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Abstract 

Siak River is the deepest river in Indonesia. Located in Riau Province, the Siak River, which is 

located in Tapung, Kampar Regency, RokanHulu Regency, Bengkalis Regency and SiakRegency 

has a depth of 30M. The result of silting is now 18M. Siak River also passes Pekanbaru City Riau 

Province with a relatively flat river contour with an altitude of 0.25 Dpl above sea level. The 

siltation siak river is caused by a decrease quality the river due to the occurrence  industrial and 

household waste disposal both small and large. Nearly 60% comes from household waste in the 

city Pekanbaru. Utilization of the river for daily needs for the Malay tribal local community is 

considered very wise because for the Malay river tribe is a marwah and self-identity. The Malay 

community has a traditional institution that houses the community in upholding the institutions for 

protecting indigenous people, especially regarding the designation of the teachings Malay people 

in the Pekanbaru. The study aimed to analyze the role Pekanbaru City LAM on the function of the 

Siak river waters Pekanbaru. This research is a survey research and literature study with interview 

techniques and collection previous study material about the Pekanbaru and Siak River Malay 

tribes. From the results  research,  LAM Pekanbaru city Program has been found in Pekanbaru 

LAM Program on the function of the Siak River waters. The absence of cultural inventory efforts as 

local wisdom of Malay people in the preservation of Siak River. In this study also found a non-

synergic relationship between policy makers in AMDAL licensing and LAM Pekanbaru so that 

local wisdom of the community in the coastal river siak is threatened in extinction. The relationship 

of neglected local wisdom to the function of the river Siak was also found in this study to accelerate 

damage to the river Siak in the city of Pekanbaru. 
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PENDAHULUAN 

Tuhan menciptakan alam semesta ini beserta isinya untuk dipergunakan oleh 

manusia dan dijaga olah manusia. Pada alam semesta terdiri dari daratan dan perairan di 

permukaan bumi ini. Salah satu bentuk perairan adalah sungai. Dalamnya dan panjangnya 

sungai mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia.  

Sungai Siak merupakan  sungai terdalam di Indonesia. Terletak di Provinsi Riau 

sungai siak yang berhulukan di daerah Tapung Kabupaten Kampar atau Rokan Hulu dan 

bermuara hilir di Kabupaten bengkalis dan  Kabupaten Siak mempunyai kedalaman 30M. 

Akibat pendangkalan sekarang menjadi 18M. Sungai siak juga melewati  Kota pekanbaru 

Provinsi Riau dengan kontur sungai relatif datar dengan ketinggian 0,25 Dpl diatas 

permukaan laut. 

Pendangkalan sungai siak diakibatkan penurunan kualitas sungai karena terjadinya 

pembuangan limbah industri dan rumah tangga baik bersekala kecil maupun besar. Hampir 

60% berasal dari sampah rumah tangga di Kota Pekanbaru. Masyarakat lokal merupakan 

masyarakat asli maupun pendatang yang hidup di pesisir sungai. Menurut Putri (2014) nilai 

TDS, pH, konduktivitas listrik dan kandungan logam, sungai Siak kota Pekanbaru dapat 

dikatakan sudah tercemar karena semua parameter tersebut berada di atas nilai standar 

baku mutu air untuk industri di Indonesia menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 04 Tahun 2010. Berikut dapat dilihat peta penelitian pencemaran sungai 

siak:  
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Gambar 1. Peta penelitian sampel limbah sungai siak (Laboratorium Fisika Bumi, Jurusan 

Fisika, Unand, 2014) 

 

Pencemaran air sungai sangat besar pengaruhnya bagi hajad hidup orang banyak 

karena berbagai kepentingan terkait di dalamnya, antara lain untuk cuci, mandi, sumber air 

minum, transportasi, perikanan dan irigasi sawah. Bahkan sungai juga dapat dimanfaatkan 

sebagai pembangkit listrik, olah raga dan rekreasi. Namun dalam perkembangan peradapan 

manusia  di era millenium ini, sungai dipergunakan sebagai tempat pembuangan sampah 

dan limbah yang praktis dan murah. Akibatnya kondisi perairan sungai semakin kritis dan 

harus segera dibenahi pengendalian dan pengelolaannya jika tidak ingin perairan sungai 

menjadi kehilangan fungsi sesuai dengan peruntukannya. (Susmarkanto, 2002) 

Pemanfatan sungai untuk kebutuhan sehari hari bagi masyarakat lokal suku melayu 

ini dipandang sangat arif karena bagi suku melayu sungai merupakan marwah dan identitas 

diri. Masyarakat Melayu pekanbaru mempunyai lembaga adat yang menaungi masyarakat 

dalam menegakkan kelembagaan mengayomi masyarakat adat terutama tentang tunjuk 

ajarnya orang melayu kota pekanbaru Provinsi Riau.  

