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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan Rahmat Karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pembuatan Buku Digital Epub berbasi Aplikasi Sigil, “PENGEMBANGAN BUKU 

DIGITAL SEJARAH LOKAL RIAU UNTUK MENINGKATKAN TOLERANSI SISWA” 

dengan lancar serta tepat waktu. Tujuan pembuatan Buku Digital ini adalah untuk memenuhi 

persyaratan lulus di S2 Pascasarjaa Pendidikan Sejarah, dan menambah wawasan ssiwa agar lebih 

memahami “Keberadaan Sejarah Lokal Riau sebagai upaya pengembangan sejarah lokal serta 

memahami nilai yang terkandung didalamnya” yang akan diajarkan oleh guru kepada siswa melalui 

Buku Digital. 

Buku Digital ini mengacu kepada pembelajaran Kurikulum Dasar (KD) 3.3 Menganalisis dampak 

politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini,meliputi  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian, Silabus Pembelajaran Sejarah, Rancangan Program Pembelajaran 

(RPP) Sejarah, Peta Konsep, Materi Pembelajaran, Soal Evaluasi, Lampiran Penilaian, dan QR Code 

penunjang Pembelajaran Sejarah.  

Penulis berharap, semoga Buku Digital ini bisa membantu guru dalam proses pelaksanan proses 

pembelajaran Sejarah di Sekolah, serta memberikan wawasan kepada penulis dan guru agar lebih 

mengenal dan mengetahui “Sejarah Lokal Riau sebagai salah satu peninggalan dari masa penjajahan 

Eropa. 

 

Pekanbaru, Oktober 2022 
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Peta Konsep 
 

 

KD. 3.3  Menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa 

penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) dalam  

kehidupan bangsa Indonesia masa kini  

Indikator 3.3.1. Menjelaskan dampak perkembangan penjajahan bangsa-bangsa Eropa 

khususnya Belanda di Kota Dumai dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. 

 

KD. 4.3  Menalar dampak dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan pada masa 

penjajahan Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam kehidupan 

Bangsa Indonesia pada masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. 

Indikator 4.4.1 Menalar informasi mengenai dampak perkembangan penjajahan bangsa-bangsa 

Eropa khususnya Belanda di Kota Dumai dalam bidang politik,  ekonomi dan sosial 

termasuk yang berada di lingkungan terdekat dan menyajikannya dalam bentuk 

tulisan. 

Tujuan Pembelajaran  

Berdasarkan Silabus Pembelajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 2013 Revisi terbaru, tujuan 

pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat  : 

1. Mengidentifikasi sejarah lokal yang ada di Riau dalam keterkaitannya pada nilai-nilai toleransi. 

2. Menganalisis peran sejarah lokal yang ada di Riau dalam keterkaitannya pada nilai-nilai 

toleransi. 

3. Menganalisis nila-nilai toleransi yang terdapat dalam sejarah lokal yang ada di Riau. 

4. Memilih nilai-nilai dari sejarah lokal yang ada di Riau yang memiliki keterkaitan pada 

toleransi. 

5. Menerapkan nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam sejarah lokal yang ada di Riau. 

        Kompetensi Inti : 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 
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Memahami Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 
pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa (Portugis, 
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Indonesia pada masa kini 

(Sejarah Lokal yang ada di Riau) 
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Indonesia pada masa kini. 
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dampak penjajahan 
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Indonesia dan 
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sejarah lokal yang 

ada di Riau 

Pengaruh Sejarah Lokal yang ada di Riau di dalam kehidupan 
sekarang 
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TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

 

Berdasarkan Silabus Pembelajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 2013 Revisi terbaru, tujuan 

pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat  : 

1. Mengidentifikasi sejarah lokal yang ada di Riau dalam keterkaitannya pada nilai-nilai toleransi. 

2. Menganalisis peran sejarah lokal yang ada di Riau dalam keterkaitannya pada nilai-nilai 

toleransi. 

3. Menganalisis nila-nilai toleransi yang terdapat dalam sejarah lokal yang ada di Riau. 

4. Memilih nilai-nilai dari sejarah lokal yang ada di Riau yang memiliki keterkaitan pada 

toleransi. 

5. Menerapkan nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam sejarah lokal yang ada di Riau. 
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Apakah kamu tahu gambar disamping ?  

Gambar disamping adalah wujud kebudayaan 

yang ada di Riau yaitu Rumah adat yang 

dinamakan Selaso Jatuh Kembar. Rumah ini 

merupakan tempat tinggal yang digunakan 

oleh para datuk atau pemangku adat. Rumah 

adat ini menjadi salah satu unsur kebudayaan 

Riau. Riau merupakan salah satu provinsi 

terbesar di pulau Sumatera dengan beragam kultur 

budaya khas melayu yang sangat kuat. Di provinsi 

ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya 

menjadi ciri khas pembeda dengan provinsi lain. 

Berlokasi di tengah pulau Sumatera, Provinsi 

Riau kini menjadi salah satu kawasan paling 

strategis dengan percepatan pembangunan yang 

sangat baik.  

 

 

 

 

 

Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang Provinsi Riau. Teman-teman boleh membaca BAB I. Gambaran 

Umum Provinsi Riau yang kemudian nanti teman-teman akan menjawab pertanyaan dibawah ini untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman. 

 

1. Apa yang menjadikan Riau salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera? 

2. Dari mana asal-usul nama Riau ? 

 

 

 

 

 

Dalam tahapan ini teman-teman, silahkan membaca dan menonton video yang disajakan untuk 

kemudian menjawab pertanyaan yang telah diberikan diatas. Selamat membaca. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: kompas.com 

Inquiri and Questening 

Learning Community dan Modelling 

Constructivis 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PROVINSI RIAU 

 

A. Keadaan Alam 

Secara geografis, wilayah provinsi Riau membentang dari lereng bukit barisan selat 

malaka, terletak antara 010 05’00’’ LS -020 25’00’’ LU atau antara 1000 00’00’’ BT-1050 

05’00’’ BT. Berdasarkan data dari kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Riau, 

Provinsi Riau memiliki area seluas 8.915.016 hektar. 

Batas-batas daerah Riau adalah seperti berikut ini 

1) Sebelah utara  : selat malaka dan provinsi sumatera utara 

2) Sebelah selatan : Jambi dan sumatera barat 

3) Sebelah timur  : kepulauan riau dan selat malaka 

4) Sebelah barat  : sumatera barat dan sumatera utara 

 

B. Keadaan Iklim 

Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan antara 1.700-3.000 

mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Wilayah yang sering 

ditimpa hujan selama tahun 2011 adalah kota pekanbaru sebanyak 211 kali, kabupaten Indragiri 

hulu sebanyak 192 hari, kabupaten pelalawan sebanyak 167 kali, kota dumai sebanyak 164 kali 

dan kabupaten rokan hulu dengan jumlah hari hujan sebanyak 142 kali.  

Selanjutnya menurut catatan stasiun meteorologi simpang tiga, suhu udara rata-rata di 

kota Pekanbaru tahun 2011 menunjukkan 27,00 celcius dengan suhu maksimum 34,70 celcius 

dan suhu minimum 21,70 celcius. Kondisi iklim ini sesuai dengan letak Provinsi Riau yang 

berada di garis khatulistiwa. 

 

C. Corak Kehidupan Masyarakat   

1. Adat Istiadat 

a) Perkawinan 

Pada mulanya hubungan antara laki-laki dengan wanita tidaklah diatur dan dilakukan 

secara bebas. Mereka tidak mengenal ketentuan serta tata cara melakukan perkawinan. Begitu 

juga halnya, mereka tidak mengenal bentuk perkawinan poligami maupun monogamy. Sistem 

perkawinan pada hakikatnya adalah bersifat endogen (kawin dalam satu kelompok). Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh kehidupan mereka yang terisolasi dan tidak mau didatangi oleh 

orang-orang luar.  

Kedatangan suku Proto Melayu membawa kehidupan lebih maju dan mengenalkan tata 

cara dan syarat untuk dapat menyucikan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Sistem 

perkawinan yang memanfaatkan alam yaitu dengan cara membiarkan laki-laki dan perempuan 

mengahadapi tantangan alam seperti mengarungi gelombang laut dan menghadapi hewan. Jika 

mereka berhasil melewati tantangan maka disahkanlah sebagai pasangan. 
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b) Kematian 

Kematian dianggap suatu kejadian yang paling menakutkan karena bagi mereka 

seorang yang telah meninggal roh nya akan tetap hidup dan selalu dapat menimbulkan akibat 

buruk bagi yang masih hidup. Kematian seorang anggota keluarganya diiringi dengan ratap 

tangis sambil mengurai-uraikan rambut serta memukul-mukul dada dan menjerit meraung-

raung. Bagi suku Talang Mamak, orang yang mati dikeluarkan tidak melalui pintu tetapi 

dengan menerobos dinding rumah. Hal ini dilakukan agar nantinya orang yang mati tidak 

datang-datang lagi ke kehidupan mereka yang masih hidup. Bagi suku Sakai, mayat akan 

dibasahi dengan darah keluarganya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini terhadap 

keluarganya yang masih hidup.  

 

c) Kelahiran 

Apabila si wanita dalam keadaan hamil, maka tidak saja dilakukan beberapa persiapan-

persiapan untuk menyambut kelahiran si bayi, akan tetapi ditentukan pula beberapa pantangan 

bagi si wanita dan laki-laki. Apabila perbuatan si wanita dan laki-laki melanggar pantangan 

tersebut, maka dianggap akan dapat mempengaruhi serta menentukan keadaan bayi yang akan 

lahir. Sebagai contoh pantangannya adalah si wanita tidak dibenarkan untuk memakan 

beberapa jenis makanan dan laki-laki tidaklah dibenarkan untuk berburu atau membunuh 

binatang-binatang. 

Wanita dengan usia kehamilannya memasuki tujuh bulan, maka akan dilakukan acara 

“penempahan bidan” yaitu upacara menetapkan bidan yang akan mengurus kelahiran bayi. 

Selain itu, dilakukan pula upacara “melenggang perut” yang dilakukan oleh bidan dengan cara 

membaringkan si wanita pada tujuh lembar kain yang kemudian dilenggangkan sambil menarik 

kain tersebut satu per satu hingga kain tersebut habis. Pada waktu di wanita benar-benar akan 

melahirkan, bidan akan memberi “selusuh” dengan tujuan agar wanita itu nantinya mudah 

melahirkan.  

 

d) Pertanian dan Menangkap Ikan 

Kedatangan suku Proto Melayu pada zaman batu yang membawa kebudayaan batu 

baru, mereka sudah mengenal pekerjaan bercocok tanam dan mengubah kebiasaan hidup 

berpindah-pindah menjadi hidup menetap. Pada saat itu manusia memandang bahwa bumi 

maupun tanaman memiliki sesuatu kekuatan, maka sebelum mereka mulai bercocok tanam 

dilakukan upacara menjamu “Dewi Tanaman” dengan tujuan memintah tanaman supaya subur. 

