. PENDAHULUAN

Sebelum Islam masuk ke Indonesia,agama Hindu 
dan Buddha telah berkembang luas di Nusantara 
ini,disamping banyak yang masih menganut animisme 
dan dinamisme (Anshari, 2004). Penyebaran Islam 
di tanah Jawa oleh para Wali memiliki persamaan 
dengan pertama kali Rasulullah saw menyebarkan 
Islam di tanah Arab, yaitu kondisi masyarakat yang 
telah beragama, berkeyakinan dan telah memiliki 
budaya dan tradisi setempat. Di Jawa, khususnya, telah 
mengakar sebuah keyakinan dari agama Hindu dan 
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Buddah dalam banyak aspek, terlebih yang berkaitan 
dengan kematian, ritual selamatan dan sebagainya. 
Tidak berbeda jauh dengan kondisi masyarakat yang 
hampir sama dengan mewarisi beragam tradisi dan 
adat istiadat dari leluhur warga Arab, utamanya dengan 
keberadaan ka’bah (Ma’rufKhozin, 2013).

 Sesuai dengan metode dakwah Rasulullah 
ini, Wali Songo dan para penyebar Islam terdahulu 
tidak serta menghilangkan dan menghapus tradisi 
dari agama sebelum Islam. Mereka sangat toleran 
dengan tradisi lokal yang telah membudaya dalam 
masyarakat yang tidak bertentangan dengan akidah 
dan hukum Islam, serta mencoba meraih hati mereka 
agar masuk Islam dengan menyelipkan ajaran Islam 
dalam tradisi mereka. Meski demikian, ajaran yang 
dimasukkan dalam tradisi tersebut bukan hal yang 
terlarang dalam agama bahkan termasuk ibadah dan 
pendekatan diri pada Allah, semisal dzikir, mendo’akan 
orang mati dalam selamatan, membaca surat Yasin dan 
menghadiakan pahalanya kepada orang yang telah 
meninggal, sedekah atas nama orang meninggal dan 
sebagainya.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang 
memiliki bermacam macam budaya dan tadisi,salah 
satunya adalah tahlilan.Tahlilan merupakan 
tradisi yang sangat dinamis dan menarik,baik dari 
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sudut pandang antripologis maupun psikologis.
dia tidak hanya menjadi perekat social,tetapi juga 
mempersatukan elemen masyarakat yang terpisah 
dalam berbagai sisi idiologi dan keyakinan (Warisno, 
2017). Setidaknya,itu yang tanpak terlihat dalam 
upacara tahlilan tujuh hari,empat puluh hari,seratus 
hari,bahkan seribu hari.Semua itu diniatkan untuk 
menghivur para keluarga yang ditiunggalkan dan 
sekaligus ingin mengambil I’tibar bahwa kita juga akan 
menyusul ( mati ) dikemudian hari.

Budaya tahlilan merupakan salah satu budaya 
masyarakat diindonesia yang hingga sekarang masih 
terpelihara.hal ini terkait tidak saja pada kepercayaan 
yang bersifat teologis akan manfaat tahlilan bagi 
pembacanya,tetapi juga pada persoalan tradisi sosio-
kultural yang menyertai. Tradisi tahlilan itu sendiri 
selain buisa dijadikan penghibur untuk keluarga yang 
ditunggalkan juga bisa menjadi media dakwah melalui 
perkumpulan yang biasanya diisi dengan ceramah 
agama seputar dengan kematian,dan selaim itu tradisi 
ini juga bisa berdampak positif bagi lingkungan sosial 
untuk dijadikan ajang silaturahmi ketika masyarakat 
duduk bersama menyantap hidangan yang telah 
disajikan oleh keluarga yang ditinggalkan.

Tahlilan sudah menjadi tradisi yang mengakar 
bagi masyarakat didesa pematang duku timur,selain 
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memang mayoritas masyarakatnya merupakan 
penganut Nahdatul Ulama’. Nilai nilai positif yang 
terkandung dalam tahlilan menjadi alasan masyarakat 
didesa pematang duku timur untuk melaksanakan dan 
melestarikan tradisi yang sudah sebagian kelompok 
dianggap bid’ah.tetapi ,adanya nilai nilai positif tersebut 
tidak membuat tradisi ini luput dari nilai nilai negatif. 
Meskipun demikian,tidak dapat dihilangkan adanya 
perbedaan motivasi atau dorongan bagi masyarakat 
untuk mengikuti pelaksanaan tahlilan kekediaman 
orang yang meninggal.seperti,masyarakat akan lebih 
termootivasi untuk hadir dan mengikuti pelaksanaan 
tahlilan jika orang yang meninggal atau keluarga 
yang tertimpa musibah adalah temannya,keluarga 
temannya,atau bahkan seorang tokoh masyarakat.