LAM kota pekanbaru merupakan lembaga adat melayu yang mempunyai peran 

melindungi dan mengayomi baik itu masyarakat melayu maupun mayarakat pendatang 

yang sudah bermukim di bumi lancang kuning kota pekanbaru karena dalam pepatah 

melayu ―dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung‖ pepatah ini mengisyaratkan apabila 

pendatang yang sudah bermukim di kota Pekabaru haruslah berbudaya melayu, selain itu 

juga sungai dan Hutan (rimbo) juga dilindungi oleh lembaga adat karena merupakan aset 

dan identitas diri masyarakat melayu di kota pekan baru karena merupakan marwah dan 

kehormatan masyarakat melayu kota pekanbaru.  

Dengan berjalannya waktu pertumbuhan industri perkotaan semakin pesat dan tak 

terbendung lagi dengan berbagai macam kepentingan. Dengan menjadikan kota 

pekanbaru sebagai sentra bisnis di provinsi Riau menjadikan sungai Siak sangat 

bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi fungsi perairan terutama di pesisir sungai tempat 

bergantungnya kehidupan, bermacam macam kegiatan  masyarakat kota pekanbaru tidak 

terelakkan lagi seperti untuk kebutuhan hidup sehari hari seperti minum, mandi, mencuci 

dan lain lain, sarana transportasi, tempat mencari nafkah, pusat dari ekosistem, tempat 

rekrerasi dan lain-lain. Mulyadi (2005) menyatakan bahwa bahan pencemar yang masuk 

ke Sungai Siak ada yang berupa limbah cair, sedimen, nutrien, logam beracun, zat kimia 

beracun, pestisida, organisme patogen dan sampah rumah tangga. Beban limbah terbesar 
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yang masuk ke dalam  Sungai  Siak  adalah  limbah  cair  yang  bersumber  dari  kegiatan  

industri,  rumah  tangga, perkebunan sawit dan pabrik makanan. 

Dalam konteks kehidupan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya sungai 

maka sungai dapat memainkan beragam fungsi, pertama sungai berfungsi sebagai jalur 

transportasi. Sebelum dibukanya jalur jalan darat, sungai merupakan satu-satunya jalur lalu 

lintas.  Secara ekonomi, secara fisik lingkungan yang banyak terdapat sungai telah 

mendorong terjadinya aktivitas perekonomian melalui sungai.  

Penelitian bertujuan menganalisis peranan LAM Kota Pekanbaru terhadap fungsi 

perairan sungai Siak Pekanbaru.   

 

METODE 

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Sumber data dipilih secara purposive dan snowball sampling. Data yang diperoleh 

bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara dan observasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagai keperluan hidup sehari hari (MCK) 

Kualitas air sungai siak Pekanbaru sudah sangat menghawatirkan menurut 

wawancara tokoh masyarakat yang tinggal dipesisir kota pekanbaru  juga Pengurus LAM 

kota Pekanbaru H. Rusli Zainuddin (wawancara 7 November 2018) mengungkapkan 

bahwa pada tahun 1972 saat beliau mulai tinggal di pesisir sungai siak fungsi sungai masih 

banyak dapat dinikmati oleh penduduk kota pekanbaru. Contohnya saja untuk kebutuhan 

hidup sehari hari. Air sungai siak yang tidak terlalu jernih dan kemerah merahan memang 

sudah seperti itu bentuknya sejak dulu tapi bisa diminum dan tidak mengakibatkan sakit 

perut atau sakit apapun kalau dikonsumsi oleh masyarakat kota Pekanbaru, apalagi di buat 

mandi atau kebutuhan kehidupan setiap harinya. 

Wawancara dengan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Kota Pekanbaru H. Said 

Usman Abdullah (wawancara 7 November 2018), dengan berjalannya waktu sungai Siak 

sudah mengalami pencemaran yang cukup parah, bukti nyatanya saja air yang biasa 

diminum dapat dilihat secara kasat mata tidak lagi baik atau bahaso kitonyo koruh. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai macam sampah atau zat kimia yang dibuang kesungai siak. 

