
 
 

 
 

BAB IV 

GERAKAN SOSIAL UNTUK SELEMBAYUNG 

 

Gerakan sosial merupakan gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa 

masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur 

pemerintah.Tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak 

sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan 

dengan kehendak sebagian rakyat (Hoofer, 1988).Namun dalam penelitian ini, yang 

dimaksud dengan gerakan sosial tidak merujuk pada pengertian yang absolut seperti 

itu.Gerakan sosial dalam konteks selembayung adalah gerakan yang dilakukan tidak 

hanya oleh masyarakat, tetapi juga pemerintah untuk mensosialisasikan dan 

melestarikan penggunaan selembayung.Gerakan ini idealnya dapat memberikan 

sumbangsih ke dalam pembentukan opini publik tentang selembayung, dan lebih jauh 

lagi, bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Setiawan, 2009). 

Sejauh ini, gerakan-gerakan sosial telah diselenggarakan dalam rangka 

membangkitkan dan merevitalisasi selembayung sebagai salah satu ciri identitas 

Melayu masyarakat Riau oleh berbagai elemen masyarakat. Yang dimaksud dengan 

elemen masyarakat di sini adalah lembaga-lembaga baik dari pemerintah ataupun 

bukan dan kelompok masyarakat seperti LAM Riau, Dewan Kesenian, Pusat 

Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau, Tennas Effendy 

Foundations (TEF), Forum Komunikasi Masyarakat Melayu Riau (FKPMR) dan 

lain-lainnya. Kegiatan dan gerakan itu dilakukan kurang lebih sepuluh tahun terakhir 

seiring dengan semangat kebangkitan kebudayaan Melayu di Riau. Hampir semua 

daerah di Riau, berupaya mengembangkan dan memperbincangkannya, dari berbagai 

kalangan dan komunitas atau kelompok mencoba mengkongkritkan semangat itu 

dalam gerakan-gerakan yang sejalan dengan pemahaman dan cara pandang masing-

masing. Di antara lembaga-lembaga itu, beberapa sangat signifikan perannya seperti 



 
 

 
 

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang melakukan penerbitan buku-buku bekerja 

sama dengan Dinas Pariwisata. 

Lembaga-lembaga tersebut memiliki program khusus dalam rangka 

melestarikan unsur-unsur budaya Melayu salah satunya dari aspek arsitektur.Akan 

tetapi sejauh ini, program tersebut belum berjalan maksimal.Sebagian besar 

masyarakat pun tidak mengetahui program-program yang mereka canangkan.  

Kelemahan dalam gerakan baik yang merespons, menolak, menerima, melestarikan 

dan atau mempertahankan selembayung sebagai identitas budaya Melayu Riau bukan 

hanya terlihat dari ketiadaannya program konkret tetapi juga pada tataran 

ketidaktahuan terhadap filosofi yang ada di dalamnya. Kalaupun nilai-nilai filosofis 

tersebut sudah dipahami, kelemahan lain muncul seiring dengan perdebatan karena 

pemahaman yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.   

4.1 Gerakan-Gerakan Formal dari Pemerintah dan Institusi-Institusinya 

Jika mengikuti definisi gerakan sosial secara umum, yang dilakukan 

pemerintah adalah gerakan yang berlainan.Alih-alih mengevaluasi kebijakan 

pemerintah, gerakan ini justru diciptakan untuk mendorong terbentuknya satu 

kebijakan kebudayaan Melayu di Riau, khususnya perihal arsitektur.Gerakan-gerakan 

ini digawangi oleh institusi-institusi yang dikelola pemerintah seperti Dinas 

Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Lembaga Adat Melayu Riau. 

 

4.1.1 Gerakan dan Upaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 

Pulsia Mitra, kepala Dinas Kebudayaan menguraikan proses pembuatan buku 

panduan kebudayaan yang telah dilakukan sebagai bagian dari upaya pelestarian 

budaya Melayu. Semua aspek dan penjelasan tentang kebudayaan Melayu sudah 

terjelaskan dalam buku tersebut.Namun, khusus untuk arsitektur, konsep yang 

ditawarkan dalam buku tersebut adalah konsep dasar yang bisa dijadikan pedoman 

walau tetap perlu dikembangkan oleh arsitek dan pembangunnya.Buku ini hanya 

menyediakan foto-foto bangunan yang sudah adasebagai panduan, sebagai contoh 

gedung Idrus Tintin. 



 
 

 
 

Menurut Pulsia Mitra (Dinas Kebudayaan), selembayung adalah bagian dari 

jati diri, bagian di mana masyarakat bisa kembali ke jati diri, ke pangkalnya. Jika 

selembayung dianggap menjadi bagian dari diri, maka dengan sendirinya akan 

menjadi tolak ukur. Tugas dari pemerintah termasuk dinas kebudayaan adalah 

menggali kembali semua yang menjadi dasar-dasar tradisi masyarakat. Jika tidak, 

masyarakat akan kehilangan jati diri mereka seperti yang bisa kita lihat pada generasi 

muda masa kini yang serasa berada di awang-awang, tidak menjejak ke bumi, tidak 

berpijak pada tradisinya. Oleh alasan inilah, Dinas Kebudayaan menciptakan gerakan 

mendukung selembayung ditetapkan secara formal legal sebagai warisan tak benda. 