Tahlilan bukanlah merupakan topik baru yang 
pernah diteliti. Ada banyak buku-buku,makalah,dan 
karya ilmiah yang membahas tentang tema ini. 
Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Rhoni Rodin dengan judul “Tradisi Tahlilan dan 
Yasinan”. Meskipun tradisi tahlilan sudah mengakar 
didesa pematang duku timur,tidak bisa kita pungkiri 
bahwa pandangan masyarakat terhadap tahlilan itu 
berbeda beda.masyarakat yang jumlah nya banyak dan 
juga pemikiran pemikiran yang begitu banyak tentu 
nya memiliki perbedaan terhadap tradisi tahlilan ini.
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tidak bisa kita pungkiri bahwa perbedaan pendapat 
antara masyarakat terkait dengan tradisi tahlilan ini 
sering ditemukan.nah dengan begitu,maka peneliti 
tertarik untuk meneliti terkait dengan bagaimana 
persepsi masyarakat secara umum terkait dengan 
tradisi tahlilan. Pada penelitian kali ini,peneliti ingin 
mengetahui bagaimana persepsi masyarakat didesa 
pematang duku timur terkait dengan tradisi tahlilan 
ini.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian 
lapangan,yaitu melakukan penelitian dengan 
mengambil data di DesaPematang Duku Timur dengan 
mengambil sampel pada dua dusun di Desa tersebut. 
Objek dalam penelitian yang dilakukan penulis 
terbagi menjadi dua yaitu Informan Primer yaitu 
tokoh masyarakat (Habib) di Desa Pematang Duku 
Timur. Dalam penelitian ini tokoh masyarakat yang 
diwawancarai adalah Bapak M.Suhud, Mujahidin, M. 
Nasir,dan Sunoto,Informan sekunder yaitu masyarakat 
umum di Desa Pematang Duku Timur. Alasan penelitian 
dillakukan pada masyarakat dikarenakan adanya 
perbedaan melakukan tradisi tahlilan masyarakat di 
berbagai RW Desa Pematang Duku Timur, Sehingga 
menarik perhatian peneliti untuk mengetahui 
bagaimana persepsi masyarakat di Desa Pematang 
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Duku Timur terhadap tradisi tahlilan tersebut.

Jenis Data Penelitian ini adalah jenis data 
kualitatif karna mengunakan prosedur penelitian yang 
menggunakan data deskriptif yang berupa ucapan 
tulisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. 
Seperti wawancara,wawancara merupakan suatu 
teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 
data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini 
ada dua macam,yakni primer dan sekunder. Data 
primer adalah data pokok yang bersumber dari lokasi 
atau obyek penelitian,yaitu informasi terkait dengan 
persoalan terhadap tradisi tahlilan yang diperoleh 
dari tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Desa 
Pematang Duku Timur. Sedangkan data sekunder 
adalah data penunjang yang bersumber dari buku-
buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 
Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan cara 
membaca atau mempelajari buku-buku yang erat 
kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian 
ini yaitu:Observasi, Menurut Indriantoro dan 
Supomo,yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek 
(orang),objek (benda-benda) atau kejadian yang 
sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi 
dengan individu-individu yang diteliti,yang dilakukan 
secara alami atau dirancang melalui analog dengan 
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wawancara terstruktur atau tidak terstruktur. 
Wawancara merupakan teknik yang digunakan 
untuk mengumpulkan data penelitian. Secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah 
suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 
pewawancara atau orang yang diwawancarai melalui 
komunikasi langsung. Dokumentasi,maksudnya 
penulis mengadakan pemeriksaan dan mengumpulkan 
data-data berupa arsip di Desa Pematang Duku Timur.