Manusia yang hidup di pinggir laut juga sudah memanfaatkan alam sebagai sumber 

mata pencaharian. Mereka membuat mata tombak dari batu yang digunakan sebagai alat untuk 

menangkap ikan. Sebelum mereka menangkap ikan, mereka juga melakukan upacara 

“Menyembah Laut” dengan tujuan supaya mereka berhasil mengarugi laut dan membawa hasil 

laut yang banyak.  

 

2. Pemerintahan 

Perubahan cara hidup manusia yang ada di Riau yang awalnya bersifat nomaden 

berubah menjadi kehidupan yang menetap telah menghasilkan puak-puak (kelompok sosial). 
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Perkembangan yang sederhana secara berangsur-angsur telah menghadirkan bentuk-bentuk 

pemerintahan yang memiliki hubungan erat dengan kepercayaan yang mereka anut. Sebagai 

pemimpin suku, maka diangkatlah seorang kepala suku yang disebut Batin atau seorang 

pemimpin kepercayaan yang disebut Bomo. 

Pada perkembangan selanjutnya, sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan suku 

tersebut maka Batin tidaklah lagi melaksanakan pemerintahan kelompok tersebut sendirian 

saja. Tetapi, ia dibantu pula dengan orang yang disebut Tongkat, Ketiapan dan Monti. 

Kedatangan suku Deutro Melayu mengakibatkan penduduk sebelumnya yang masih 

berkebudayaan sederhana, sebagian memencilkan hidupnya ke pedalaman. Mereka 

membentuk tanah Ulayat baru, sedangkan sebagian lainnya bercampur dengan suku Deutro 

Melayu. Percampuran ini telah menimbulkan perkembangan yang besar terlihat dari 

perkampungan yang semakin luas. Perkampungan tersebut dipimpin oleh seorang yang disebut 

sebagai Datu dan Batin yang lainnya berada dibawah pemerintahan Datu tersebut.    

 

D. Asal-Usul Nama Kota Riau 

Asal-usul kata Riau memiliki beberapa penafsiran. Pendapat pertama mengatakan, kata 

Riau dipercaya berasal dari penamaan orang portugis dengan kata rio yang berarti ‘sungai’. 

Kedua, nama Riau berasal dari penuturan masyarakat setempat, yaitu dari pengucapan rioh atau 

riuh yang artinya adalah ramai, hiruk pikuk orang bekerja. Pendapat yang ketiga adalah berasal 

dari nama sungai yang terletak di Bintan, Kepulauan Riau yang bernama sungai di Ulu Riau.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka nama Riau besar kemungkinan berasal dari 

penamaan oleh masyarakat setempat, yaitu orang Melayu yang hidup di daerah Bintan. Nama 

itu mulai terkenal semenjak Raja Kecik memindahkan pusat kerajaan Melayu dari Johor ke 

Ulu Riau pada tahun 1719. Setelah itu, nama ini dipakai sebagai salah satu negeri dari empat 

negeri utama yang membentuk kerajaan Melayu Riau, Lingga, Johor dan Pahang. 

Pembukaan negeri baru yang bernama Riau itu terjadi pada 27 September 1673 atas 

perintah sultan Johor, Abdul Jalil Syah III (1623-1677) kepada Laksmana Abdul Jamil. Setelah 

negeri Riau berdiri, dinobatkanlah sultan Sulaiman Badrul Alamsyah menjadi sultan Riau 

pertama, pada 4 Oktober 1722. Setelah itu, nama ini dipakai untuk menunjukkan satu diantara 

empat daerah utama kerajaan Johor, kerajaan Pahang, kerajaan Riau dan kerajaan Lingga.  

Setelah perjanjian London tahun 1824 yang membelah daerah tersebut menjadi dua 

bagian, nama Riau digabungkan dengan Lingga sehingga terkenal pula sebutan kerajaan Riau-

Lingga. Pada zaman pemerintahan Belanda, nama ini dipergunakan untuk daerah Kepulauan 

Riau ditambah dengan pesisir Timur Sumatera. Pada zaman kemerdekaan, awalnya nama itu 

dipergunakan untuk nama sebuah Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Tengah. Setelah 

Provinsi Riau terbentuk pada tahun 1957, maka nama tersebut selain dipergunakan untuk nama 

Kabupaten nama tersebut digunakan pula untuk penyebutan Provinsi. Sebelum dimekarkan 

menjadi dua Provnsi Riau dan Kepulauan Riau pada 1 Juli 2004 wilayah Provinsi Riau meliputi 

Kepulauan Riau serta sebagian dari Pulau Sumatera bagian tengah sebelah Timur. Kawasan ini 

telah di rintis oleh sang Sapurba, salah satu raja Melayu yang mencoba menghidupkan kembali 

kerajaan Melayu Raya di Selat Malaka. Agar lebih memahami sejarahnya lebih lanjut berikut 

ini video sejarah asal-usul kota Riau. 
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Video Asal Mula Nama Riau 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHpS8J0Y09M 

 

 

 

 

 

Setelah berdiskusi bersama tentang BAB I yang telah kita lakukan, mari memerikasa jawaban teman-

teman dengan jawaban yang telah disajikan diabawah ini. 

 

1. Apa yang menjadikan Riau salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera? 

Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas melayu 

yang sangat kuat. Di provinsi ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi ciri khas pembeda dengan 

provinsi lain. Berlokasi di tengah pulau Sumatera, Provinsi Riau kini menjadi salah satu kawasan paling 

strategis dengan percepatan pembangunan yang sangat baik, sehingga provinsi ini mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat dari berbagai bidang.  

 

2. Dari mana asal-usul nama Riau? 

Asal-usul kata Riau memiliki beberapa penafsiran. Pendapat pertama mengatakan, bahwa kata Riau 

dipercaya berasal dari penamaan orang portugis dengan kata rio yang berarti ‘sungai’. Kedua, nama 

Riau berasal dari penuturan masyarakat setempat, yaitu dari pengucapan rioh atau riuh yang artinya 

adalah ramai, hiruk pikuk orang bekerja. Pendapat yang ketiga adalah berasal dari nama suyngai yang 

terletak di Bintan, Kepulauan Riau yang bernama sungai di Ulu Riau.  

 

 

 

Reflection dan Assassment 

https://www.youtube.com/watch?v=FHpS8J0Y09M
https://www.youtube.com/watch?v=FHpS8J0Y09M
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Setelah mengetahui dan berdiskusi bersama 

mengenai penjelasan BAB I. Coba perhatikan 

gambar disamping ? nah pastinya, teman-teman 

mengetahui gambar tersebut. Gambar tersebut 

adalah ikon dari Ibu Kota Provinsi Riau yaitu 

Tugu Zapin yang terletak di persimpangan jalan 

Jenderal Sudirman dan jalan Gajah Mada dan tepat 

berada di titik 0 (nol) kilometer Pekanbaru. Seperti 

yang kita ketahui Kota Pekanbaru merupakan Ibu 

Kota dari Provinsi Riau. mengutip informasi dari  

website pekanbaru.co.id, Pekanbaru terletak di 

tepian Sungai Siak dan pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki pasar (pekan) yang 

bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Pada abad ke-18, wilayah yang kini menjadi Pekanbaru 

berada pada lingkar pengaruh Kesultanan Siak, dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Marhum 

Pekan) secara luas dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru modern; hari jadi kota ini ditetapkan pada 

tanggal 23 Juni 1784. Pekanbaru menjadi sebuah "kota kecil" pada tahun 1948 dan kotapraja pada 

tahun 1956, sebelum ditetapkan menjadi ibu kota provinsi Riau sebagai pengganti dari Tanjung Pinang 

pada tahun 1959.    

 

Sumber: Wordpress.com 

 

 

 

 

Bedasarkan bacaan singkat diatas, teman-teman tentunya mengetahui bagaimana kondisi Pekanbaru 

sebagai Ibu Kota yang sangat berkembang pesat. Berikut ini sebelum membaca lebih lanjut tentang 

Pekanbaru, coba pahami pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dan temukan jawabannya dari diskusi dan 

bacaan BAB II Gambaran Umum Kota Pekanbaru. 

1. Apa yang menyebabkan kota Pekanbaru berkembang pesat? 

2. Apa yang kamu ketahui tentang sejarah Kota Pekanbaru? 

 

 

 

 

Dalam tahapan ini teman-teman, silahkan membaca BAB II yang disajakan untuk kemudian menjawab 

pertanyaan yang telah diberikan diatas. Selamat membaca dan selamat berdiskusi. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU 

 

A. Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin 

oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan 

pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di 

muara Sungai Siak. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta 

kebutuhan lainnya. 

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai 

sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi 

Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi 

Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan 

berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada 

tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang 

terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini 

dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. 

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 

1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, 

Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur 

yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian 

menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang 

pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru 

dikepalai oleh seorang gubernur militer yang 

disebut gokung. 

 

Selepas kemerdekaan Indonesia, 

berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di 

Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, 

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang 

disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian 

pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 

Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) 

menjadi daerah otonom kota kecil dalam 

lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. 

Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 

berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 

19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru 

masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang 

 

Gambar 1. Lambang Kota Pekanbaru 

 

Sumber : pekanbaru.go.id 
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baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 

1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu 

kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). Beriku adalah 

lambang dari Kota Pekanbaru 

 

B. Keadaan Iklim 

 Kota Pekanbaru umumnya mempunyai iklim sedang dan sedikit panas dengan 

tempratur udara rata-rata 27°-28° C. Keadaan musim dibagi menjadi 2 yaitu musim penghujan 

antara bulan September s/d Februari dan musim kemarau antara bulan Maret s/d Agustus. 

Keadaan musim hujan dan panas di pekanbaru bisa berubah kapan saja dikarenakan kota 

Pekanbaru dekat dengan garis khatulistiwa sehingga pengaruhnya cukup besar. 

 

C. Letak Geografis  

Gambar 2. Peta Kota Pekanbaru 

 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2006 

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101014’–101034’ BT dan 0025’– 0045’ LU 

dengan penetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 mei 1946 No. 103. Maka, Kota Pekanbaru 

dijadikan Kota Otonomi yang disebut Haminte atau Kota B. Dengan demikian luas Kota B Pekanbaru 

adalah 19.815 KM². Inilah gambaran Luas dan Letak Geografi Pekanbaru pada tahun 1945-1950 yang 

didapatkan penulis. Kecamatan yang ada pada saat itu adalah Kecamatan Senampelan dan Kecamatan 

Lima Puluh untuk Letak Astronomis dan Luas antara Kecamatan satu dengan yang lain tidak ada 

penulis dapatkan dikarenakan pada saat itu hanya luas keseluruhan daerah Pekanbaru lah yang ada. 
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Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :  

 Sebelah Utara  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar  

 Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan  

 Sebelah Timur  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan  

 Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar 

 

D. Kependudukan 

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. 

Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan 

sulit tercapai.Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan 

tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran 

penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal 

pembangunan yang harus ditingkatkan. 

 Data jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 

999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa 

(3,57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di 

Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap km2 , sedangkan yang kepadatan penduduk 

terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa setiap km2 .  

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau 

Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi 

pendorong laju pertumbuhan penduduknya.  Etnis Minangkabau merupakan masyarakat 

terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja 

sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar 

adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari 

Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku 

Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni 

mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran 

Provinsi Riau. 