Dalam gerakan untuk mewujudkannya, tantangan muncul dari Tim Pusat yang 

keberatan dan masih meragukan kualitas selembayung sebagai warisan budaya karena 

dianggap penggunaannya belum mencapai 50 tahun walaupun sebetulnya, 

selembayung secara faktual sudah dibangun dan digunakan ratusan tahun 

sebelumnya.  

Selain karena sudah menjadi jati diri sejak masa lampau, upaya menciptakan 

gerakan untuk mendukung selembayung sebenarnya sudah diawali ketika bangunan 

itu terpilih sebagai bangunan khas Riau di TMII.Meskipun belum ditetapkan secara 

formal dan mendetil, pembangunan itu sudah membuktikan adanya pengakuan.Sejak 

itu, selembayung mulai digunakan oleh ruang-ruang publik di Riau.Perkembangan itu 

menjadi signifikan di tahun 2000-an. Sebagai contoh bisa terlihat di beberapa 

bangunan di Jalan Gelanggang Remaja.Meskipun demikian, seperti dicatat oleh Dinas 

Kebudayaan, perkembangan ini tidak lepas dari kelemahan karena sebagaian besar 

pemasangan tidak mempertimbangkan nilai falsafah yang ada di balik 

selembayung.Beberapa selembayung dipasang hingga menyentuh tanah, misalnya 

Gedung Graha Pena Riau Pos. Mensosialisasikan nilai simbolik atau falsafah di balik 

selembayung ini juga kemudian menjadi agenda gerakan sosial yang diprogramkan 

Dinas Kebudayaan. 



 
 

 
 

 

Gambar 22 Gedung Graha Pena Riau Pos 

Meskipun mendukung secara penuh diciptakannya peraturan tentang 

kebudayaan Melayu terutama arsitektur, Dinas Kebudayaan tidak menutup mata 

terhadap kenyataan bahwa intepretasi terhadap selembayung sangat beragam terlihat 

sejak penggalakannya pada dekade 80-an. Melihat keragaman itu, Dinas Kebudayaan 

membuka diri untuk kemungkinan modifikasi dan penyesuaian terhadap 

selembayung. Menurut mereka, arsitek juga perlu mempertimbangkan pemasangan 

selembayung di masa kini yang tentu saja berbeda dengan di masa lampau baik secara 

material dan desainnya.Oleh karena itu, kesepahaman pengetahuan tentang 

selembayung perlu dibangun oleh semua pihak.Kondisi ini juga menjadi 

pertimbangan mereka dalam mengusung gerakan tentang selembayung. 

Menurut Dinas Kebudayaan, bagaimanapun juga, bentuk bangunan selalu 

bergantung pada kreasi arsitektur. Modifikasi itu bisa disebut sebagai rekayasa 

budaya yang dari segi kreativitas adalah hal yang positif, walaupun kadangkala aspek 



 
 

 
 

falsasahnya menjadi tidak terperhatikan.Terkait dengan falsafah di balik selembayung 

ini, Dinas Kebudayaan mengakui keterbatasannya dan berkilah bukan menjadi pihak 

yang bisa serta merta diberi tanggung jawab untuk melakukan klarifikasi terhadap 

nilai-nilai yang kerap dilupakan tersebut.Secara formal, Dinas Kebudayaan adalah 

lembaga baru. Setelah otonomi daerah, semua sistem berubah dan dinas memperbarui 

dirinya sebagai lembaga yang juga otonom. Sampai saat ini Dinas Kebudayaan baru 

ada di tingkat propinsi, belum sampai ke tingkat kota.Oleh karena kendala teknis ini, 

butuh waktu bagi Dinas Kebudayaan untuk menyusun program gerakan yang 

terintegrasi dan efektif terkait pelestarian selembayung. 

Sejauh ini, upaya dan gerakan yang nyata yang telah Dinas Kebudayaan mulai 

adalah membuat dan menerbitkan buku-buku tentang tunjuk ajar, yang di dalamnya 

memuat bagaimana rupa arsitektur Melayu.Hal ini dianggap penting karena sampai 

detik ini, tidak ada satu karya ilmiah yang bisa mejadi patokan pembangunan 

kebudayaan masyarakat Melayu di Riau.Oleh karena tidak adanya patokan inilah 

pemahaman terhadap nilai-nilai di balik unsur budaya Melayu jadi berbeda. 

Dinas Kebudayaan juga berupaya menjadikan diri mereka sebagai pusat 

dokumentasi kebudayaan. Dalam kasus selembayung, modifikasi dan pembaruan  

dengan arsitektur modern seperti yang dilakukan pada pembangunan Mall Ciputra 

memang tidak terhindarkan. Untuk mensiasati agar nilai-nilai terjaga, yang 

diperlukan adalah dokumentasi yang baik tentang artefak budaya Melayu berupa 

bangunan atau elemen arsitektur yang ada.Juga dokumntasi terkait modifikasi, 

transformasi dan perubahan-perubahan lain yang telah dilakukan. 

Pendokumentasian ini bisa menjadi langkah preservasi yang paling 

sederhana.Di satu sisi, masyarakat tetap bisa mengetahui dan menjaga nilai-nilai 

falsafah yang tampak melalui dokumentasi itu. Di sisi yang lain, perubahan terkait 

aspek kebudayaan yang juga memperkaya tradisi dapat terekam dengan baik. 