Setelah semua data yang diperlukan 
terkumpul,maka data diolah dan disjikan dengan suatu 
metode.karna dalam penelitian ini tidak mengunakan 
data berupa angka, maka metode yang digunakan adalah 
metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
dengan metode ini peneliti berusaha memaparkan 
secara detail tentang hasil penelitian sesuai dengan 
data yang dukumpulkan. Jadi analisis data yang peneliti 
maksudkan adalah upaya mencari dan menata secara 
sistematis catatan hasil observasi,wawancara,cacatan 
lapangan,dan lainya untuk meningkatkan pemahaman 
peneliti tentang maslah yang diteliti.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN TRADISI TAHLILAN

Tradisi adalah penilaian atau anggapan bahwa 
cara-cara yang telah ada merupakan yang paling benar. 
Selain itu,diartikan pula sebagai adat kebiasaan turun 
temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di 
masyarakat (Nasional, 2005). Menurut Muhammad 
Abed Al-Jabiri,kata turats (tradisi) dalam bahasa 
Arab berasal dari unsur-unsur huruf wa ra tsa, yang 
dalam kamus klasik disepadankan dengan kata-kata 
irts,wirts,dan mirats. Semuanya merupakan bentuk 
mashdar (verbal noun) yang menunjukkan arti “segala 
yang diwarisi manusia dari kedua orangtua nya,baik 
berupa harta maupun pangkat atau keningratan”. 
Menurut Hasan Hanafi. Tradisi (Turats) segala warisan 
masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan 
masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. 
Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya 
merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi 
sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini 
dalam berbagai tingkatannya. Tradisi atau kebiasaan, 
dalam pengertian yang paling sederhana adalah   telah 
dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari  
kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari 
suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang 
sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah 
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adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke 
generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, 
karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara 
masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi 
mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini 
ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini 
berasal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu di masa 
kini mempunyai dua bentuk material dan gagasan, 
atau objektif,dan subjektif. Menurut arti yang lebih 
lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material 
dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-
benar masih ada kini,belum di hancurkan, dirusak, 
di buang, atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti 
warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. 
Seperti di katakan Shils.

Tradis lahir melalui dua cara. Cara pertama, 
muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan 
secara spontan dan tak di harapkan serta melibatkan 
rakyat banyak.Karena sesuatu alasan, individu 
tertentu menemukan warisan historis yang menarik. 
Perhstian, ketakziman, kecintaan dan kekaguman 
yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara 
mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan 
kagmini berubah menjadi perilaku dalam bentuk 
upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan 
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purbakala serta munafsir ulang keyakinan lama.
Semua perbuatan itu memperkokoh sikap.Kekaguman 
dan tindakan individual menjadi milik bersama dan 
berubah menjadi fakta social sesungguhnya.Begitulah 
tradisi di lahirkan. Prosesmkelahiran tradisi sangat 
miri dengan penyebaran temuan baru. Hanya saja 
dalam kasus tradisi ini lebih berarti penemuan atau 
penemuan kembali sesuatu yang telah ada di masa lalu 
ketimbang penciptaan sesuatu yang belum pernah ada 
sebelumnya.

Cara kedua muncul dari atas melalui mekanisme 
paksaan.sesuatu yang dianggap sebagai tradisi di pilih 
dan dijadikan perhatian umum atau di paksakan oleh 
individu yang berpengaruh atau berkuasa.raja mungkin 
memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya.dua 
jalan kelahiran tradisi ini tidak membedakan kadarnya. 
Perbedaannya terdapat antara “tradisi asli”, yakni yang 
sudaah ada dimasa lalu dan “tradisi buatan”, yakni 
murni khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi 
buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian 
masa lalu dan mampu menularkan impiannya itu 
kepada orang banyak.

Sedangkan tahlilan Berdasarkan sudut pandang 
etimologis,kata tahlil atau tahlilan berasal dari 
Bahasa Arab dengan bentuk mashdar dari fiil madli 
.... yang mengandung arti “ekspresi kesenangan” 



296

atau “ekspresi keriangan” Kata ini bisa juga memiliki 
arti mengucapkan kalimah thayyibah ( “Laa ilaahaa 
illallah”) atau dalam Bahasa Indonesia artinya “tiada 
tuhan yang patut disembah kecuali Allah” atau dengan 
kata lain yaitu “pengakuan seorang hamba yang 
meng’iktikadkan bahwa tiada tuhan wajib disembah 
kecuali Allah Semata (Sahab, 2008). Tahlil merupakan 
zikir yang dilakukan oleh umat Islam. Zikir ini dianggap 
memiliki nilai yang terbesar dan mempunyai banyak 
keutamaan. Kata tahlil sebangsa dengan kata takbir 
(mengucapkan allahu akbar), tahmid (mengucapkan 
alhamdulillah),tasbih (mengucapkan subhanallah), 
Hamdalah (mengucapkan alhamdulillahi rabbil 
„alamin), dan sebagainya. 