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan 

pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim 

di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, 

dan Bagan Siapi-api.Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak 

ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru 

yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang. Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan 

sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai 

pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik 

ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru.   

 

 

 



 

 

10 

 

 

 

 

 

Setelah berdiskusi bersama tentang BAB II yang telah kita lakukan, mari memerikasa jawaban teman-

teman dengan jawaban yang telah disajikan diabawah ini. 

 

1. Apa yang menyebabkan kota Pekanbaru berkembang pesat? 

Dikarenakan, Pekanbaru merupakan pusat pemerintahan Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah 

satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, 

migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Perekonomian Pekanbaru didukung oleh perdagangan dan 

pertambangan minyak bumi. Kota ini memiliki sebuah bandar udara internasional, terminal bus 

antar kota dan antar provinsi, serta dua pelabuhan. Populasi Pekanbaru bersifat kosmopolitan, 

dipengaruhi oleh letak strategisnya di tengah-tengah Lintas Timur Jalan Raya Lintas Sumatra. 

Beberapa etnis yang memiliki populasi signifikan di kota ini antara lain adalah suku Minangkabau, 

Orang Ocu, Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. 

 

2. Apa yang kamu ketahui tentang sejarah Kota Pekanbaru? 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang 

Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan 

seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Dengan 

meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala 

bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap 

penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. 
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Setelah kita mempelajari BAB I dan BAB II mengenai Provinsi Riau dan Ibu Kotanya Pekanbaru. 

Sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai Provinsi Riau dalam bidang sejarah dan 

budaya lokalnya yang memiliki nilai-nilai toleransi.   

 

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota 

keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah 

Medan, Palembang dan Bandar Lampung, sekaligus kota 

terbesar kesepuluh di Indonesia. Laju pertumbuhan 

ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong 

laju pertumbuhan penduduknya. 

Etnis Minang merupakan menjadi etnis 

mayoritas/terbesar pertama dengan persentase sekitar 

40,96%. Etnis Minang umumnya bekerja sebagai 

profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah 

mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pasar dan 

pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru serta juga bahasa Melayu lokal yang 

kurang dominan tetapi tetap bahasa Indonesia utama untuk bahasa persatuan komunikasi antar suku. 

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Jawa, Batak, dan Tionghoa. 

Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil 

besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak 

tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari 

pemekaran Provinsi Riau. 

Sumber: Wikipedia.com 

 

 

 

Bedasarkan bacaan singkat diatas, teman-teman tentunya mengetahui bagaimana kebudayaan yang ada 

di Riau. Berikut ini sebelum membaca lebih lanjut tentang Sejarah danKebudayaan Riau yang 

memiliki nilai-nilai toleransi, coba pahami pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dan temukan 

jawabannya dari diskusi dan bacaan BAB III Gambaran Umum Kota Pekanbaru. 

1. Apa saja sejarah dan kebudayaan di Riau yang kamu ketahui? 

2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah dan kebudayaan yang ada di Riau? 

3. Apa saja peristiwa sejarah dan tradis/kebudayaan yang ada di Riau yang memiliki Nilai Toleransi? 

4. Bagaimana pendapat kamu mengenai keberagaman yang ada di Riau? 

 

 

 

Dalam tahapan ini teman-teman, silahkan membaca BAB III yang disajakan untuk kemudian 

menjawab pertanyaan yang telah diberikan diatas. Selamat membaca dan selamat berdiskusi. 

 

Konstructivis 
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BAB III 

SEJARAH LOKAL RIAU 

 

A. Peristiwa Sejarah Sekitar Proklamasi di Pekanbaru 

Berita kekalahan Jepang yang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 

tersebar ke daerah Pekanbaru pada akhir bulan agustus 1945. Berita ini diyakini kebenarannya 

karena tentara Jepang yang kelihatannya gelisah dan menangis. Pada saat pertemuan yang 

diadakan oleh Makino Susaboru sebagai seorang Gubernur Militer Jepang yang bertempat di 

Gedung Bioskop Happy Pekanbaru, ia mengumumkan bahwa peperangan Asia Timur Raya 

dihentikan oleh Tenno Heika. Keputusan tersebut diambil untuk menghindari jatuhnya korban-

korban yang banyak lagi di Jepang akibat jatuhnya bom atom di Kota Hirosima dan Nagasaki. 

Kelanjutan pemerintahan akan dimumkan kemudian. Pemgumuman disampaikan dengan 

wajah yang sangat muram. Khususnya di Pekanbaru setelah pengumuman resmi itu 

disampaikan berita tersebut tersiar luas dan diketahui oleh rakyat dengan sikap yang penuh 

keragu-raguan mengenai siapakah yang akan menggantikan Jepang,, apakah Belanda atau 

Inggris. 

 

 Dalam suasana yang tidak 

menentu dan tidak pasti, 

terdengarlah berita tentang 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

yang diumumkan oleh Soekarno-

Hatta. Pada mulanya dalam keadaan 

yang tidak menentu tersebut, berita 

ini diterima oleh rakyat dengan 

perasaan legah, meskipun belum 

mendapatkan penjelasan yang pasti. 

Untuk mendapatkan informasi yang 

pasti,dikirimlah beberapa beberapa 

orang utusan antara lain, Abdul 

Malik dan Bustaman untuk 

menemui took pergerakan di 

Bukittinggi, yaitu Moh. Syafei dan 

Adinegoro. Akan tetapi mereka 

kembali ke Pekanbaru dengan tidak 

membawa berita yang diharapkan.  

Suasana yang tidak menentu dan tidak adanya kepastian itu berlangsung selama kurang 

lebih setengah bulan. Dalam keadaan tersebut bekas-bekas pegawai Belanda diantaranya 

Aminuddin, Abdul Karim Keisi dan Seke Israil Kai Buho mengadakan hubungan dengan para 

pembesar Belanda yang berada di Kamp tawanan Jepang.  Sementara itu berita proklamasi 

telah diterima pada akhir Agustusoleh kantor PTT Pekanbaru. Pada suatu hari seorang pegawai 

PTT yang bernama Azwar Apin menerima berita dengan nota dari Bukittinggi antara lain 

Gambar 3. Bangunan Latifa Tempo Doeloe 

 

Sumber : suluhriau.com  
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menyatakan bahwa tnggal 17 Agustus 1945  Indonesia telah merdeka, mendengar berita 

tersebut Azwar Apin langsung menyebarkan berita tersebut kepada pemuda PTT lainnya yaitu, 

kepada R. Slamet, R. Yusuf, Datuk Mangku, Amir Hamzah, R. Sumpeno, Akhmad Suko dan 

kepada pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Mulai saat itu para pemuda PTT memelopori 

pemakaian tanda merah putih di dada sebelah kiri.  

Para pemuda PTT Pekanbaru selalu secara diam-diam mendengar berita-berita dari 

pulau Jawa. Sementara itu, dating pula dari Bukittinggi ke Pekanbaru tiga orang pemuda 

anggota Gyu Gun, yaitu Mansurdin, Nur Rauf dan Rajab. Peristiwa ini berlanjut hingga tanggal 

29 Agustus 1945 dengan membawa siaran pamflet teks Proklamasi sampai di Pekanbaru 

menjelang pagi hari tanggal 30 Agustus 1945 dan langsung menempelkan pamphlet-pamflet 

tersebut. Para warga melihat dan membaca pamflet tersebut  sehingga membuat masyarakat 

semakin yakin bahwa Indonesia sudah merdeka. Melihat situasi tersebut, pihak kepolisian 

Jepang mencabut pamflet dan menangkap Razab dan Nur Rauf diusi kembali ke Bukittinggi.  

Pihak kepolisian Jepang menudo Angkatan Muda PTT telah mengganggu keamanan 

dan mereka ditekan kemudian diminta pertanggungjawaban namun para pemuda itu tetap 

meneruskan siaran-siaran, penerangan dan propaganda tentang perjuangan kemerdekaan. 

Karena kuatnya tekanan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan militer Jepang, 

maka para pegawai PTT mengadakan aksi mogok kerja. Apa yang dihadapi dan yang dirasakan 

oleh para pemuda dan rakyat di Pekanbaru adalah situasi yang penuh bahaya, sehingga 

pengibaran bendera merah putih diadakan sedikit terlambat. Keadaan tersebut membuat rakyat 

Riau pada umumnya dan penduduk Kota Pekanbaru khususnya kebingungan dan cemas 

mengenai masalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu para pemuda PTT 

melakukann rapat dan hasilnya adalah bendera merah putih haruslah segera di kibarkan di 

Gedung PTT Pekanbaru. Kepada Tuan Sakai, Kepala PTT dikirim pemuda Abusalim untuk 

menyatakan bahwa tanggal 15 September 1945 di Gedung PTT bendera Merah Putih akan 

dikibarkan. Ternyata pemerintahan Jepang melarang dsan mengancam dengan mengatakan 

Awas Nippon masih bersenjata lengkap. Kemudian dijawab oleh Abusalim “Kami bukan 

meminta izin tetapi kami hanya memberitahukan” 

Diundang pula seluruh jawatan yang ada paa waktu itu untuk menghadiri pengibaran 

bendera Merah Putih dengan upacara resmi dan sederhana. Kain merah dan putih yang didapat 

kemudian dijahit oleh Zalidaryang merupakan kakak perempuan Basrul Jamal dan pada malam 

tanggal 15 September 1945 bendera itu dipasang di atas Gedung PTT dengan selubung. Setelah 

itu para pemuda dan masyarakat termasuk Tugimin dari pihak kepolisian mengahadiri upacara 

tersebut. Pimpinan upacara adalah Basrul Jamal dan Abusalim yang memberikan penjelasa 

maksud dan tujuan upacara tersebut. Dalam suasana upacara pengibaran bendera suasana 

terlihat sangat semangat apalagi ketika masyarakat menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

Tindakan spontan tersebut mendapat sambutan hangat dari seluruh lapisan masyarakat. Pada 

malam harinya bertempat di kantor Gun Co para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat 

mengadakan pertemuan membahas sekitar proklamasi dan langkah-langkah selanjutnya yang 

akan ditempuh serta resiko yang akan dihadapi.  

Setelah berdiskusi secara mendalam, diputuskan suatu tekad untuk mengadakan 

upacara resmi mengibarkan Sang Saka Meah Putih. Para pemuda dan pemimpin-pemimpin 

masyarakat berikrar berani memikul segala resiko akan segala akibat yang akan terjadi. Pada 
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tanggal 16 September 1945 bertempat di kantor Syu Cokan, diadakan rapat umum dengan 

mengibarkan San Saka Merah Putih. Raden Yusuf dan Bustaman dalam rapat umum kepada 

khalayak ramai menguraikan sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sementara itu 

Toegiman seoarang polisi mendiskusian tentang proklamasi kemerdekaan itu kepada teman-

temannya. Kepada kepala polisi Keisatsu Co Ono, berita proklamasi tersebut disampaikan juga. 

Toegiman dengan berani mengangkat dirinya sendiri untuk memimpin polisi Indonesia di 

Pekanbaru. Karena Kesatsu  Co Ono adalah seorang polisi Jepang yang terpelajar yang tahu 

akan perjuangan Bangsa Indonesia maka ia tidak menghalangi rencana Toegiman. Dua per tiga 

dari 100 orang anggota kepolisian yang berada di Pekanbaru pada waktu itu dapat dipengaruhi 

oleh Toegiman.  