Secara lebih luas lagi, di samping gerakan konkret yang telah dilakukan 

ataupun yang sedang direncanakan, dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan 



 
 

 
 

membuka diri selebar-lebarnya sebagai pusat informasi atas segala pertanyaan 

tentang kebudayaan Melayu di Riau.Dalam posisi sebagai pusat informasi tentang 

kebudayaan, Dinas Kebudayaan melihat keterbatasan dari pihak-pihak lain dalam 

mendorong pelestarian selembayung.Ketidakmaksimalan upaya tersebut dianggap 

berhubungan dengan kondisi bangsa Indonesia pada umumnya yang kesatuannya 

selalu mendapat tantangan.Persatuan Indonesia dan kondisi perpolitikan di Indonesia 

yang dipecah belah terlihat pula dalam kasus selembayung.Alih-alih membuat 

kompak, penetapan selembayung justru memancing pertentangan.Unsur budaya yang 

harusnya menjadi identitas pemersatu, yang membuat masyarakat pengusungnya 

menjadi solid, justru memunculkan friksi.Misalnya saja kasus penetapan 

selembayung yang ditentang oleh stakeholder di Kampar, karena mereka ingin 

menjunjung rumah lontiok.Permasalahan ini sebenarnya bisa disederhanakan dengan 

meyakinkan masyarakat bahwa setiap tempat bisa memiliki simbol daerah masing-

masing seperti rumah lontiok di dalamnya, tetapi kita juga perlu menjunjung simbol 

untuk wilayah yang lebih luas seperti propinsi, yang kini diupayakan dengan 

selembayung. 

Gerakan gerakan yang dilakukan stakeholder ini juga dianggap masih sporadis 

dan bergantung pada pimpinan. Gerakan yang satu dengan yang lain juga tidak 

sinkron dan terintegrasi. Dalam situasi yang demikian, Dinas Kebudayaan berharap 

bisa menjadi pihak netral yang mendamaikan dan menyatukan. 

 

4.1.2 Gerakan dan Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau 

Berbicara kebudayaan di bidang pariwisata, Dinas Pariwisata Propinsi Riau 

membahasnya dalam komposisi atau konteks kepariwisataan dan ekonomi 

kreatif.Dinas Pariwisata berkepentingan untuk menjadikan unsur kebudayaan Melayu 

di Riau, terutama arsitektur, terlihat menarik dan atraktif sehingga mampu 

menumbuhkan minat dan daya tarik wisatawan untuk datang ke Riau.Oleh karena itu, 

dalam mewujudkan upaya ini, Dinas Pariwisata sangat mementingkan kreatifitas dan 



 
 

 
 

modifikasi sebuah bangunan, walau tetap menjaga identitas kebudayaan yang 

dikandungnya. 

Ketika ditelusuri lebih spesifik tentang gerakan dan kegiatan terkait arsitektur 

Melayu di Riau, Dinas Pariwisata justru lebih dahulu menanyakan kejelasan Perda 

mengenai penerapan selembayung secara rinci baik dari teknis pemasangan sampai 

siapa saja yang harus menggunakannya. Secara kelembagaan, mereka memang di 

bawah naungan pemerintah dan mereka bersepakat terhadap beberapa poin dalam 

rancangan perda tersebut, terutama tentang pemasangan selembayung di kantor 

pemerintahan. Akan tetapi meraka keberatan dan bahkan menolak jika selembayung 

harus dipasang juga di bangunan ruko-ruko. Pemasangan itu dianggap memaksa dan 

akan merugikan banyak pihak dari berbagai aspeknya. Oleh karena itu, mereka 

berharap rencana peraturan daerah tersebut dievaluasi kembali. 

Menurut Dinas Pariwisata, upaya untuk meningkatkan eksistensi selembayung 

sebagai identitas masyarakat Riau oleh pemerintah, justru berjalan tidak selaras 

dengan pengetahuan masyarakat akannya. Di samping itu, gerakan pemerintah ini 

tidak mendapat dukungan para arsitek.Yang ada justru gejolak karena para arsitek 

menganggap bahwa selembayung itu mengkerdilkan atau mematikan kreatifitas 

mereka dalam mendesain. 

Melihat fenomena di atas, Dinas Pariwisata ikut mensosialiasikan 

selembayung dalam segala dinamikanya kepada masyarakat, dan secara bersamaan 

juga menekankan pemahaman kepada pengambil kebijakan bahwa kemelayuan tidak 

hanya direpresentasikan oleh selembayung.Banyak komponen yang bisa ditonjolkan 

dari bangunan Melayu sebagai ciri khas seperti misalnya bentuk rumah panggungnya, 

bentuk ventilasinya, materialnya, atau ragam hiasnya.Mereka mencontohkan Gedung 

DPRD Riau sebagai bentuk ideal bangunan yang melengkapi dirinya dengan 

arsitektur Melayu.Dengan pemahaman yang demikian, keterwakilan Melayu pada 

aspek arsitektur tidak hanya bisa ditunjukkan melalui selembayung. 