Kalau ditanya kepada masyarakat boleh dikatakan tidak banyak lagi masyarakat melayu 

asli yang tinggal di pesisir sungai siak. Pesisir sungai siak sekarang sudah lebih banyak 

pendatang dari pada warga tempatan. Belum ada peranan LAM agar air ini dapat diminum 

seperti dulu kembali untuk kedepan tentunya kita akan membuat maklumat yang ditujukan 

ke Pihak industri untuk dapat mengelola limbah mereka sebelum dibuah ke sungai siak. 

Ditinjau dari sudut pandang antropologis (sosial budaya), kecenderungan orang 

atau masyarakat untuk membuang limbah dan kotoran ke sungai telah menjadi adat atau 

kebiasaan, sejak dahulu kala jauh sebelum adanya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan 

seperti : jamban keluarga (WC) dan Tempat Sampah (TPS dan TPA).Senada dengan hal 

tersebut Siti Fatimah (2007) mengatakan Kualitas air sungai Progo perlu dijaga 

kelestariannya agar dapat membantu mengatasi masalah air bersih terutama diwaktu yang 

akan datang, setiap industri yang membuang air kesungai Progo harus melalui pengelolaan 

limbah terlebih dahulu agar tidak menimbulkan polusi. 

Sarana Transportasi 

Pembangunan-pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah seperti 

Jembatan Laighton dan jalan-jalan aspal di sepanjang sungai Siak Pekanbaru, 

mengakibatkan lalu lintas kapal otomatis tidak sebanyak dulu baik itu kapal yang besar 

maupun kapal kecil untuk penyebrangan. Menurut wawancara dengan Ketua Majelis 
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Kerapatan Adat LAM Kota Pekanbaru H. Said Usman Abdullah (wawancara 7 November 

2018) mengatakan peran serta LAM kota pekanbaru belum ada dilakukan untuk sarana 

transportasi, kedepan dengan selesainya Peraturan daerah kita rancang sungai siak melaui 

metode komunikasi dengan pemerintah daerah dan syahbandar dinas perhubungan 

menggiatkan transportasi yang murah meriah melibatkan pemuda pemuda melayu 

setempat tentunya harus dengan dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu. 

Wawancara dengan masyarakat yang tinggal dipesisir kota pekanbaru  juga 

Pengurus LAM kota Pekanbaru H. Rusli Zainuddin (wawancara 7 November 2018), fungsi 

sungai siak sebagai sarana transportasi juga jelas adanya. Lalu lintas Kapal baik itu kapal 

yang berukuran kecil maupun berukuran besar juga menambah ramainya lalu lintas di 

sungai siak. Kapal baik dari kota-kota yang terdekat seperti dari Siak, Bengkalis, Rokan, 

Selatpanjang, maupun dari kepulauan Riau, ada juga Kapal dari luar negeri yang bersandar 

di pelabuhan sungai siak yang dekat pasar bawah. Tetapi sekarang dikarenakan oleh 

pencemaran yang terjadi di sungai siak terjadilah pendangkalan sehingga kapal kapal besar 

tidak lagi dapat masuk kesungai siak, selanjutnya abrasi atau pengikisan sungai pinggiran 

sungai semakin tahun semakin jelas, banyaknya juga pembangunan jembatan juga 

mempengaruhi lalu lintas transportasi di sungai siak. Tidak ada tumbuhnya pepohonan di 

pesisir sungai juga mengakibatkan tebing tebing sungai hancur. Memang ada pemerintah 

membikin program turap di pesisir sungai tapi belum seluruh tepian sungai hanya sedikit 

yang baru di turap. 

Pengaktifan anak-anak sungai kembali atau dikenal dengan kanal dibeberapa 

daerah sukses juga membantu drainase di kota pekanbaru yang kalau sudah musim hujan 

kota pekanbaru menjadi banjir. Perilaku masyarakat dan industriawan dalam membuang 

limbah dan kotorannya ke sungai merupakan sumber/faktor penyebab pencemaran 

lingkungan perairan sungai, sehingga sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan 

yang berakibat lebih lanjut timbulnya banjir karena daya dukung sungai untuk menampung 

dan mengalirkan air hujan ke laut sudah mulai berkurang. (Susmarkanto, 2002). 