Toegiman dan rekan-rekannya bermaksud untuk mengibarkan bendera Merah Putih di 

depan kantor Kepolisian Pekanbaru. Tindakan selanjutnya ialah menguasai gudang senjata 

Jepan di daerah Simpang Tiga. Langkah-langkah dari pemuda PTT dan kepolisian yang 

revolusioner ini kemudian diikuti oleh masyarakat. Setiap rumah dan pasar yang ada di 

Pekanbaru mengibarkan bendera Merah Putih. Pada saat itu bebrapa pemuda berkumpul untuk 

mencari informasi agar dapat kontak dengan pemerintah pusat yang ada di Jakarta,  

Pada akhir bulan September 1945, datanglah tentara sekutu yang bertugas sebagai 

RAWI (Rehabilitation Allied Prissoners of War and Interness) untuk mengurus dan 

mengembalikan tawanan-tawanan perang. Sebelum kedatangan sekutu tersebut, pesawat 

Angkatan Udara Inggris (RAF-Royal Air Force) telah di drop perbekalan-perbekalan sebagai 

bantuan terhadap orng-orang Belanda dengan dengan mendaratkan tiga pesawat pemburu di 

lapangan udara Simpang Tiga. Tentara sekutu yang dating ke Pekanbaru dipimpin oleh Mayor 

Lengley. Belanda yang turut sebagai pemenang dalam perang berusaha sekuat tenaga untuk 

menguasai Indonesia kembali dengan memboncengi tentara sekutu yaitu NIC (Netherlands 

Indische Civil Administration) mulai menduduki Tanjung Pinang. Kemudian mereka mendarat 

di Pekanbaru dengan bertopeng sebagai tentara sekutu. 

Kedatangan tentara sekutu ini membawa angina baru bagi para tawanan yang segera 

secara beramai-ramai keluar dari kamp-kamp tawanan tersebut dan berdemonstrasi di 

sepanjang Kota Pekanbaru. Mereka bebas berkeliaran dan bertingkah laku sebagai tuan besar 

kembali. Dalam waktu yang singkat bekas tawanan Jepang ini telah berubah menjadi tentara 

yang bersenjata lengkap. Pada waktu Jepang menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, di 

kantor kepolisian dikibarkan bendera Belanda. Melihat kejadian itu, Toegiman memrintahkan 

Kesatsu Co Margo supaya bendera Belanda diturunkan dan mengibarkan bendera Merah Putih 

kemudian ia mengumumkan bahawa dirinya adalah pimpinan kepolisian. Beberapa orang dari 

pihak kepolisian tidak sepaham dengan Toegiman diantaranya ialah, Kesei Takdare yang 

kemudian melarikan diri untuk meminta perlindungan diri kepada sekutu.  

Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan di Kantor Riau Syu Cokan tersebut tidak dapat 

lama berkibar karena tentara sekutu menyuruh Jepang untuk menurunkannya. Semula para 

pemuda timbul amarahnya dan akan menghantam Jepang karena berani menurunkan bendera 

tersebut, tetapi setelah dipertimbangkan bahwa Jepang ini tidak perlu dilawan, sebaiknya harus 

diajak menjadi teman karena banyak yang diharapkan dari mereka, seperti senjata-senjata dan 

perlengkapan militer lainnya. 
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Berdasarkan pertimbangan itulah para pemuda menempuh jalan lain, yaitu menaikkan 

kembali bendera Merah Putih di Kantor Riau Syu Cokan pada tengah malam. Bergeraklah 

pemuda-pemuda seperti Mansurdin, Misman, Thoha Hanafi dan yang lainnya sembunyi-

sembunyi menaikkan kembali bendera Merah Putih. Pada tiang bendera ditulis dengan tinta 

merah kalimat yang berbunyi “Awas Siapa Menurunkan Maut Akan Terjadi” dengan diberi 

gambar tengkorak dengan tulisan “Serikat Hantu Kubur” yaitu organisasi pemuda yang 

bergerak hanya malam hari. Sejak saat itu pihak Jepang tidak berani lagi menurunkan dan 

berkibarlah terus Sang Saka Merah Putih di Kantor Riau Syu Cokan yang akhirnya nanti 

menjadi Kantor Residen Riau Republik Indonesia. 

Dalam keadaan yang diliputi ketegangan ini, tiba-tiba suasana menjadi gempar karena 

pemuda-pemuda PTT menyebaran surat-surat salinan surat Gubernur Sumatera Republik 

Indonesia Tengku M. Hasan dari Medan yang ditujukan kepada Aminudin yang Pro-Belanda. 

Surat pertama berisi penunjukan Aminuddin sebagai Residen Riau. Surat-surat lainnya berisi 

instruksi-instruksi penting sebagai konsekuensi dari proklamsi kemerdekaan. Surat-surat 

tersebut disampaikan kepada Aminuddin akan tetapi ia mendiamkan hal tersebut karena 

Aminuddin Pro dengan Belanda. Tindakan Aminuddin tersebut telah membuat para pemuda 

untuk mengambil langkah selanjutnya yaitu dengan berbondong-bondong mendatangi rumah 

Aminuddin, akan tetapi Aminuddin sudah tiba di kantor Syu Cokan dan pemuda PTT langsung 

mencegatnya dan spontan didesak untuk memberi ketergasan apakah ia bersedia menerima 

instruksi-instruksi dari Tengku M. Hasan selaku Gubernur Sumatera. Ternyata Aminuddin 

tidak bersedia menjadi pemimpin Residen di Riau. 

Setelah peristiwa tersebut para pemuda dan rakyat bersepakat memilih Abdul Malik 

menjadi Residen Riau, dikarenakan perjuangan kemerdekaan harus memiliki seorang 

pemimpin. Pada saat itu Abdul Malik sedang menjabat sebagai Gun Co Pekanbaru. Wan Ghalib 

dan R.S. Sumpeno beserta pemuda-pemuda PTT lainnya langsung menuju ke kantor Abdul 

Malik dan mendesaknya supaya bersedia menjadi Residen. Abdul Malik meminta waktu untuk 

berpikir, akan tetapi para pemuda dan rakyat tidak memberi kesempatan lagi sehingga Abdul 

Malik menerimanya. Setelah itu pemuda PTT mengirim surat kepada Tengku M. Hasan selaku 

Residen Sumateradan besoknya Tengku M. Hasan langsung mengirim surat lagi yang berisi 

persetujuan dan pelantikan Abdul Malik menjadi Residen di Riau. 

 

B. Sejarah Masuknya Agama di Pekanbaru  

1. Masuknya Agama Hindu dan Buddha 

Masuknya agama Hindu ke wilayah Riau dimulai oleh kedatangan pedagang-pedagang 

dari India. Walaupun pedagang China seelumnya telah memulai menjelajahi wilayah Riau, tetapi 

pengaruhnya lebih banyak diarahkan pada hubungan diplomatik, sebaliknya pedagang India 

mengembangkan pengaruh kebudayaannya. Bukti agama Hindu pernah ada di Riau adalah dapat 

dilihat dari candi yang ada di Sintung dan Siarang-arang Rokan Hilir. Setelah agama Buddha 

mulai berkembang maka, agam Hindu perlahan mulai ditinggalkan. 

Bukti agama Buddha pernah ada di Riau adalah dapat dilihat dari candi Muara Takus 

yang ada di Kampar yang diyakini masyarakat sebagai peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. 

Menurut kesepakatan para arkeolog, Candi Muara Takus berdiri pada masa kejayaan Kerajaan 

Sriwijaya abad VII-XII Masehi. 
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2. Masuknya Agama Islam 

Sebelum masuknya Agama Islam ke daerah Riau, tidak ada seorangpun penduduk Riau 

yang menganut agama Tauhid. Agama penduduk asli adalah Animisme yang percaya roh nenek 

moyang dan para leluhur kemudian menyusul pada sebagian penduduk mereka yang beragama 

Hindu-Buddha. Islam awalnya berkembang di daerah-daerah, yaitu Kuntu-Kampar, Rokan, 

Kuantan, Indragiri dan Tapung. Menurut sejarah Riau, Kuntu-Kampar adalah daerah pertama-

tama di Riau daratan yang berhubungan dengan orang-orang Islam (para pedagang). Hubungan 

tersebut didasarkan oleh kepentingan perdagangan karena daerah lembah Sungai Kampar 

merupakan daerah penghasil Lada. Oleh karena itu, daerah Kuntu-Kampar adalah daerah yang 

mula-mula dimasuki Agama Islam. 

Berdasarkan perjalanan para penyiar Agama Islam yang datang sebagai pedaang itu, 

besar kemungkinan pada abad ke-7 M agama Islam sudah sampai di Riau. Meskipun Agama 

Islam telah masuk pada abad ke-7 atau 8 Masehi di Riau, namun penganut agama ini masih 

terbatas. Hal ini disebabkan kuatnya pengaruh Agama Buddha yang merupakan agama terbesar 

di Kearajaan Sriwijaya waktu itu. Agama Islam dari Kuntu diperkirakan menyebar ke Rokan 

pada tahun 1349. Pada waktu itu daerah Rokan sudah memiliki kehidupan yang teratur dan 

dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Said. Masuknya orang-orang Kuntu yang 

menganut Agama Islam, telah berhasil membawa pengikut-pengikut Raja Said memeluk Islam, 

bahkan Raja Sais sendiri juga akhirnya menjadi penganut Islam yang baik.  

Masuknya Agama Islam ke daerah Rokan juga dipengaruhi oleh adanya para pedagang 

dari Aceh (Kerajaan Samudera Pasai) pada abad ke-14 Masehi. Kerajaan samudera pasai inilah 

yang kemudian mendukung berdirinya kerajaan Rokan yang bernama Kerajaan Kunto Dar al-

Salam. Akan tetapi, dalam abad ke-14 Masehi itu juga, Kerajaan Kunto Dar al-Salam di serang 

oleh Kerajaan Majapahit. Kemudian pada abad ke-16 M, penyebaran Agama Islam diintensifkan 

kembali oleh Syeh Burhanuddin.  

Dari Kuntu-Kampar dan Kuntu Dar al-Salam, Islam menyebar Ke Kuantan dan Indragiri. 

Ulama yang berjasa dalam penyebaran Islam ke daerah ini adalah Syekh Burhanuddin. Islamisasi 

yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin telah sampai ke Kuantan dan Muara Sungai Indragir. 

Sumber lain menyebutkan masuknya Agama Islam ke Indragiri melalui pantai barat Sumatera, 

dibawa oleh seorang ulama Sayed Ali al-Idrus. Jalur-jalur yang dilaluinya adalah Hadramaut 

singgah di Samudera Pasai dan samapi di pantai barat Sumatera, tepatnya di Kota Air Bangis. 

Kemudian Sayed Ali al-Idrus meneruskan perjalanannya menyebarkan Islam menuju Timur dan 

sampai ke Kerajaan Siak dan ke Pelalawan.  