Pengertian tahlilan menurut istilah adalah: 
“bersama-sama mengucapkan kalimah thayyibah dan 
berdoa bagi orang yang sudah meninggal dunia”. Dari 
uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahlil adalah 
bersama-sama melakukan doa bagi orang yang sudah 
meninggal dunia. Tahlilan ini bisa dilaksanakan di 
rumah-rumah, musholla, surau atau majelis-majelis 
dengan harapan semoga diterima amalnya dan 
diampuni dosanya oleh Allah SWT.

Istilah tahlilan kemudian lebih dipahami di 
lingkungan masyarakat Indonesia sebagai bagian 
dari ritual selamatan yang dilakukan oleh sebagian 
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umat Islam, yang mayoritas berada di Indonesia, 
untuk memperingati dan mendoakan orang yang 
telah meninggal dunia. Tradisi sebagai wujud sikap 
empati sosial,sebagai penjagaan harmonisasai 
sosial. Tahlilan biasa dilakukan pada hari pertama 
meninggalnya jenazah hingga memasuki hari ketujuh, 
dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke100, 
kesatu tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, 
bahkan hingga hari ke1000.Selama menjalani ritual 
tahlil, puji-pujian terhadap Tuhan memang menjadi 
fokus utama. Biasanya dilakukan lewat bacaan ayat-
ayat dan doa-doa tertentu. Surat Yasin menjadi bacaan 
utama, diiringi dengan Ayat Kursi dan lantunan tasbih 
(pensucian), tahmid (puji-pujian) dan istighfar (mohon 
ampunan).

SEJARAH TAHLILAN

Tahlilan merupakan praktek keagamaan yang 
didalam nya terdapat nilai-nilai Agama Islam. Acara 
tahlilan yang kedengarannya tak lagi asing di telinga 
orang Indonesia merupakan salah satu tradisi zaman 
Wali Songo yang sampai sekarang masih diamalkan 
oleh sebagian besar masyarakat. Asal-usul tradisi ini 
sebenarnya berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha 
yang termodifikasi oleh ide-ide kreatif para Wali Songo, 
penyebaran agama Islam di Jawa. Awalnya tradisi 
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tahlilan ini belum ada, sebab masyarakat zaman dulu 
masih mempercayai kepada makhluk-makhluk halus 
dan gaib. Oleh sebab itu, mereka berusaha meminta 
sesuatu kepada makhluk makhluk gaib tersebut 
berdasarkan keinginan yang dikehendakinya. Agar 
keingin itu terkabul, maka mereka membuat semacam 
sesajen yang nantinya ditaruh di tempat-tempat yang 
dianggap keramat, seperti punden dan pohon-pohon 
besar (Yudhistira).

Melihat kenyatan tersebut, selain menyebar 
dakwah Islam, para Wali Songo juga bertekad ingin 
merubah kebiasaan merekah yang sangat kental akan 
nuansa tahayyul untuk kemudian diarahkan kepada 
kebiasaan yang bercorak islami dan realistik. Untuk 
itulah, merekah berdakwah lewat jalur budaya dan 
kesenian yang cukup disukai oleh masyarakat denga 
sedikit memodifikasi serta membuang unsur-unsur 
yang berseberangan dengan Islam. Dengan begitu, 
agama Islam akan cepat berkembang di tanah Jawa 
dengan tidak membuang mentah-mentah tradisi yang 
selama ini mereka lakukan. Tradisi tahlilan ini memang 
tidak terdapat pada zaman Nabi saw. Lebih tepatnya 
tradisi ini lebih identik dengan perpaduan antara 
kebudayaan Jawa Kuno dengan tradisi Islam. Sehingga 
tidak sedikit dari mereka yang secara terang-terangan 
menolak, bahkan menentang  tradisi ini. Sebab, mereka 
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menyakini bahwa acara tahlilan merupakan amalan 
yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw, sehingga 
termasuk bid’ah.  

Namun perlu diingat, para Wali Songo dalam 
berdakwah sangat mengedepankan kehati-hatian 
serta strategi yang jitu dalam misinya menyebarkan 
ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Sebab, dikala 
itu kondisi mereka yang masih beragama Hindu dan 
Bunddha masih belum mampu merubah total apa 
yang menjadi kebiasan dan tradisi mereka, sehingga 
sangat sulit bagi para Wali apabila langsung mengkikis 
kebudayaan yang mereka lakukan selama itu dalam 
dakwanya. Mereka juga tidak sembarangan membuat 
adat-istiadat yang mereka lakukan serta sangat selektif 
dan teliti memilah-milah kebiasaan mana yang masih 
dalam koridor syari’at dan mana yang bertentangan. 
Sebab apabila para Wali Songo bertindak gegabah 
dalam menjalankan misinya, maka agama Islam pun 
sulit diterima oleh orang Jawa pada waktu itu. Bahkan 
tak jarang merekapun semakin membeci pada Islam 
yang justru makin menghambat berkembangnya agama 
yang dibawa baginda Rasulullah SAW ini. Strategi Wali 
Songo ini kemudian diperkuat dengan statement Imam 
Syafi’i yang dikutip dalam buku “jami’ al-‘Ulum wa al-
Hikam” karrangan Ibnu Rajab yang berbunyi: “Bid’ah 
itu ada dua, yaitu bid’ah hasanah (terpuji) dan bid’ah 