 
 

 
 

Menurut Dinas Pariwisata, gerakan sosial yang sudah ada sekarang belum 

cukup sebagai upaya pelestarian arsitektur Melayu. Sekadar memperbanyak dan 

mendirikan bangunan berselembayung tidaklah membuat proyek ini selesai.Upaya-

upaya harus terus ditingkatkan tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitasnya. Ke 

depan, tidak hanya selembayung yang diupayakan tetapi unsur melayu yang lain. 

Sebuah bangunan seperti yang sudah dikatakan di atas, menjadi lambang arsitektur 

Melayu tidak hanya karena menggunakan selembayung, tetapi juga karena 

memperhatikan kenyamanan dan keamanan masyarakat Melayu penggunanya. 

Berdasarkan kesadaran ini, terdapat beberapa gerakan yang sudah dilakukan 

Dinas Pariwisata dalam rangka mempromosikan kebudayaan sebagai bagian dari 

pariwisata dan sebaliknya, termasuk di dalamnya arsitektur Melayu.Secara 

keseluruhan, gerakan promosi wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata dibagi ke 

beberapa kategori, yakni wisata alam, wisata buatan dan wisata event-event budaya. 

Secara khusus, terkait tiga kategori itu, dinas memiliki program untuk mempercantik 

titik-titik di kota agar bisa dijadikan tempat untuk photostop, yakniaktivitas wisata 

populer saat ini di mana masyarakat berkeliling dan mengabadikan momen dalam 

foto di depan sebuah landmark dan bangunan-bangunan unik. Pada bagian ini peran 

arsitektur Melayu menjadi vital.Keunikan terkait identitas Melayu yang diwakili 

sebuah bangunan menjadi penting dan perlu diperhatikan.Dinas memberi contoh 

beberapa gedung yang layak dijadikan latar photostop di Pekanbaru, misalnya gedung 

Idrus Tintin, Gedung Perpustakan Nasir, dan gedung LAM.Yang sedang diupayakan 

lagi terkait program ini adalah renovasi museum agar bisa menambah lokasi wisata 

photostop tadi. 



 
 

 
 

 

Gambar 23 Balai Adat Melayu Riau 

 

4.1.3 Gerakan dari Lembaga Adat Melayu Riau 

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) adalah perkumpulan yang berisi 

pemuka adat Melayu di Riau yang dibentuk dengan tujuan utama melakukan 

pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) nilai-nilai adat dan 

nilai-nilai sosial budaya, sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri 

masyarakat Melayu (LAMR, 2012).Oleh karena itu, lembaga ini dianggap memiliki 

peran besar dalam upaya pelestarian selembayung sebagai salah satu unsur 

kebudayaan Melayu di Riau. 

Namun demikian, dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus 

LAMR, diketahui dari mereka secara eksplisit bahwa belum ada (mereka belum tahu) 

Perda yang mengatur penggunaan selembayung pada bangunan.Kalau pun ada hal itu 

belum sampai dibicarakan di tingkat Lembaga Adat Melayu Riau.Andaikata rencana 

itu kemudian dibicarakan, LAMR akan menolak untuk menjadikan selembayung 

sebagai satu-satunya identitas arsitektur melayu Riau. Sebab, mereka meyakini 

setidaknya ada tiga ciri khas arsitektur Melayu Riau yang lain, yaitu limas mewakili 



 
 

 
 

masyarakat pesisir, lipat kajang dimana pada bumbungannya ada selembayung 

mewakili masyarakat perairan atau laut, dan lotiok mewakili masyarakat daratan. 

Meskipun tidak menyetujui, mereka bisa menjelaskan alasan di balik 

pemilihan selembayung oleh pemerintah. Menurut mereka,pada zaman dahulu, pusat 

kota Riau terletak di area pesisir (ibukota provinsi Riau dulu di Tanjung Pinang) 

sehingga selembayung kemudian menjadi dominan dan dianggap lebih signifikan 

nilainya dibandingkan dengan jenis bangunan yang lain. 

Sejauh ini, LAMR tidak membuat sebuah gerakan yang terorganisasi atau 

terdokumentasi dengan baik tentang arsitektur Melayu di Riau. Hal ini dikarenakan 

sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap kebudayaan Melayu 

secara keseluruhan, ada banyak hal lain yang lebih urgen yang sedang mereka 

tangani. Namun kondisi ini tidak menutup kemungkinan untuk mereka segera 

memformulasikan saran dan anjuran kepada pemerintah terkait penetapan 

selembayung melalui warkah yang mereka susun dan terbitkan.Seperti yang pernah 

mereka keluarkan sebagai warkah amaran pada tahun 2015, LAMR turun tangan 

langsung memberikan pendapatnya tentang konflik yang muncul di masyarakat 

terkait pembangunan gapura di persimpangan Jalan Karet dan Jalan Juanda 

Pekanbaru. 

Dengan mekanisme yang sama, LAMR bisa memberikan pendapatnya terkait 

dengan rencana penetapan peraturan daerah tentang selembayung. Sejauh ini, 

diketahui bahwa LAMR jelas menolak rencana penempatan selembayung di 

bangunan-bangunan modern.Mereka berpendapat setiap orang memiliki pandangan 

dan persepsi berbeda-beda terhadap artifak budaya yang mereka miliki.Terkait 

dengan arsitektur ini, LAM berusaha mempertahankan dan melestarikan ketiga ciri 

khas yang mewakili tiga wilayah tadi, bukan semata-mata selembayung.Mereka 

menolak untuk menerima hanya selembayung sebagai identitas, karena Melayu di 

Riau memang berbagai rupa, seperti juga dialek dan aspek kebudayaan yang lainnya. 