 

3. Masuknya Agama Kristen 

Sejarah kekristenan di Riau telah berakar sejak era kemerdekaan. Didalamnya Gerja 

HKBP tumbuh dan menjadi akar pertumbuhan gereja-gereja lainnya.  Jemaat Masehi, 

merupakan awal dari berdirinya Gereja HKBP Ressort Pekanbaru yang ditandai adanya 

kerinduan akan beribadah oleh umat Kristen di Pekanbaru pada tahu 1930-an yang pada masa 

itu diketahui belum ada bangunan gereja tempat umat Kristen untuk beribadah. Berawal dari 
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ibadah bersama di rumah Tuan Grifioen yang dihadiri oleh empat orang saja, yaitu W. Panjaitan, 

Dr. AK. Staa, tuan dan nyonya Griffioen. Kemudian setelah makin bertambahnya jemaat 

Kristen, maka keinginan untuk melembagakan semua jemaat Kristen pun makin besar. Jalan 

yang ditempuh ialah melalui pelaksanaan ibadah Minggu sebagai suatu pelaksanaan Hukum 

Tuhan dan kehidupan Gereja. Kegiatan ini berlangsung sekitar tahun 1939 dan terus meningkat 

hingga sekarang. Sejak tahun 1939 itulah, jemaat bersepakat menamakan ibadah awal yang telah 

melembaga itu dengan nama JEMAAT MASEHI. 

Dalam buku “Sejarah HKBP Ressort Pekanbaru” yang diterbitkan bersempena dengan 

Perayaan Jubileum (hari jadi) 50 tahun pada 2002,  dijelaskan bahwa pertumbuhan daerah dan 

dipicu pemindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada 20 Januari 1959, 

membuat keberadaan gereja HKBP tersebut makin tidak representati, baik untuk pengembangan 

bangunan, maupun kondisi sosial masyarakat perkotaan. Atas inisiatif sejumlah tokoh 

berpengaruh, maka diambillah sebuah sikap untuk mengajukan rencana pemindahan gereja 

tersebut ke tempat lain. Dalam buku “Sejarah HKBP Pekanbaru-Jubileum 50 Tahun yang 

diterbitkan tahun 2002, disebutkan pemindahan tersebut dimotori oleh Badan Pembangunan 

Gereja Baru HKBP Pekanbaru. 

 

C. Sejarah Lokal dan Budaya atau Tradisi yang Memiliki Nilai Toleransi di Riau 

Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki banyaknya budaya dan 

tradisi utamanya yakni Melayu, dalam kebudayaan melayu memiliki berbagai nilai-nilai toleransi 

yang diterjemahkan dalam berbagai kosa kata seperti nilai keterbukaan, kemajemukan, 

persebatian, tenggang rasa, kegotong-royongan, senasib-sepenanggungan, malu, bertanggung 

jawab, adil dan benar, berani dan tabah, arif dan bijaksana, musyawarah dan mufakat, 

memanfaatkan waktu, berpandangan jauh ke depan, rajin dan tekun, nilai amanah, ilmu 

pengetahuan, Takwa kepada Tuhan, dan lain sebaginya. Kenyataan pula bahwa penulisan bahasa 

dan sastra Melayu, dan khususnya Melayu Riau yaitu Raja Ali Haji telah berucap dalam karya 

terkenalnya Gurindam XII pasal ke lima bahwa :“jika hendak mengenal orang yang berbangsa, 

lihat kepada budi dan Bahasa Singkatnya budi bahasa menunjukkan bangsa. Pada sisi lain bahwa 

kebudayaan pada intinya berakar pada sistem nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh 

masyarakatnya terutama Islam”. 

Tenggang rasa dalam kehidupan orang melayu disebut sifat “tenggang menenggeng” atau 

“rasa merasa”. Sifat ini menduduki posisi penting dalam kehidupan melayu, orang yang 

bertenggang rasa dianggap orang yang  budiman, baik hati, tahu diri dan tahu memegang adat dan 

agama, sebaliknya orang  yang tidak bertenggang rasa dianggap orang yang tidak beperasaan, tak 

tahu diri dan disebut dengan nafsu nafsi, orang yang mementingkan diri sendiri. Orang seperti ini 

akan dilecehkan dalam masyarakatnya dan direndahkan dalam pergaulan. Dengan sikap tenggang 

rasa orang melayu bersifat terbuka, suka berbuat baik kepada orang tanpa memandang asal usul 

atau suku bangsa dan agamanya, suka mengorbankan harta, tenaga dan pikirannya untuk menolong 

orang dan menjaga perasaan orang lain, tidak mau berbuat semena-mena, berpikiran panjang dan 

luas pandangan, peka terhadap orang lain. 

Berikut ungkapan melayu terkait dengan tenggang rasa yang disajikan oleh Tenas Effendi 

dalam bukunya kegotongroyongan dan tenggang rasa.  

1. Jauh jenguk menjenguk, Dekat jelang menjelang 
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2. Mendapat sama berlaba, Hilang sama merugi 

3. Lebih bagi membagi, Kurang isi mengisi 

4. Makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan 

5. Lapang dada hilang sengketa, lapang hati hilangkan iri 

6. Berkuku jangan mencakar, bertaring jangan mengerkah, berduit jangan menghina.  

7. Telunjuk jangan bengkok, kelingking jangan berkait, lidah jangan menyalah, perangai jalan 

merempai, kawan jangan dimakan, saudara jangan didera 

8. Wahai saudara elokkan laku, sesama umat bantu membantu, jauhkan musuh elakkan seteru, 

dengki mendengki hendaklah malu 

9. Wahai saudara dengarlah pesan, sesama makhluk berbaik-baikan, mana yang salah segera 

betulkan, mana yang kusut cepat selesaikan 

10. Supaya akur sekampung halaman, teguh hati tetapkan iman, sama terbuka telapak tangan, 

sama ringan kaki dan tangan, sama menjaga pantangan larangan, yang kalah tidak diludah, 

yang lesi tidak dicaci, yang kusut diselesaikan, yang keruh dijernihkan, yang kesat 

diampelas, yang berbongkol ditarah, yang bengkok diluruskan, yang condong ditegakan, 

yang buruk dibaikkan, fitnah jangan dijamah, dengki jangan dititi, khianat jangan diangkat, 

kawan sama dipadan, sahabat sama disukat, saudara sama dibela. 

Masih banyak lagi petuah melayu yang menjadi adat dan tradisi yang diikuti masyarakat 

dalam menghadapi kehidupan di masyarakat melayu. Sastra tradisi bentuk-bentuk umum 

komponen yang lebih mendasar dari budaya Melayu. sastra lisan mengambil proporsi yang 

lebih besar dalam tradisi sastra Melayu berikut sastra tertulis. Menjadi terkenal dengan struktur 

yang halus dan diksi kata, sastra lisan Melayu biasanya diungkapkan melalui pantun, syair 

(puisi), Gurindam, peribahasa (pepatah), Seloka, dan lain sebagainya yang digunakan dalam 

percakapan sehari-hari.  

Sebagaian upacara adat di Riau, berkaitan dengan nilai-nilai agama Islam. Pasalnya 

mayoritas penduduk di Provinsi Riau adalah muslim. Namun ada juga masyarakat di Riau yang 

memeluk agama Konguchu, Nasrani, Hindu, Budha dan Katolik. Karena beragam agama di Riau, 

sehingga ada banyak tradisi nenek moyang yang secara turun-menurun masih dilestarikan hingga 

saat ini berikut adalah tradisinya: 

 

1. Mandi safar 

Masyarakat setempat pada tahun 1950 an, dikarekan di tahun-tahun yang silam tradisi 

Mandi Safar ini sempat hilang atau tidak dilakukan lagi, hal ini dikarenakan maraknya penjajahan 

di Indonesia yang dilakukan Negara-negara asing yang ingin menguras sumber daya alam dan 

sumber daya manusia pribumi dan mengakibat dampak terhadap hilang atau tidak dilakukakannya 

lagi tradisi Mandi safar. Setelah Indonesia merdeka masyarakat Rupat Utara membangkitkan 

kembali apa yang telah menjadi kebiasaan sejak dahulu yaitu sebuah budaya yang dinamakan 

Mandi Safar yang dilaksanakan pada minggu trakhir bulan Safar. 

Masyarakat membersihkan tempat untuk berdoa terutama mereka menggali sumur atau 

perigi untuk mendapatkan air. Mandi Safar ditetapkan pada rabu terakhir bulan Safar, tepatnya di 

minggu keempat bulan Safar. Masyarakat percaya bahwa tradisi mandi Safar dilakukan untuk 

menolak bala atau suatu mala petaka karena pada minggu ke empat bulan Safar yang jatuh setiap 

hari Rabu atau hari terakhir, dianggap sebagai hari naas sehingga tidak baik untuk melakukan 
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perjalanan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik pada hari itu, masyarakat membaca doa 

dan kenduri. Pada rabu terakhir tersebut juga disebut rabu capuk atau rabu yang meninggalkan 

bekas, sehingga jika ada mereka terjatuh akan meninggalkan capuk atau bekas.  

 

Gambar 4. Syair Mandi Syafar 

  

 

Sebelum melaksanakan tradisi Mandi Safar, mereka yang bertugas sebagai kelompok 

panitia penyelenggaraan meminta bantuan sumbangan kepada masyarakat kampung dan 

pengusaha lainnya yang ada di Rupat Utara agar mendapatkan dana untuk menyelenggarakan dan 

memeriahkan acara Mandi Safar ini. Selain melakukan doa bersama dan mandi bersama, mereka 

juaga membuat suatu kegiatan yang bersifat kesenian dan hiburan untuk mereka yang bekumpul 

di Pantai Lapin, pantai yang menjadi objek berkumpulnya masyarakat yang melaksanakan dan 

menyaksikan kegiatan tardisi Mandi Safar, seperti kesenian joget dangkong, tarian, menyanyian 

lagu-lagu melayu dan memainkan alat-alat musik guna menghibur pengunjung yang ada di pantai. 

Tidak hanya hiburan yang bersifat kesenian namun ada juga permainan rakyat yang diadakan 

seperti lomba mancing, lomba tarik tambang, lomba pacu karung dan perlombaan lainnya. Sejak 

dahulu hingga  sekarang tradisi Mandi Safar masih tetap dilaksanakan meskipun terdapat berbagai 

pergeseran pelaksanaannya, Di satu sisi ada yang menganggapnya sebagai tindakan bid'ah yang 

tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang adanya takhayul 

dan khurafal serta mengandung unsur syirik.   

Mandi Safar dalam pandangan mayoritas masyarakat Desa Tanjung Punak, Pulau Rupat 

Utara  adalah tradisi yang patut untuk dilestarikan dan menjadi khas serta wujud kebersamaan.  

Bila dilihat dari masa diselenggarakannya tradisi Mandi Safar secara berjamaah, hingga sekarang 
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sudah tiga puluh tahun. Namun, tradisi ini menjadi event daerah sejak turun-temurun dan sampai 

saat ini tradisi tersebut terus akan diselenggarakan sebagai event daerah yang bekerjasama dengan 

pemerintah daerah setempat, Pemkab Bengkalis, Provinsi Riau, dan menjadikannya sebagai salah 

satu objek wisata tahunan. Hal ini dilakukan karena beberapa motivasi,  pertama, sebagai sarana 

mempererat ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan karena hubungan 

keagamaan maupun karena sosial kemasyarakatan), kedua membuka akses ekonomi dengan 

menjadikannya sebagai objek pariwisata, ketiga mempercepat pembangunan daerah. 