300

dhalalah (tercela). Bid’ah hasanah berarti bid’ah yang 
selaras dengan sunnah, sedangkan bid’ah dhalala 
berarti bid’ah yang bertentangan dengan sunnah” 
(Yudhistira).

Meskipun tradisi tahlilan di Indonesia merupakan 
suatu trradisi Hindu-Buddha yang oleh Wali Songo 
dimodifikasi dengan nilai-nilai islami, amalan yang ada 
dalam tahlilan bukan murni dari bangsa Indonesia, 
melainkan sudah penah dicontohkan sejak masa 
sahabat, serta pada masa tabi’in dan seterusnya. 
Karena sudah pernah dicontohkan inilah maka 
kebiasaan tersebut masih ada hingga kini. Misalnya 
seperti selamatan hari ketujuh diperbolehkan dalam 
syari’at Islam.

Sebagaimana keterangan Imam Jalaluddin 
Abdurrahman As-Suyuhi dalam kitab karangannya 
yaitu kitab Al-Hawi Lil Fatawi: 

“Telah berkata Imam Ahmad bin Hambal RA di dalam 
kitabnya yang menerangkan tentang kitab zuhud: 
Telah menceritakan kepadaku AlAsyja’i dari Sufyan 
sambil berkata: Telah berkata Imam Thawus (‘ulama 
bersar zaman tabi’in): Sesunggunya orang-orang yang 
meninggal akan dapat ujian dari Allah dalam kuburan 
mereka selama tujuh hari. Maka disunnahkan bagi 
mereka yang masih hidup mengadakan jamuan makan 
(sedekah) untuk orang-orang yang sudah meninggal 
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selama hari-hari tersebut.” (Mustaghfirin).

Pembacaan tahlil yang dikhususkan untuk orang-
orang yang telah meninggal juga menjadi tradisi turun 
temurun di Hadhramaut Yaman tempat berdiamnya 
para ahlul bait dzurriyah Nabi Muhammad saw. Sejarah 
tersebut dapat ditemukan dalam kitab Al-Ilmin Nibros 
tulisan Sayyid Al Habib Abdulloh bin Ashi bin Hasan 
Al Athos. Di kitab tersebut di jelaskan: “Sabagain dari 
mereka (ahlul bait di Hadhramaut) mengumpulkan 
para jama’ah yang membaca tasbih dan tahlil sebanyak 
1000 kali, kemudian mereka menghadiakan pahalahnya 
kepada orangorang yang telah meninggal dunia.”

Tradisi bacaan tahlil sebagaimana yang dilakukan 
kaum muslimin sekarang ini tidak terdapat secara 
khusus pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para 
sahabatnya. Tetapi tradisi itu mulai ada sejak zaman 
ulama muta’akhkhirin sekitar abad sebelum hijriyah 
yang mereka lakukan berdasarkan istinbath dari Al-
qur’an dan hadits Nabi saw, lalu mereka menyusun 
rangkaian bacaan tahlil, mengamalkannya secara rutin 
dan mengajarkannya kepada kaum muslimin (FB). 
Masih banyak lagi dalil- dalil lain bisa dijadikan dasar 
untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang 
sudah meninggal serta mendoakannya.

Adapun rangkaian dasar bacaan pada pelaksanaan 
tahlil dan urutannya, Madchan Anies memeparkan 
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adanya sembilan bagian pokok dalam tahlil,yaitu:

a) Tentang hadrah dan al-Fatihah

b) Surat al-Ikhlas,al-Mu’awwidzatain,dan al-Fatihah

c) Tenteang permulaan surat al-Baqarah

d) Surat al-Baqarah 163 dan ayat kursi

e) Ayat-ayat terakhir surat al-Baqarah

f) Bacaan tarhim dan tabarruq dengan surat Hud 73 
dan al-Ahzab 33

g) Sholawat,hasbalah dan hauqolah

h) Bacaan istighfar,tahlil,dan tasih

i) Doa penutup tahlil.