Preservasi terhadap unsur arsitektur Melayu di Riau tidak boleh mengunggulkan yang 



 
 

 
 

satu dan meninggalkan yang lain. Mereka juga terbuka dengan modifikasi asal tidak 

merusak unsur budayanya. 

Gerakan yang biasa dan sudah mereka lakukan sejauh ini adalah 

mensosialisasikan pemahaman pada masyarakat mengenai selembayung, juga bekerja 

sama dengan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah untuk memberikan bahan 

muatan lokal tentang kebudayaan Melayu. Yang terpenting lagi, mereka akan 

menanyakan kembali kejelasan Perda mengenai selembayung ataupun identitas 

arsitektur yang lain. Mereka akan memberikan pendapat secara formal sebagai 

lembaga yang berhak memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang 

pemeliharaan dan pelestarian adat melayu di Riau. Pendapat itu secara garis besar 

menganjurkan pemerintah untuk alih-alih menformalkan aturan tentang selembayung, 

lebih baik fokus pada hal-hal yang belum ada atau masalah adat yang belum 

terselesaikan seperti hak-hak masyarakat adat dan muatan lokal pada kurikulum 

pendidikan. 

 

4.2 Respons dan Gagasan Masyarakat Terhadap Gerakan Pelestarian 

Selembayung 

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti terhadap responden, kegiatan dan 

gerakan sosial lembaga-lembaga di atas tidak terinfokan dengan baik.Mereka 

mengetahui selembayung melalui pengetahuan yang didapatkan turun-temurun dari 

keluarga atau informasi melalui media.Meskipun secara garis besar tidak mengetahui 

program dari gerakan sosial tersebut, seorang warga mengakui, di antara berbagai 

pendapat yang berbeda tersebut, yang menurutnya paling sesuai dikembangkan 

adalah gagasan dikembangkan oleh H. Tenas Effendy dalam institusinya. 

Pendapat responden ini semakin meneguhkan bahwa di tengah maraknya 

berbagai gerakan sosial mengenai selembayung, masalah dan perdebatan tentang 

nilai-nilai filosofis di sebaliknya, dan bagaimana nilai itu harus diterapkan, terus 



 
 

 
 

mengemuka.Gerakan itu muncul seiring dan bahkan berpotensi semakin 

memperuncing perbedaan itu. 

Salah satu contoh perdebatan dan konflik karena nilai filosofis di balik 

selembayung dapat dilihat pada pro dan kontra yang muncul terhadap penggunaan 

logo selembayung di tempat sampah-tempat sampah di kota pada awal tahun 2012. 

Oleh karena berbagai kritikan berbagai elemen masyarakat, selembayung di tong 

sampah yang terletak di pinggir jalan-jalan protokoler dilepas (Riau Pos, 

24/2/12).Kejadian ini menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda-beda dalam 

menanggapi keberadaan selembayung sebagai salah satu identitas budaya Melayu.Di 

satu sisi, selembayung harus dimasifkan penggunaannya dan menjadi bagian 

kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang profan. Di sisi lain, ada beberapa pihak 

yang merasa selembayung adalah sesuatu yang adiluhung dan sakral sehingga 

melestarikannya tidak bisa dengan cara yang demikian.  

Problem lain yang dikemukakan masyarakat responden tentang gerakan-

gerakan sosial itu adalah keterbatasan lingkup gerakan. Menurut mereka, yang 

dilegitimasi oleh pemerintah untuk melaksanakan gerakan tersebut hanya lembaga-

lembaga tertentu yang formal. Sementara banyak lembaga lain atau sekadar 

komunitas informal belum dirangkul. Seorang warga memberi usul, agar pemerintah 

daerah mendorong komunitas-komunitas dalam masyarakat, misal komunitas 

otomotif untuk ikut berperan serta memajukan pariwisata di Riau, termasuk 

mempromosikan selembayung.Responden yang lain mengusulkan bahwa Pemerintah 

Daerah harus bekerja dengan pihak Perguruan Tinggi, dan Asosiasi Profesi 

Sipil/Arsitek, untuk merancang variasi pencantuman /pemasangan selembayung pada 

bangunan, serta ukuran-ukuran yang proporsional. Setelah itu, maka perlu dilakukan 

sosialisasi, baik lewat seminar-seminar, media massa, pendidikan di sekolah, 

menjadikan hal tersebut persyaratan IMB, dan lain-lain. Hubungan dan kerjasama 

dengan asosiasi profesi sipil dan arsitek mungkin tidak terpikirkan sebelumnya walau 

untuk kasus selembayung itu menjadi sangat penting. 