 

Video Mandi Safar bersama Gubernur Riau 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cn6Ux5Z3LqI 

 

Melalui  tradisi Mandi safar ini telah meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, 

karena tradisi ini mampu menarik perhatian wisatawan datang untuk menyaksikan dan ikut dalam 

ritual Mandi Safar tersebut. Warga lokal yang berasal dari suku Tinghoa, Batak dan Minang yang 

bukan merupakan orang Melayu juga ikut meramaikan acara Mandi Safar tersebut. Selain itu, 

dalam tradisi Mandi Safar ini juga telah meningkatkan rasa kekeluargaan dan sikap saling tolong 

menolong antara warga sehingga mencapai kesusksesan dalam pelaksanann acara tersebut. Dalam 

pelaksanaannya, para tokoh Agama Kristen, Buddha dan Konghucu di undang untuk menyaksikan 

tradisi tersebut sehingga melalui Tradisi Mandi Safar ini telah membangun rasa Toleransi antar 

umat beragama.  

 

2. Bakar Tongkang 

Tradisi Bakar Tongkang atau yang juga disebut Go Gek Cap Lak ini bermula dari sejarah 

datangnya leluhur etnis Tionghoa ke Bagansiapi-api. Menurut cerita turun-temurun, leluhur 

mereka berasal dari Fujian, Tiongkok. Sekelompok pengelana tersebut berlayar menggunakan 

https://www.youtube.com/watch?v=Cn6Ux5Z3LqI
https://www.youtube.com/watch?v=Cn6Ux5Z3LqI
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perahu kayu untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negeri seberang. 

Dalam pencarian yang tak tak tentu arah, mereka berdoa kepada Dewa Kie Ong Ya agar 

diberi petunjuk menuju daratan. Tak lama kemudian, mereka melihat cahaya yang berasal dari 

kunang-kunang di atas sebuah penampungan ikan. Setelah mengikuti cahaya tersebut, tibalah  

mereka di penampungan ikan. 

Ribuan umat Kong Hu Cu dari dalam dan luar negeri menghadiri perayaan bakar tongkang 

yang digelar pada malam hari untuk memperingati Ulang Tahun Dewa Tio Hu Guan Sue dan 

Dewa Hun Ong juga sebagai untuk mengenang sejarah tibanya etnis Tionghoa di daerah itu. Para 

pengelana tersebut menginjakkan kaki pertama kali ke Bagansiapi-api pada penanggalan Imlek 

bulan ke-5 tanggal 16. Setelah itu, mereka mulai hidup dan mencari nafkah dengan menangkap 

ikan di perairan Riau. Atas peristiwa tersebut, maka diadakan upacara bakar tongkang untuk 

berterima kasih kepada Dewa Kie Ong Ya. 

 

Gambar 5. Bakar Tongkang di Bagansiapi-api, Riau 

 

Sumber : kebudayaan.kemdikbud.go.id 

Orang-orang tua masih percaya, arah tiang tongkang yang jatuh akan menunjukkan rezeki 

tahun ini. Kalau tiang jatuh ke laut, maka rezeki banyak di usaha di laut dan kalau ke darat maka 

sebeliknya rezeki banyak di darat. Meski ritual bakar tongkang sempat berhenti pada masa Orde 

Baru, kini tradisi tersebut telah kembali rutin diselenggarakan. Bahkan, sudah dijadikan agenda 

pariwisata tahunan Riau yang menarik wisatawan dari berbagai negara, seperti Malaysia, 

Singapura, Thailand, Taiwan, dan Tiongkok. Selain itu, upacara bakar tongkang juga merupakan 

momen bagi perantau keturunan Tionghoa yang berasal dari Bagansiapi-api. 

Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam Tradisi Bakar Tongkang Masyarakat Tionghoa 

Kecamatan Bangko Bagansiapiapi. 

a) Nilai ketuhanan, dalam tradisi bakar tongkang yang dilakukan oleh masyarakat tionghoa 

ini terdapat nilai ketuhanan dimana dalam ritual bakar tongkang seorang tanki/loya yang 

memiliki keistimewaan dan juga sebagai tokoh spiritual dalam tradisi bakar tongkang 
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termasuk sembahyang sebelum tongkang disemayamkan di Klenteng Ing Hok Kiong dan 

sembahyang setelah tongkang disemayamkan di Klenteng Ing Hok Kiong dalam kegiatan 

ritual bakar tongkang ini selalu mengedepankan nilai ketuhanan dan nilai kepercayaan 

terhadap sang pencipta.    

b) Nilai persatuan, dalam tradisi bakar tongkang ini selalu menggambarkan bagaimana 

solidaritas dan partisipasi masyarakat dari berbagai suku, bahasa, dan agama berbaur 

menjadi satu, dalam mensukseskan ritual bakar tongkang. Ini terlihat dalam panitia acara, 

peserta pawai, penonton/partisipan, pembuatan panggung, dan pemasangan baliho, 

spanduk dan bendera. Dimana sebagai makhluk ciptaan tuhan dan juga makhluk sosial yang 

saling membutuhkan dan bekerjasama.  

c) Nilai musyawarah, nilai musyawarah selalu dibuktikan dengan setiap diadakanya ritual 

tradisi bakar tongkang selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengambil 

keputusan yang dipimpin oleh pemerintah setempat dan tokoh-tokoh masyarakat tionghoa 

untuk menentukan pelaksanaan tradisi bakar tongkang. 

d) Nilai sosial, dalam pelaksanaan tradisi bakar tongkang mengandung nilai sosial dapat 

dilihat dari kerjasama masyarakat dan pemerintah setempat untuk mensukseskan tradisi 

tersebut seperti pembuatan panggung, pembuatan tongkang dilakukan secara gotong 

royongan 

 

3. Sejarah Gereja HKBP Ressort Pekanbaru 

Sejarah berdirinya Gereja HKBP Ressort Pekanbaru terdiri dari beberapa tahap yang 

mencakup pada perkembangan jemaat dan peribadatannya, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Awal Berdirinya Jemaat Masehi 

Penamaan Jemaat Masehi, merupakan awal dari berdirinya Gereja HKBP Ressort 

Pekanbaru yang ditandai adanya kerinduan akan beribadah oleh umat Kristen di Pekanbaru pada 

tahu 1930-an yang pada masa itu diketahui belum ada bangunan gereja tempat umat Kristen untuk 

beribadah. 

Berawal dari ibadah bersama di rumah Tuan Grifioen yang dihadiri oleh empat orang saja, 

yaitu W. Panjaitan, Dr. AK. Staa, tuan dan nyonya Griffioen. Kemudian setelah makin 

bertambahnya jemaat Kristen, maka keinginan untuk melembagakan semua jemaat Kristen pun 

makin besar. Jalan yang ditempuh ialah melalui pelaksanaan ibadah Minggu sebagai suatu 

pelaksanaan Hukum Tuhan dan kehidupan Gereja. Kegiatan ini berlangsung sekitar tahun 1939 

dan terus meningkat hingga sekarang. Sejak tahun 1939 itulah, jemaat bersepakat menamakan 

ibadah awal yang telah melembaga itu dengan nama JEMAAT MASEHI. 

 

2. Berdirinya Jemaat Kristen Protestan Indonesia 

Hampir satu dekade, Jemaat Masehi dalam melaksanakan ibadah mengalami masa sulit 

karena menghadapi gangguan dari orang-orang yang tidak menyenangi praktek ibadah tersebut. 

ltulah yang membuat Jemaat Masehi harus berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang 

lain.  

Bermula di senapelan (Jl. Senapelan sekarang) dilakukan ibadah Minggu selanjutnya 

secara berturut turut berpindah, kemudian di gedung sekolah dekat Lapangan Bukit kemudian 
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berpindah ke Gedung Sekolah Polisi Jepang di SD negeri 1 lama (sekarang Jl. Jenderal Ahmad 

Yani). Kemudian ke lokasi Sekolah Tionghoa Pasar Bawah (sekarang Jl. Karet). Berpindah lagi 

ke bekas Rumah Abu Jepang kira-kira di belakang Gedung RRI lama (di depan kantor Dinas PU 

Pekanbaru). Kemudian dari sana mengambil tempat di gedung SMP Negeri di lokasi Losmen 

Riau dulu (sekarang Jl. Teratai Ujung, Kelurahan Padang Bulan). Pada tahun 1947 di Iokasi ini 

berlangsung pelayanan Baptisan Kudus yang pertama bagi anak-anak Jemaat yang dilayani oleh 

Pendeta Kenan Lumbantoruan (Pendeta tentara dari Padang Sumatera Barat). 

Pelaksanaan ibadah yang dilakukan di gedung SMP Negeri di lokasi Losmen Riau dulu 

(sekarang Jl. Teratai Ujung, Kelurahan Padang Bulan) dilayani oleh Pdt. Kenan Lumbantoruan, 

yang dibantu oleh Om Edon yang mengabdikan diri sebagai Guru Jemaat untuk membantu 

Pendeta dalam melayani ibadah pada masa itu. Pendeta Kenan Lumbantoruan tidak berlangsung 

lama melayani di sana, dikarenakan tugasnya berpindah-pindah pula karena harus melayani 

kedaerah yang ditugaskan oleh satuan Pendeta tentara dari Padang Sumatera Barat. Pelayanan 

ibadah kemudian dilanjutkan oleh Om Edon. 

Kekosongan pemimpin umat di gereja saat itu yang dikarenakan Pendeta Kenan 

Lumbantoruan telah pindah tugas, Om Edon (seorang putra timur, pegawai PU Pekanbaru) 

kemudian mengabdikan diri sebagai Guru Jemaat (penyebutan dalam Gerja HKBP sebagai tangan 

kanan dari Pendeta untuk membantu dalam pelayanan di gereja). Di lokasi ini juga untuk pertama 

kalinya berlangsung pemberkatan pernikahan yang dilayani oleh Om Edon terhadap dua pasangan 

anggota jemaat pada Maret dan Mei tahun 1948. Dalam melaksanakan tugas penggembalaannya, 

Om Edon dibantu oleh tua-tua Jemaat, yaitu Bapak Tungkot Naulih Siregar dan Waldimus 

Sihombing serta kerabat dari Om Edon.  

Dalam tahun yang sama, di samping ibadah Minggu, Jemaat juga merayakan malam Natal 

pada tanggal 24 Desember 1948. Pada Agresi Militer ke-2 ditahun yang sama, Gedung SMP ini 

dibumihanguskan oleh pasukan Belanda, sehingga mengakibatkan ibadah Minggu pindah ke 

Gedung Gudang Garam dan dari sana berpindah lagi ke rumah Bapak Jonathan Simanjuntak/lbu 

Pitaria Br. Silitonga (mantri kesehatan dan bidan) yang lokasinya di samping Bioskop Lativa 

(sekarang Pasar Ramayana di Jl. Jenderal Sudirman).  