PENGERTIAN PERSEPSI MASYARAKAT

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,Kata 
Persepsi memeiliki dua arti yaitu tanggapan atau 
penerimaan secara langsung dari sesuatu atau serapan. 
Persepsi adalah proses mengorganisasikan berbagai 
sensasi menjadi pola yang bermakna. Persepsi adalah 
penginderaan terhadap suatu  kesan yang timbul 
dalam lingkungannya,persepsi bisa diawali oleh 
sensasi yang diartikan sebagai tahap paling awal dalam 
penerimaan informasi. Persepsi adalah proses internal 
yang kita lakukan untuk memilih,mengevaluasi dan 
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mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan 
eksternal. Secara umum dipercaya bahwa orang-orang 
berperilaku sebagai hasil dari cara mereka mempersepsi 
dunia (lingkungannnya) sedemikian rupa. Perilaku-
perilaku ini dipelajari sebagai bagian dari pengalaman 
budaya mereka. Artinya,kita merespon kepada suatu 
stimuli sedemikian rupa,sesuai dengan budaya yang 
telah diajarkan kepada kita.

Secara etimologis,persepsi atau dalam 
bahasa inggris perception berasal dari bahasa latin 
perceptio,yang artinya menerima atau mengambil. 
Kata persepsi biasanya dikaitkan dengan kata 
lain,menjadi persepsi diri dan persepsi sosial. Menurut 
Leativ persepsi (perception) dalam arti sempit adalah 
penglihatan,bagaimana cara orang melihat sesuatu. 
Sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau 
pengertian,yaitu bagaimana seseorang memandang 
atau mengartikan sesuatu. Sedangkan persepsi 
menurut De Vito persepsi adalah proses ketika menjadi 
sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi 
indra kita. 

Istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut 
kesatuan-kesatuan hidup manusia,baik dalam tulisan 
imiah maupun dalam bahasa sehari-hari,adalah 
masyarakat. Dalam bahasa inggris dipakai istilah 
society yang berasal dari kata latin socius,yang berarti 
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“kawan”. Istilah masyarakat itu sendiri berasal dari kata 
Arab syaraka yang berarti “ikut serta”,berpartisipasi.

Masyarakat merupakan suatu pergaulan 
hidup,oleh karna itu manusia hidup bersama. Beberapa 
orang sarjana telah mencoba untuk memebrikan 
defenisi masyarakat(society),misalnya seperti berikut.

1) Mac Iver dan Page yang menyatakan bahwa 
masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan 
dan tata cara,dari wewenang dan kerja sama 
antar berbagai kelompok dan penggolongan,dari 
pengawasan tingkah laku serta kebebasan-
kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu 
berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat 
merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat 
selalu berubah.

2) Ralp Linton mengemukakan,masyarakat merupakan 
setiap kelompok manusia yang telah hidup dan 
bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat 
mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka 
sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas 
yang dirumuskan dengan jelas.

3) Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat 
adalah orang-orang yang hidup bersama,yang 
menghasilkan kebudayaan.
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PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
TAHLILAN

Tahlilan itu Laa ilaaha illallah,merupakan 
dzikrullah dimana bacaan Al-ikhlas,An-nass,Al-Fatihah 
nya terkhususkan kepada ahli bait.seperti yang 
diungkapkan oleh bapak mujahidin selaku pemuka 
agama didesa pematang duku timur. “Jadi pada 
dasarnya tahlilan itu laa ilaaha illallah,merupakan 
dzikrullah dimana bacaan al-ikhlas,an-nass,al-fatihah 
nya terkhususkan kepada ahli bait ada sebagian orang 
mengatakan bahwa tahlilan itu tidak akan sampai 
kepada Ruh,sementara kita manusia tidak tau sampai 
atau tidak nya bacaan kita tersebut karena itu semua 
hak Allah SWT,Tetapi tetap saja kita berikhtiar karna 
sudah jelas hadist nya pada orang meninggal itu ada 3 
perkara yang ditinggalkan,salah satunya doa anak yang 
shaleh (Mujahidin, 2021).