 
 

 
 

Komunitas pertama yang diusulkan responden tentu saja jauh dari jangkauan 

pemerintah karena mereka tidak terhubung secara langsung dalam program-program 

kultural, terutama selembayung dan tidak sedikit dari mereka yang diposisikan selalu 

berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Berbeda halnya dengan Asosiasi Profesi 

Sipil/Arsitek yang memang memiliki relasi langsung dengan tingkat urgensi yang 

tinggi untuk melakukan kerja sama. Bahkan, kerja sama dengan arsitek 

memungkinkan terciptanya keselarasan antara selembayung sebagai identitas Melayu 

dan bagaimana itu ditempatkan di tengah-tengah bangunan modern tanpa 

menghilangkan nilai filosofisnya dengan tetap mempertimbangkan nilai dasar 

kepantasan dan standar arsitektur modern.  

Pengandaian dan gagasan di atas mungkin diwujudkan mengingat sebagian 

besar warga, meskipun dalam wawancara individual bersama masing-masing dari 

mereka memilih tidak menggunakan selembayung pada bangunan pribadi, setuju dan 

menerima kemungkinan modifikasi dan perbedaan penggunaan selembayung di  

bangunan-bangunan publik. Seperti yang diungkap salah satu responden, “perbedaan 

adalah wajar, namun Pemerintah Daerah harus dapat memfasilitasi berbagai 

perbedaan itu agar tercapai suatu kesepakatan, mungkin dengan mengadopsi 

beberapa variasi serta mendefinisikan dengan baik, baik bentuk, maupun ornamen 

dan warnanya, serta variasi cara pemasangan/pencantumannya pada 

bangunan.Variasi yang disepakati di samping dapat menampung perbedaan, juga 

mencegah terjadinya homogenisasi yang bisa berdampak membosankan. Memuaskan 

semua pihak adalah hal yang tidak mungkin, oleh karenanya Pemerintah Daerah 

termasuk DPRD harus dapat membuat keputusan.Sebab bila tidak, maka bukan 

hanya satu atau dua simbol yang akan hilang, tapi semuanya.” 

Sebagian responden bahkan meyakini, berbagai bentuk dan nilai yang 

berbeda-beda di balik selembayung itu tidak ada, dalam artian tidak perlu 

dipersoalkan.“Secara umum selembayung itu sama. Bila ada perbedaan di masing-

masing daerah, saya rasa itu sah-sah saja dan menjadi bagian dari kekayaan.” 



 
 

 
 

Melihat kutipan di atas, berbagai perbedaan dan perdebatan nampaknya justru 

terjadi di kalangan tertentu, elit dan pengambil kebijakan sendiri. Tentu saja yang 

dikatakan responden tidak mewakili seluruh pemahaman yang dimiliki masyarakat 

Riau, tetapi paling tidak, melalui penjaringan pendapat dan wawancara, diketahui 

berbagai gagasan yang muncul langsung dari mereka sehingga faktual dan akurat 

untuk dijadikan pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depan. 

4.3 Selembayung dan Dinamika Identitas Budaya di Riau  

Dalam hubungannya dengan arsitektur, identitas bisa terlihat dalam desain 

yang menjadi penanda atau karakter khasnya. Ketika melihat bangunan atau desain 

tertentu setiap orang akan mengidentifikasi ciri-ciri yang mencerminkan arsitek atau 

penggunanya. Identitas yang menghubungkan bangunan dan masyarakat 

penggunanya akan selalu ada, walau ciri yang menandai identitas itu bisa berubah. 

Jika sebuah kota dikatakan kehilangan identitas asalnya, maka pada saat bersamaan 

mereka telah menciptakan identitas baru. Perubahan-perubahan dalam lingkungan 

yang terjadi seiring berjalannya waktu adalah bagian dari penciptaan identitas baru 

(Zarzar, 63).Situasi demikianlah yang tergambar kini di Riau dalam konteks 

selembayung sebagai salah satu identitas budaya Melayu masyarakatnya.Perubahan-

perubahan atau modifikasi atasnya sedang terjadi dan tak terelakan.Perubahan 

tersebut tidak menandai hilangnya identitas kemelayuan masyarakat, tetapi justru 

menandai adanya kreasi terus menerus terhadap identitas tersebut. 

Lebih spesifik lagi, identitas yang diwakili selembayung adalah identitas 

budaya kolektif yang menurut Castells (1997) dibedakan setidaknya menjadi tiga, 

yakni legitimizing identity, resistance identity dan project identity. Legitimizing 

identity adalah identitas yang diperkenalkan oleh institusi dominan di sebuah 

masyarakat seperti pemerintah, dalam rangka merasionalisasikan dominasi mereka 

dalam relasinya dengan aktor-aktor sosial di masyarakat tersebut.Sementara itu, 

resistance identity justru dihasilkan langsung oleh aktor-aktor tersebut yang dalam 

posisi atau kondisi terstigma atau direndahkan oleh logika kelompok dominan 

sebelumnya.Bangunan-bangunan yang mereka hasilkan merupakan terowongan untuk 



 
 

 
 

mereka bertahan di masyarakat (Castells 1997:8).Kelompok resisten ini merupakan 

basis terbentuknya sebuah komunitas dan kelompok ini menjadi penting dalam 

hubungannya dengan bangunan yang mereka dirikan, yang mencerminkan identitas 

dalam sebuah masyarakat dan mengkonstruksi sebuah resistensi kolektif. 