Berpindahnya lokasi beribadah umat Kristen karena kondisi yang tidak memungkinan, 

kemudianBapak Jonathan Simanjuntak akhirnya menyarankan agar ibadah diberlangsungkan 

dirumahnya, di rumah Bapak Jonathan Simanjuntak ini berlangsung ibadah seperti biasanya, 

dengan kondisi rumah berpapan dan berkolong, diberlangsungkan pemberkatan pernikahan yang 

dilayani oleh Om Edon terhadap dua pasangan jemaat, yakni: pasangan Laurentius Siambaton 

Munthe dengan Sondangria Br. Lumbantoruan pada November 1950 dan pasangan Aser 

Panjaitan dengan Anni Br. Ritonga pada Desember 1950. 

Peribadatan yang diberlangsungkan dirumah Bapak Jonathan Simanjuntak berlangsung 

kurang lebih 2 bulan lamanya, melihat hal tersebut Bapak Komisaris Besar Polisi Humala Silalahi 

yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Mobil Brigade Keresidenan Riau Daratan yang 

berkedudukan di Pekanbaru, menggagasi untuk membangun gereja di lokasi Jl. Wolter 

Mongonsidi sekarang (dulu Jl. Gereja). Sementara itu Bapak Walikota Datuk Wan Abdul Rahman 

menganjurkan lokasi dibelakang Panin Bank sekarang. Namun karena pengaruh Bapak Kombes 

Pol. Humala Silalahi dan penyelenggaraan Ilahi, akhirnya pembangunan gereja tetap di lokasi 

yang beliau inginkan. Segala daya dan upaya serta bekal keimanan yang kuat tanpa mengenal 
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lelah siang dan malam di dalam kondisi pembiayaan yang sangat minim, beliau berusaha keras 

untuk memberdayakan sumber daya seluruh jemaat yang pada waktu itu terdiri dari 14 KKdan 

menggerakkan kaum muda dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Hanya dalam kurun waktu 

kurang dari satu tahun bangunan itu diberi nama Gereja Jemaat Protestan Indonesia yang pertama 

di Pekanbaru dapat diselesaikan pembangunannya, dengan penuh sukacita jemaat menggunakan 

bangunan yang sangat sederhana ini untuk pertama kali pada penyelenggaraan pesta malam Natal 

tanggal 24 Desember 1950. 

 

3. Awal Berdirinya Gereja HKBP di Jl. Gereja 

Sejak permulaan penggunaan gereja semi-permanen di Jl. Gereja inilah jemaat yang 

terdiri dari suku Batak. Manado, Tionghoa, Jawa, Ambon serta Timur, untuk koordinasi tugas 

pelayanan dalam satu wadah, membentuk "JEMAAT KRISTEN PROTESTAN INDONESIA“ 

Pelayanan ibadah waktu itu menggunakan dua bahasa, yaitu: bahasa Batak dan bahasa lndonesia, 

untuk lagu-lagu peribadatan menggunakan bahasa Batak dan bahasa Indonesia, sedangkan untuk 

Pelayanan Firman hanya menggunakan bahasa Indonesia.  

Dalam kurun waktu dua tahun jumlah jemaat bertambah.Pelayanan untuk anak-anak dan 

kaum muda pun semakin meningkat.Karena mayoritas Jemaat Kristen Protestan Indonesia adalah 

suku Batak, didukung oleh mulai masuknya pelayanan HKBP (berpusat di Kota Tarutung) ke 

Sumatera Barat dan Riau, serta adanya kerinduan untuk bernaung di bawah organisasi Gereja, 

maka disepakatilah untuk memilih berada di bawah naungan HKBP. 

Berdasarkan kesepakatan bersama antara jemaat secara keseluruhan, akhirnya Jemaat 

Kristen Protestan Indonesia ikut bergabung dan bernaung dibawah organisasi HKBP, dengan 

diutusnya Bapak Praeses (pimpinan distrik bersama-sama dengan kepala bidang dalam tatanan 

organisasi HKBP) Pendeta G.A. Harianja dan Pendeta M. Siregar oleh pimpinan HKBP Ephorus 

(pimpinan tertinggi dalam organisasi HKBP) Pendeta DR. HC. Justin Sihombing untuk 

melaksanakan tugas pelayanan di Tanjung Pinang sekaligus untuk meresmikan Jemaat Protestan 

lndonesia menjadi salah satu Gereja HKBP.Peresmian ini berlangsung pada acara Evangelisasi di 

malam hari pada tanggal 21 Januari 1952. Peristiwa itulah yang merupakan hari jadi HKBP 

Pekanbaru. Pada saat yang sama, kedua Pendeta tersebut di atas melangsungkan Baptisan Kudus 

bagi puteri Bapak Laurentius Siambaton Munthe dan puteri Bapak Harefa. Pada peristiwa 

bersejarah itu, dihadiri oleh anggota jemaat berjumlah ±30 KK. 

  

4. Berdirinya HKBP  Ressort Pekanbaru di Jl. Hang Tuah 

Sehubungan akan dipindahkannya Ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke 

Pekanbaru dan tanah lokasi kompleks HKBP yang saat itu terletak Jl. Gereja (di pinggir Jl. Asia) 

dianggap tidak sesuai lagi dengan bentuk serta rencana pembangunan Jl. Asia khususnya dan kota 

Pekanbaru pada umumnya sebagai lbu Kota Daerah Tingkat I Riau. Demi kepentingan, 

keamanan, ketenteraman dan ketenangan jemaat HKBP dalam menunaikan ibadahnya, dipandang 

lebih sempurna untuk memindahkan Gereja ke tempat yang Iain. Dalam hal ini, Badan 

Pembangunan Gereja Baru HKBP Pekanbaru yang terdiri dari Bapak Marudut Sitompul, BA 

(Kepala Bagian Perekonomian Kantor Gubernur), Bapak Dito J. Sinaga (Kepala Departemen 

Perindustrian Tingkat I Propinsi Riau), lr. A. Panjaitan (Kepala PU Tingkat I Propinsi Riau), Drs. 

ZH. Pulungan (Kepala Imigrasi Provinsi Riau) serta Letkol Pol. MPO. Siregar (Ketua Koperasi 
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Polda Riau) dan St. H. Nainggolan (anggota DPRD Propinsi Riau) menghadap Bapak Gubernur 

sekaligus menyerahkan surat permohonan tertanggal 15 Januari 1962 kepada Panitia Pelaksana 

Pemindahan lbu Kota Propinsi Riau.  

Usaha Badan Pembangunan Gereja Baru HKBP Pekanbaru menghadap Bapak Gubernur 

Brigjen H. Kaharudin Nasution ditanggapi dengan positif. Dalam pertemuan dengan Badan 

Pembangunan Gereja, Bapak Gubernur menunjuk lokasi di Jl. Hang Tuah untuk dibangun Gereja 

yang baru bersebelahan dengan Masjid Agung. Tanah itu dahulunya adalah bekas Taman Makam 

Pahlawan dengan luas areal 1,715 Ha, yang telah dibebaskan/ditukar oleh Panitia Pelaksana 

Pemindahan Ibu Kota Provinsi Riau di Pekanbaru dari pihak Angkatan Darat. 

Penunjukkan lokasi oleh Bapak Gubernur H. Kaharudin Nasution ini terobsesi oleh 

suasana kampung halaman beliau di Bunga Bondar Sipirok dimana bangunan Masjid 

berdampingan dengan bangunan Gereja yang menampakkan keharmonisan dalam hidup 

beragama. Suasana hidup beragama yang demikianlah yang beliau dambakan dan sekaligus 

banggakan apabila ada kunjungan tamu dari luar daerah, Ibu Kota Negara terlebih lagi dari 

mancanegara. Acara penyerahan tanah tempat akan dibangunnya gereja berlangsung pada hari 

Senin, tanggal 17 Juni 1963 oleh Wakil Gubernur Datuk Wan Abdul Rahman selaku Ketua 

Panitia Pelaksana Pemindahan Ibu Kota Propinsi Riau. 

 

Setelah acara serah terima tanah, Pendeta RM. Siahaan menindaklanjuti dengan 

membentuk Panitia Pembangunan Gereja. tetapi sampai pada akhir periode tugas pelayanan 

beliau, Panitia Pembangunan Gereja yang telah enam kali dibentuk itu tidak bekerja. Baru pada 

masa pelayanan Pendeta AB. Simanjuntak (1965 1972) pembangunan gereja mulai dilakukan 

dengan terpilihnya panitia ketujuh pada hari Senin 9 Agustus 1965. Panitia itu teridiri dari: 

 

Penasihat    : M. H. Sihite, SH   lr. BTH. Hasibuan  

      Mayor MT. Pasaribu  M. Panggabean, BA      

Ketua Panitia Pelaksana  : M. Sitompul, BA  

Ketua II   : DJ. Sinaga  

Sekretaris    : G. Siahaan  

Bendahara              : Drs. ZH. Pulungan  

Pembantu Umum I   : P. Hutagalung  

Pembantu Umum ll  : MT. Panjaitan  

Seksi Keuangan   : Letkol Pol. MPO. Siregar 

 

Panitia Ketujuh ini didukung oleh 12 orang anggota. Panitia tersebut dilantik pada 

tanggal 26 September 1965. Setelah dilantik, Panitia Ketujuh ini mernpersiapkan diri sekaligus 

menunggu selesainya gambar desain gereja (± 1 tahun) dari dua orang konseptornya Ir. A. 

Panjaitan dan K. Tambunan (Staf PU Propinsi Riau). Begitu gambar desain gereja telah 

tersedia, maka Panitia Ketujuh memulai pekerjaan awalnya dengan penggalian fundasi pada 

hari Senin 18 Juli 1966. 

Dalam kurun waktu dua tahun, gereja yang dibangun dengan cara gotong-royong dan 
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dengan memanfaatkan berbagai fasilitas serta bantuan yang diberikan oleh Gubernur. Kepala 

Pemerintah Daerah Brigjen Arifin Achmad telah berdiri dan mulai dipergunakan pada hari 

Minggu 3 November 1968 (jemaat tinggal enam Sektor lagi yaitu Kompleks Gubernur, 

Pekanbaru Tengah, Rintis, Padang Bulan I, Padang Bulan II, dan Padang Bulan III). Meskipun 

sudah dipergunakan, masih banyak bangunan gereja yang harus dibenahi. Upaya pembenahan 

(finishing) bangunan gereja tersebut berlangsung hingga 20 Agustus 1970.  

Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 1970, sehari sebelum puncak peresmian gereja, 

Minggu 23 Agustus 1970, diadakan pawai keliling kota yang dipimpin oleh Pimpinan HKBP 

Ephorus Domine Tunggul S. Sihombing. Pawai bergerak dari Kompleks Gereja Jl. Hang Tuah, 

diikuti oleh ±3.000 jemaat, menuju ke halaman Gedung Daerah di Jl. Diponegoro. Hal itu 

dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas bimbingan dan dukungan Pemerintah Daerah 

terhadap kehidupan beragama pada umumnya dan khususnya bagi perkembangan HKBP saat 

itu. Pada acara itu, dikumandangkan Lagu Padamu Negeri dan Lancang Kuning. Usai apel 

tersebut, peserta prosesi kembali menuju ke kompleks Gereja Jl. Hang Tuah untuk mengikuti 

acara pesta pada hari itu. Acara peresmian Gereja dimulai dengan kebaktian yang dipimpin 

oleh Ephorus (pimpinan tertinggi di HKBP). 