Kota Makassar memiliki kanal banjir yang membentang dan membelahkawasan 

perkotaan dan memiliki fungsi utama sebagai sistem drainase 

primer yang bermuara kesungai je‗nebereng, sungai tallo dan selat Makassar. Kanal yang ada di 

Kota Makassaar melalui sebanyak 10 kecamatan, Kondisi inilah yang menjadikan Kota Makassar 

berpotensiuntuk memanfaatkan kanal sebagai alternative dalam mengatasipermasalahan 

transportasi darat salah satunya yaitu kemacetan. (Kartini dkk, 2016) 

Tempat Mencari Nafkah  

Salah satu profesi masyarakat melayu pesisir sungai siak menjadikan sungai siak 

tempat mencari nafkah atau biasa dikenal dengan nelayan. Nelayan di sungai siak sudah 

sangat berkurang, hal ini dikarenak ikan-ikan lokal yang ada di sungai siak banyak yang 

tidak bisa ditemukan lagi. Hal ini dikarenakan sudah tercemarnya sungai siak. Wawancara 

Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Kota Pekanbaru H. Said Usman Abdullah 

(wawancara 7 November 2018) mengatakan Limbah yang merusak perairan sungai siak 

dikibatkan maraknya dan majunya pembangunan sektor industri di Pekanbaru yang 

berkembang pesat dalam 20 tahun belakangan ini. Sehingga dengan tumbuhnya industri 

tentu jumlah limbah yang dihasilkan semakin banyak dan dapat dikatakan industri yang 

ada di kota pekambaru kalau dilihat limbah yang dibuang melalui parit parit atau anak-

anak sungai yang bermuara ke sungai siak yang mengakibatkan sungai siak keruh dan 

tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Jadi peran LAM kota pekanbaru akan berkoordinasi 

kepada pemerintah kota Pekanbaru untuk dapat melibatkan LAM dalam proses perizinan 

Analisis Mutu Dampak Lingkungan atau sering disebut AMDAL. 

Mencari Nafkah Hubungan antara persepsi nelayan dengan karakteristik nelayan 

berupa umur, jumlah tanggungan, pengalaman usaha, dan  pendapatan memiliki hubungan 
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negatif (berlawanan arah), sedangkan karakteristik nelayan berupa pendidikan memiliki 

hubungan positif (searah) dengan persepsi nelayan. Kemudian, semua variabel 

karakteristik nelayan (umur, pendidikan, jumlah tanggungan, pengalaman usaha, dan 

pendapatan) memiliki hubungan yang tidak signifikan (tidak nyata) dengan persepsi 

nelayan ( Bastari Dkk, 2015) 

Pencemaran air sungai sangat besar pengaruhnya bagi hajad hidup orang banyak 

karena berbagai kepentingan terkait di dalamnya, antara lain untuk cuci, mandi, sumber air 

minum, transportasi, perikanan dan irigasi sawah. Bahkan sungai juga dapat dimanfaatkan 

sebagai pembangkit listrik, olah raga dan rekreasi. Namun dalam perkembangan peradapan 

manusia  di era millenium ini, sungai dipergunakan sebagai tempat pembuangan sampah 

dan limbah yang praktis dan murah. Akibatnya kondisi perairan sungai semakin kritis dan 

harus segera dibenahi pengendalian dan pengelolaannya jika tidak ingin perairan sungai 

menjadi kehilangan fungsi sesuai dengan peruntukannya. (Susmarkanto, 2002) 

Pusat dari Ekosistem 

Kerusakan sungai diperparah dengan putusnya sistem ekologi yang ada di sungai 

siak, sungai siak yang merupakan pusat dari ekosistem baik itu makhluk  yang hidup di 

sungai maupun di atas darat membutuhkan sungai siak,. Contohnya dengan sering 

munculnya buaya ke permukaan dan di pinnggir dianggap buaya tidak lagi dapat makan di 

sungai sehingga baru-baru ini buaya sering terlihat oleh masyarakat.  

Wawancara dengan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Kota Pekanbaru H. Said 

Usman Abdullah (wawancara 7 November 2018) mengatakan bahwa dalam upaya 

pelestarian sungai siak Pekanbaru LAM melakukan program pendataan atau 

meninventarisis budaya lokal sungai siak serta mendata kerusakaan apa saja yang telah 

terjadi di sungai siak. Dengan usaha mempercepat selesainya Peraturan Daerah tentang 

Lembaga Adat Melayu diyakini akan menjadi regulasi hukum memperkuat hukum adat 

dikota pekanbaru.  