Seperti kebiasaan masyarakat Indonesia,bahwa 
tahlilan dilaksanakan sesuai dengan permintaan ahli 
waris.didesa pematang duku timur sendiri seperti 
yang diungkapkan oleh bapak m suhud selaku 
pemuka agama dan tokoh masyarakat. “Dalam tahlilan 
biasanya ada tiga hari sampai seminggu tergantung 
kepada permintaan daripada ahli waris atau anak yang 
ditinggalkan. Untuk jamuan tahlilan biasanya warga 
membantu si tuan rumah berupa makanan ataupun 
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sumbangan uang sebagai bentuk bantuan untuk 
meringankan beban keluarga yg ditimpa musibah.
Contohnya di malam pertama diarahkan beberapa 
kepala keluarga untuk membawa snack,ataupun bisa 
juga memberi dalam bentuk uang secukupnya.Jadi,apa 
yang kita berikan kepada keluarga yang ditimpa 
musibah tadi juga merupakan shadaqah jariyah dan 
dengan mengikuti tahlilan tersebut bisa menjadi ilmu 
yang bermanfaat buat sesama (Mujahidin, 2021).

Tahlilan berasal dari fiiil madhi hallala-
yuhallilu-tahlilaa.Tahlilan itu artinya membaca Laa 
ilaaha illallah,itu adalah anjuran Nabi.Kedua,tahlilan 
meupakan tradisi Ahlu Sunna Waljamaah tetapi bukan 
berarti mewajibkan tapi alangkah baiknya apabila 
ada keluarga yang tertimpa musibah dengan adanya 
takjiah dapat menghibur keluarga selama 3 hari 
maupun 7 malam tidak dada batasan.Kata Rasulullah 
“Bacakanlah orang-orang mati diantara kamu dengan 
lafadz Laa ilaaha illallah”. (Pandangan/persepsi dari 
ulama-ulama NU).

Beberapa masyarakat juga tidak setuju 
dilakukannya kegiatan tahlilan ini,sebagaimana 
disampaikan oleh bapak nasir selaku tokoh masyarakat 
dan pemuka agama. “Beberapa orang juga tidak setuju 
tentang adanya Tahlilan karna di zaman Rasul tidak 
ada tahlilan.Maka disini selama masih ada tokoh-tokoh 
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NU itu masih diadakan tahlilan,karna manfaatnya 
dapat menghibur keluarga yang tertimpa musibah.
Pada zaman dulu itu,mereka takjiah dengan bacaan-
bacaan tetapi dengan bermain kartu’.

Nah dari penjelasan diatas bahwa ada juga 
masyarakat yang tidak setuju terkait dengan tradisi 
tahlilan ini,namun begitu karna maysarakat yang tidak 
setuju hanya beberpa orang,tidak mempengaruhi 
masyarakat desa pematang duku timur untuk 
melaksanakan tradisi tahlilan ini.

Menurut para ulama,bacaan Al-Qur’an yang kita 
baca tersebut akan sampai kepada orang yg meninggal 
bagi yang meyakininya.Ada juga ulama yang tidak 
mau mengikuti tahlilan.Persepsi tahlilan di desa ini 
sangat kuat,tetapi tidak ada paksaan bagi yg mau 
melaksanakannya. Tahlilan disini bukan hanya saja 
unsur tradisi tetapi juga unsur agama.

Lalu dalam tradisi tahlilan bagaimana ahli 
waris dlama menjamu masyarakat yang dating untuk 
membacakan tahil.dijelaksan oleh bapak mujahidin 
selaku tokoh masyarakat dan pemuka agama. “Terkait 
jamuan pada saat tahlilan juga tidak dipaksakan 
harus ada,masyarakat RW 06 biasanya membantu 
menyiapkan kue masing-masing rumah ke tempat 
musibah.masyarakat juga membantu dalam menjamu 
masyarakat yang melakukan tahilan.saling tolong 
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menolong juga ada dalam tradisi ini,dengan bantuan 
dari masyarakat,ahli waris tidak terlalu dibebankan 
didalam menjamu masyarakat (Mujahidin, 2021).

Secara umum tahlilan itu tidak ada hukumnya. 
Dalam Islam sendiri disebutkan manusia yang baik 
yaitu manusia yang memberikan manfaat kepada 
manusia lainnya.Dalam tanggapan masyarakat terkait 
tahlilan ini pasti berbeda-beda tetapi mungkin ada yang 
sependapat bahwa tahlil itu bisa memberi manfaat . 
Menurut saya secara pribadi tahlilan hukumnya bukan 
sunnah ataupun wajib,makruh dan haram tapi kita 
ambil saja manfaatnya.Menurut saya hukum apabila 
dikerjakan tahlilan ini adalah baik karena tujuan kita 
memberikan doa kepada orang terdahulu.Kita harus  
bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain.