Kadangkala, kode dan norma kelompok ini justru lebih rigid dibandingkan yang 

diformulasikan pemerintah. Identitas yang ketiga dimungkinkan terbentuk dari 

resistance identity di atas.Project identity terjadi jika actor-aktor sosial benar-benar 

berhasil melakukan transformasi di struktur sosial masyarakatnya.Namun Castells 

menekankan, tidak semua resistance identities memiliki kapasitas untuk 

menghasilkan project identities ini (Zarzar, 64). 

Dalam framework teori identitas di atas, maka upaya untuk menggalakkan 

selembayung muncul dari anggapan bahwa selembayung adalah salah satu 

legitimizing identity.Penyebaran dan penggunaan selembayung kemudian berada di 

bawah kontrol pemerintah sebagai institusi yang dominan di masyarakat.Akan tetapi, 

pada kenyataannya, selembayung merupakan bangunan yang muncul dari komunitas 

atau masyarakat itu sendiri.Selembayung adalah bagian dari diri mereka, yang seiring 

berjalannya waktu terus mengalami perubahan.Karena perbedaan pemahaman tentang 

selembayung, antara yang diyakini pemerintah dan yang terjadi di masyarakat, friksi 

pun muncul.Pada tahap ini, selembayung kemudian menjadi pemantik munculnya 

resistance identity, di mana mereka (masyarakat Riau) memiliki gagasan yang 

berbeda dengan pemerintah dalam memandang selembayung sebagai identitas 

mereka, dan dalam mengaplikasikannya. 

Yang juga luput dari perhatian pemerintah tentang selembayung sebagai 

bagian dari kehidupan masyarakat Riau adalah relasi antara bangunan dan aspek 

arsitektural pada umumnya dengan letak geografis. Seperti yang sudah diungkapkan 

oleh banyak ahli dalam wawancara mendalam tentang selembayung (sudah 

dipaparkan di bagian sebelumnya, karakteristik desain bangunan di area 

sungai/perarian tentu saja akan mempertimbangkan kebutuhan dan faktor-faktor 

lingkungan sungai atau perairan tersebut. Selembayung merupakan arsitektural sungai 

yang jika ditempatkan di area berbeda, fungsi dan keberadaannya pun jadi 



 
 

 
 

berbeda.Tidak ada sinkronisasi antara bangunan dengan lingkungannya.Potensi-

potensi dalam selembayung yang cocok dan menjadi maksimal di daerah perairan 

menjadi tidak berguna.Hubungan antara arspek arsitektural dengan lingkungan 

tempat bangunan-bangunan didirikan, seperti halnya hubungan dengan budaya dan 

aspek sosial, sudah terjalin dan terbentuk lama bersamaan dengan sejarah 

masyarakatnya (Budihardjo, 1991). Oleh karena itu, pembangunan yang akan 

dilakukan perlu mempertimbangan relasi-relasi tersebut.    

Selain berhubungan erat dengan lingkungan geografis, desain sebuah 

pemukiman juga mencerminkan struktur sosial masyarakat yang hidup di 

permukiman itu.Struktur sosial itu meliputi sistem marital/perkawinan, sistem 

warisan, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial dan keyakinan sosial dalam sebuah 

masyarakat. Sistem-sistem ini akan mempengaruhi bagaimana sebuah ruang dibagi-

bagi menjadi elemen-elemen ruang yang lebih kecil, yang masing-masingnya 

mencerminkan makna yang berbeda. Dalam ruang ini, sistem tersebut akan 

menentukan siapa dan bagaimana komunikasi terjadi sehingga terbentuk sebuah 

lingkungan dengan penataan sosial tertentu di mana kedua hal ini tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain (Levi Strauss, 1963). 

Melihat pembagian di atas, tampaknya pemerintah Riau tidak 

mempertimbangkan bagaimana selembayung harus diterapkan dalam kaitannya 

dengan struktur sosial tertentu.Jikalau beberapa pihak merasa keberatan dengan 

selembayung yang dipasang di ruko-ruko di sepanjang jalan, mungkin sekali 

keberatan itu tidak semata-mata muncul karena ketidaktahuan nilai-nilai falsafah di 

balik selembayung tetapi juga karena mempertimbangkan struktur ataupun kesadaran 

sosial masyarakat yang mengusungnya.Menurut mereka, ruko adalah tempat orang 

berbisnis dan melakukan kegiatan ekonomi yang tidak memiliki koneksi langsung 

dengan ditempatkannya selembayung sebagai identitas sebagai identitas budaya 

(masa lampau).Terlepas dari tepat tidaknya pendapat ini, pemerintah perlu mulai 

membuka diri lebih luas terkait kemungkinan dan relasi antara bangunan 

selembayung yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Riau dengan struktur 

dan sistem sosial masyarakat pengusungnya. 



 
 

 
 

Kesadaran akan relasi tersebut memungkinkan pemerintah untuk bisa 

membangun sebuah arsitektur yang bisa mengkomunikasikan keinginan masyarakat 

sekaligus mencerminkan identitas budaya mereka yang paling faktual. Kesadaran ini 

juga yang memungkinkan rencana pembangunan selembayung sebagai identitas 

budaya Melayu di Riau mendorong terciptanya kota-kota di Riau sebagai planned city 

(kota yang terencana).  