Senada dengan hal tersebut Keanekaragaman ikan air tawar di Indonesia perlu 

mendapat perhatian untuk diinventarisasi kembali dan dilakukan identitifikasi mengenai 

taksonominya, distribusi geografi, keadaan  populasi dan tingkat keterancamannya akibat 

perusakan habitat serta aspek biologi lainnya termasuk persaingannya dengan spesies 

introduksi. Spesies ikan asli yang langka dan yang terancam punah perlu diselamatkan; 

pemanfaatannya sebagai ikan konsumsi maupun sebagai ikan hias dikaji berdasarkan 

penelaahan ilmiah. Penetapannya sebagai satwa yang dilindungi oleh ―otoritas 

manajemen‖ wajib hukumnya, baik oleh Undang-Undang Konservasi Hayati maupun 

Undang - Undang Perikanan dan perlu segera direkomendasi oleh ―otoritas ilmiah‖. (Ismu 

Suswantu Suwelo, 2005)  

Tempat Rekreasi 

Adanya program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan 

menjadikan Sungai siak sebagai Water front city kota Pekanbaru berdampak akan 

digiatkannya even even pariwisata di kota pekanbaru. Adanya penampilan budaya melayu 

sebagai pertunjukan, adanya kuliner khas melayu dan situs situs berbentuk rumah asli 

masyrakat melayu seperti Rumah Tuan Kadi yang di pugar oleh pemerintah Kota 

Pekanbaru.  

LAM kota Pekanbaru belum aktif berperan dalam ekowisata sungai Siak, 

keterlibatan promosi budaya masih dilakukan oleh Dinas pariwisata kota pekan baru. Hal 

ini disampaikan melalui wawancara dengan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Kota 

Pekanbaru H. Said Usman Abdullah (wawancara 7 November 2018), tidak adanya 

komunikasi informasi yang di berikan kepada kita oleh Dinas pariwisata kota Pekanbaru 

membuat event event ini yang ada hanya sebatas undangan kepada LAM semata, 

sedangkan kalau LAM yang membuat event pariwisata terkendala dengan biaya, sebaiknya 
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pemerintah kota melakukan kegiatan dan dibantu serta didukung oleh masyrakat melalui 

lembaga adat melayu dengan kekutan budaya dan adat menjaga sungai. 

Menurut Koentjaraningrat (1974)  dalam bukunya yang berjudul Kebudayaan, 

Mentalitet dan Pembangunan, dikemukakan bahwa adat adalah wujud ideal dari 

kebudayaan yang berfungsi sebagai pengatur kelakuan manusia. Oleh karena sistem 

kelakuan atau perilaku masyarakat membuang limbah atau sampah tersebut sudah 

berlangsung lama (turun temurun), maka tindakan atau konsepsi itu telah menjadi sistem 

nilai budaya (culture value system) yang mempengaruhi pola berpikir mereka dan menjadi 

pedoman berperilaku. 

Purnama (2018) Pemerintah dapat  mewujudkan tempat wisata alam yang berada 

dikawasan Desa Sungai Muntik dengan mengembangkan objek wisata alam Riam Sungai 

Manah terutama memperbaiki aksesibilitas kelokasi agar dapat menjadi alternatif bagi 

masyrakat setempat untuk berwisata didaerahnya.  Perlu adanya dukungan dari masyarakat 

setempat dan pemerintah kabupaten dalam upaya pengembangan pariwisata baik 

pengembangan objek daya tark wisata dan sarana prasaran di kawasan Riam Sungai 

Manah.  

 

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian diperoleh Peranan LAM Pekanbaru belum ditemukan Program 

LAM Pekanbaru terhadap fungsi Perairan Sungai Siak. Belum adanya upaya inventarisir 

budaya sebagai kearifan lokal masyarakat melayu dalam pelestarian sungai siak. Dalam 

kajian ini juga ditemukan hubungan yang tidak sinergi antara pemangku kebijakan dengan 

LAM Pekanbaru sehingga kearifan lokal masyarakat melayu pesisir sungai siak terancam 

dalam kepunahan. Hubungan kearifan lokal yang terabaikan terhadap fungsi sungai siak 

juga ditemukan dalam kajian ini mempercepat kerusakan sungai siak Kota. 
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