Seperti yang diungkapka oleh bapak sunuto 
selaku pemuka agama didesa pematangduku timur. 
“Tahlilan ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan 
semenjak nenek moyang terdahulu,kami hanya 
meneruskan apa yang menjadi kebiasaan para nenek 
moyang kami.tradisi ini juga tidak bertentangan 
dengan ajaran nabi kita,karna didalam nya terdapat 
kalimat kalimat allah,kalimat zikir.masyarakat kami 
melaksanakan tahlilan ini bukan hanya pada saat ada 
orang meninggal,namun pada acara acara lain seperti 
pembacaan yasin,setelah sholah sunnah tarawih 
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dibulan rimadhon kami juag melaksanakan tradisi 
tahlilan ini, yang kami laksnakan dimasjid,Barangkali 
ada yang tidak setuju terkait pengadaan tahlilan dengan 
menyebutnya bid’ah. Tapi menurut saya pribadi tahlil 
itu tidak menyalahi karna itu doa untuk orang lain 
(Mujahidin, 2021).

D. PENUTUP

Tahlilan itu laa ilaaha illallah,merupakan 
dzikrullah dimana bacaan al-ikhlas,an-nass,al-fatihah 
nya terkhususkan kepada ahli bait ada sebagian orang 
mengatakan bahwa tahlilan itu tidak akan sampai 
kepada Ruh,sementara kita manusia tidak tau sampai 
atau tidak nya bacaan kita tersebut karena itu semua 
hak Allah SWT,Tetapi tetap saja kita berikhtiar karna 
sudah jelas hadist nya pada orang meninggal itu ada 
3 perkara yang ditinggalkan,salah satunya doa anak 
yang shaleh. Dari pembahasan diatas dapat diketahui 
bahwa Pesepsi masyarakat didesa pematang duku 
timur terhadap tradisi tahlilan ini mereka beranggapan 
bahwa kegiatan tahlilan ini bisa dikatakan kegiatan 
yang harus dilakukan bahkan wajib bagi ada warga 
yang meninggal dunia.mereka beranggapan bahwa 
kegiatan ini tidak bertentangan dengan ajaran yang 
dibawa oleh rosullah saw.secara umum masyarakat 
didesa pematang duku timur beranggapan tradisi 
tahlilan merupakan tradisi turun temurun yang harus 
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dilakukan apabila ada masyarakat yang meninggal 
dunia.pelaksaan tradisi tahlilan didesa pematang duku 
timur dilaksanakan selam 7 malam,masyarakat saling 
membantu didalam mengadakan jamuan kepada 
orang yang tahlilan.salah satu bentuk kepedulian 
masyarakat adalah dengan meringankan beban ahli 
bait dengan menyumbangkan sejumlah uang dan juga 
membawa makanan secara bergiliran selama 7 malam.
dengan begitu ahlul bait akan sangan merasa terbantu 
dan tidak terlalu memberatkan ahlul bait.kebiasaan 
tersebut suda dilaksanakan oleh masyarakat pematang 
dukutimur apabila ada masyarakatnya yang meninggal 
dunia.

Namun tidak bisa pungkiri bahwa perbedaan 
dalam masyarakat pasti ada.tidak terlepas dari tradisi 
tahlilan ini,ada minoritas atau beberapa masyarakat 
menganggap bahwa tradisi tahlilan ini tidak perlu 
dilakukan,karna tidak  pernah diajarkan oleh nabi 
Muhammad SAW.masyarakat yang beranggapan 
seperti ini mencoba menghasut masyarakat lain 
untuk tidak melaksanakan tradisi tahlilan.namun 
karna kepercayaan yang kuat masyarakat tidak 
mudah terpengaruh oleh ajakan ajakan tersebut,karna 
masyarakat sudah bisa menilai bahwa kegiatan tahlilan 
ini kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat 
islam.
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Dalam penelitian ini mungkin hanya sebagian 
bahkan sedikit informasi yang dapat kami temui,kami 
berharap penelitian imi bisa berlajut.karna terkait 
dengan tradisi tahlilan ini banyak perbedaan pendapat 
dikalangan masyarakat.selain itu juga kita sebagai 
generasi penerus bangsa harus melestarikan tradisi 
tradisi yang ada diindonesia ini,salah satunya tahlilan 
ini.agar nantik setelah para orang tua tua kita sudah 
tidak ada,diharapkan tradisi ini akan tetap terus 
berkembang.karna mengingat saat ini kita dizaman 
teknologi.segala informasi mudah didapatkan.jangan 
sampai kita sebagai generasi muda salah mencerna 
informasi.
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