Seperti yang sudah dikatakan Kostof (1997), ada dua jenis kota terkait 

perencanaan pembangunannya, yakni yang terencana (planned city) dan yang tidak 

terencana (unplanned city). Kota yang tidak terencana biasa terbentuk spontan dengan 

berbagai kejadian dan kondisi sampai kemudian kota tersebut memiliki bentuk yang 

tidak teratur (irregular), yang kemudian dinamai organic pattern dan biasanya 

nongeometris.  

Jikalau pembangunan selembayung di Riau hanya didasarkan pada himbauan 

elit dan pemgambil kebijakan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang sudah 

diuraikan sebelumnya dan tanpa melibatkan arsitek yang memahami betul tata kota 

maka yang terjadi adalah pembangunan yang tidak terencana, yang akan 

menghasilkan kompleks selembayung yang tidak teratur. Meskipun hal ini bukan 

sesuatu yang salah, karena banyak kota yang juga tumbuh sebagai unplanned city, 

kesadaran akan perencanaan adalah hal yang penting ketika hendak membangun 

sebuah kompleks arsitektur di kota, apalagi yang merupakan salah satu identitas 

budaya masyarakat kota tersebut. 

4.4 Gerakan-Gerakan Strategis untuk Eksistensi Selembayung  

Tidak bisa dipungkiri, kota merupakan titik di mana kekuatan (power) dan 

budaya (culture) masyarakat atau komunitasnya bertemu dan berdinamika (Mumford, 

1938; Wheller, 2004). Oleh karena itu, kota menjadi tempat dan indikator untuk 

mengukur kekuatan dan eksistensi budaya sebuah kawasan. Seiring dengan berbagai 

tantangan dan masalah penurunan kualitas lingkungan, yang menjadi pembahasan 

hangat saat ini adalah bagaimana potensi kearifan lokal setiap kawasan dapat 



 
 

 
 

dieksplorasi untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan sekaligus 

mempertahankan identitas budaya kawasan (Hidayat, 2011). 

Salah satu upaya yang ditawarkan untuk mencapai keseimbangan ini adalah 

dengan menciptakan sebuah sustainable architecture, di mana aspek budaya dan 

ekologi dipandang sebagai duabuah entitas yang saling melengkapi (Gülmez, 

2007).Dalam konteks budaya, arsitektur berkelanjutan merefleksikan penghargaan 

terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya dalam aplikasi arsitektur kontemporer sebagai 

identitas kota dan kawasan. Sementara dari aspek ekologi, arsitektur berkelanjutan 

mampu memberikan solusi terhadap kondisi lingkungan melalui adopsi dan adaptasi 

kearifan lokal dari arsitektur vernakular.Sementara kearifan lokal yang diwariskan 

oleh arsitektur vernakular merupakan esensi dari nilai-nilai keberlanjutan 

(sustainability) yang dapat dilihat dari karakter bangunannya yang dapat mengatasi 

permasalahan lingkungan dan mencerminkan nilai-nilai budaya yang tinggi disaat 

yang bersamaan (Hidayat, 2011). 

Jika selembayung dibangun dengan kesadaran sustainable architecture di 

atas, dan pertimbangan relasionalnya dengan aspek-aspek yang lain, maka upaya 

pelestariannya bisa terhindar dari perdebatan dan friksi yang kontraproduktif. Bukan 

kebetulan jika fokus utama pembangunan berkelanjutan adalah hubungannya dengan 

proses identifikasi sosial (Vellinga, 2005).Yang paling penting dalam sustainable 

architecture adalah perhatian terhadap aspek keberlanjutan nilai-nilai budaya dan 

tradisi masyarakatnya.Dengan demikian, pelestarian selembayung sebenarnya sudah 

masuk dalam desain bangunan berkelanjutan di atas.Hanya saja, diperlukan integrasi 

dan rekognisi terhadap aspek-aspek determinan lainnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2011) propinsi Riau 

yang memiliki visi sebagai pusat kebudayaan melayu di Asia Tenggara tahun 2020 

sudah membangun atau meletakkan langgam arsitektur melayu pada wajah kotanya. 

Diketahui sekitar 31% bangunan di sepanjang jalan Jenderal Sudirman sudah 

menggunakan langgam arsitektur melayu pada desain bangunannya.Aplikasi langgam 

arsitektur melayu ini dibagi dalam tiga elemen utama yaitu desain atap, penggunaan 

selembayung dan penggunaan ornamen atau ukiran tradisional melayu. Namun, 



 
 

 
 

menurut Oliver (2006) yang dikutip Hidayat (2011), suatu tradisi tidaklah cukup 

untuk mempertahankan keberlanjutan suatu budaya, karena didalam dunia modern 

saat ini, nilai-nilai budaya tersebut harus ditransformasikan menjadi sesuatu yang 

sesuai dengan kebutuhan dan menjadi solusi praktis di tengah masyarakat.Kesadaran 

inilah yang perlu dimiliki pemerintah sehingga selembayung bisa ditempatkan 

dengan bijak berdasarkan pengetahuan dan kesadaran itu, dengan tidak menghalangi 

kemungkinan modifikasi sesuai kepentingan praktis masyarakatnya, juga dipengaruhi 

oleh lingkungan geografis dan struktur sosialnya. 

  