 

Gambar 6. Bangunan Gereja HKBP Ressort Pekanbaru  

di Jl. Hang Tuah  Pada tahun 1970 

 

Sumber: Arsip Gereja HKBP Ressort Pekanbaru 
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Keberhasilan pembangunan Gereja HKBP terbesar dan terluas kompleksnya di Persada 

Nusantara di era tahun 1970-an, tentu saja berkat campur tangan Tuhan. Tidak bisa dipungkiri 

juga kesuksesan pembangunan tersebut berkat kesungguhan serta ketulusan hati dari Panitia, 

Pemerintah Daerah, Pemuda Pancasila, Brimob, ABRI, pribadi-pribadi serta keluarga-keluarga 

didalam bergotong-royong, mengabdikan diri dengan tulus hati serta kerelaan menyumbangkan 

tenaga, pikiran, materi dan dana selama empat tahun. Pembubaran Panitia Ketujuh ini dilakukan 

dalam suatu kebaktian gereja dan diakhiri dengan jamuan syukuran pada hari Minggu 14 

November 1971. Bersamaan dengan itu, Pimpinan HKBP Ephorus Domine Tunggul S. 

Sihombing mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Panitia dengan menyerahkan 

Piagam Penghargaan melalui Pendeta Ressort. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita proses pembangunan Gereja HKBP tersebut 

dapat di lihat dari sikap bapak  Kaharuddin Nasution selaku Gubernur Riau pada saat itu yang 

secara tegas memberikan menunjuk lokasi di Jl. Hang Tuah untuk dibangun Gereja yang baru 

bersebelahan dengan Masjid Agung. Penunjukkan lokasi oleh Bapak Gubernur H. Kaharudin 

Nasution ini terobsesi oleh suasana kampung halaman beliau di Bunga Bondar Sipirok dimana 

bangunan Masjid berdampingan dengan bangunan Gereja yang menampakkan keharmonisan 

dalam hidup beragama. Kemudian juga ketika peresmian Gereja tersebut diadakan Pawai sebagai 

ucapan terimakasih atas bimbingan dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kehidupan 

beragama pada umumnya dan khususnya bagi perkembangan HKBP saat itu. Pada acara itu, 

dikumandangkan Lagu Padamu Negeri dan Lancang Kuning.  

Sejak awal berdiri hingga pada saat ini, Gereja HKBP Ressort Pekanbaru memberikan 

sumbangsihnya bagi lingkungan masyarakat sekitar melalui Komisi Diakonia seksi Sosial. Dalam 

hal ini menghimpun anggota jemaat gereja untuk ambil bagian pada pelayanan masyarakat. Lewat 

memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Dapat dilihat melalui, saat ibadah 

besar keagamaan besar seperti umat Muslim yang merayakan Idul Firti dengan melangsungkan 

ibadah Sholat Ied setiap tahunnya, untuk menjaga keamanan dengan menyediakan lokasi halaman 

gereja sebagai lahan parkir kendaraan jamaah yang beribadah di Masjid An-Nur Agung. Hal ini 

pula jemaat gereja ikut ambil bagian untuk mengunjungi warga Muslim yang merayakan Idul Fitri 

dengan bertamu kerumah-rumah warga yang berada disekitaran Jl. Hang Tuah, Pekanbaru. 

 

4. Tradisi Bara’an 

salah satu tradisi unik yang terdapat di pesisir Riau tepatnya di kabupaten Bengkalis, tradisi 

tersebut disebut dengan Bara’an. Secara harfiah, Bara'an mirip dengan halal bi halal jamak 

dilakukan masyarakat Nusantara, tapi di Bengkalis halal bi halalnya dilakaksanakan dalam bentuk 

yang berbeda. Namun yang menjadi pembeda dalam tradisi yang sudah turun temurun ini adalah 

jumlah warga dan siapa yang pertama harus didatangi. Jumlahnya bisa ratusan orang, tak mengenal 

tua muda, laki-laki perempuan, mereka berombongan mendatangi rumah tetangga untuk 

bersilaturahmi saling maafmemaafkan dan mendoakan. Bara'an biasa dilakukan sejak 1 Syawal.  

Dalam prosesinya, Bara’an diawali dengan bersalaman dan saling memaafkan dengan tuan 

rumah, mencicipi hidangan yang disediakan, pembacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW 

yang disebut dengan “Marhaban” dan di akhiri dengan pembacaan doa selamat oleh seorang imam 

atau pemimpin rombongan. Begitulah seterusnya sampai semua rumah penduduk yang ikut dalam 
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kegiatan ini dikunjungi. Makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah pun beraneka bentuk, mulai 

dari kue mueh, ketupat, opor ayam, sop kulit, canai, coti canai dan banyak lagi. Disebagian tempat 

yang jumlah penduduknya ramai, biasanya tradisi Baraan ini dilaksanakan lebih dari satu hari. 

Tidak hanya orang-orang dewasa dan orang-orang tua saja, para pemuda dan remaja juga ada yang 

melaksanakan kegiatan ini pada hari-hari berikutnya (Razif et al., 2015). Tidak hanya orang-orang 

kampung, sebagian kantor-kantor pemerintah dan swasta, sekolah dan lembaga-lembaga lainnya 

juga melaksanakan kegiatan Bara’an ini dimana mereka saling mengunjungi rumah temanteman 

satu kantor (satu sekolah) mereka. Bisa dikatakan, baraan ini tradisi khas merayakan Idul Fitri di 

Bengkalis dan sulit ditemukan di daerah lain di Indonesia.  

 

Gambar 7. Tradisi Baraan 

 

Sumber : kebudayaan.kemdikbud.go.id 

 

Tradisi baraan sendiri sudah mulai dilakukan setelah melaksanakan shalat Idul Fitri. Tanpa 

dikomandoi, warga biasanya berkumpul di suatu tempat yang disepakati dan biasanya diumumkan 

setelah pelaksaan shalat Idul Fitri di Masjid dan pembacaan tahlil dan doa untuk dikirimkan 

kepada para arwah kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia khususnya pada 

pendahulu dan tetua di kampung. Setelah itu dilanjutkan dengan acara kunjungmengunjungi 

daripada rumah-rumah orang tua dan sanak saudara. Di dalam melaksanakan Baraan ini selain 

menikmati sajian makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah, berdoa bersama menyambut hari 

raya idul fitri serta silaturahmi diutamakan dalam kegiatan ini. Tradisi Baraan merupakan tradisi 

turun temurun yang ada di daerah ini, hingga sekarang tradisi tersebut masih dilakukan oleh 

masyarakat setempat. 

Di beberapa tempat, Bara'an juga punya sebutan lain, yaitu "rombongan" dan pada 

umumnya setelah melakukan kegiatan tersebut, warga salaing berbagi kebahagiaan Idul Fitri 

dengan memberikan kue atau makanan ke warga tetangga yang tidak beragama Islam. Secara tidak 
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langsung hal tersebut menambah keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Tujuan dari Baraan ini, untuk menjaga kebersamaan serta tali silaturahmi antar 

masyarakat, serta saling memaafkan lahir dan batin dengan diiringi saling mendoakan, agar semua 

masyarakat setempat kembali kepada fitrah (islami) dan mendapatkan kesuksesan. Idealnya, 

adanya Bara'an ini mengajarkan kita tetap menghormati orangtua dengan mendatangi rumah 

mereka dan meminta maaf khilaf dan dosa. Dalam kunjungan bara'an juga mendapat sambutan 

spesial dari tuan rumah. Mereka dapat menikmati sajian makanan yang dihidangkan untuk 

disantap bersama. 

 

5. Tahun Baru Imlek di Pekanbaru 

Acara malam pergantian Malam Tahun Baru Imlek, yang dimulai sejak pukul 19.00 

Wib sampai pukul 00.00 Wib, yang disaksikan ratusan masyarakat yang tertuju pada 

pembakaran kembang api. serta mercun yang akan dibakar tepat pada pukul 00.00 Wib, sebagai 

tanda mulainya pergantian Tahun Baru Imlek.  

Tradisi yang turun menurun terjadi pada warga Tionghoa merupakan tradisi 

sembahyang kepada leluhur atau orang tuanya yang telah wafat di Alta rumah masing-masing. 

Kegiatan ini sesuai dengan pepatah orang Tiongha, ketika minum air ingat pada sumbernya. 

Umumnya, persiapan akhir menyambut Tahun Baru Imlek banyak memasang pernak-pernik 

Imlek. Lalu menyiapkan makanan dan minuman untuk kerabat dan tamu yang akan berkunjung 

sanak saudara keluarga besar. Sementara itu, Malam Chuxi yakni sebelum pergantian Tahun 

Baru, melaksanakan ritual dan syukuran tahun dan berdoa menyongsong tahun baru dengan 

harapan baru.  

Gambar 7. Perayaan Imlek di Riau 

 

Sumber: pekanbaru.go.id 
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Tahun baru imlek di Pekanbaru memiliki keunikan dengan adanya seribu lebih 

Lampion berwarna merah yang menghiasi Jalan Karet Kota Pekanbaru. Momen ini hanya ada 

beberapa minggu sebelum dan setelah tahun baru imlek. Sehingga tempat ini ramai dikunjungi 

masyarakat untuk menikmati keindahan suasana malam dan mengabadikan momen tersebut 

dengan berfoto bersama keluarga dan orang tersayangnya. Tahun baru Imlek ini biasanya 

menghadirkan para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berdagang sehingga 

secara tidak langsung perayaan Imlek tersebut telah meningkatkan pendapatan masyarakat.  

Selain untuk perayaan ibadah, tahun baru Imlek juga bertujuan untuk menajalin tali 

silaturahim dan mempererat tali kekeluargaan seluruh umat beragama. Perayaan tahun baru 

Imlek ini bukan hanya untuk orang Tinghoa saja, tapi terbuka untuk umum karena ini adalah 

perayaan budaya yang dinikmati oleh semua pengunjung yang datang. 

 

D.  Sikap Toleransi 

Sikap merupakan proses penggambaran diri dari seseorang yang merespon terhadap 

apa yang telah didapatkannya. Dalam hal ini sikap juga akan menggambarkan bahwa seseorang 

tersebut dapat menerima atau  menolak terhadap yang didapatkannya. Sikap biasanya 

dimunculkan ketika individu melakukan interaksi terhadap sesama dilingkungan sosial. Salah 

satu sikap yang ada dalam diri manusia adalah toleransi. Secara terminologi, menurut Hasyim 

(1979: 22, diakses pada tanggal 16-11-2021) toleransi adalah pemberian kebebasan kepada 

sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau 

mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing selama dalam menjalankan dan 

menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas 

terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. 

Istilah Tolerance (toleransi) adalah istilah modern, baik dari segi nama maupun 

kandungannya (Anis, 2005:212, diakses pada tanggal 16-11-2021). Istilah ini pertama kali 

lahir di dunia barat, dibawah situasi dan kondisi politis, sosial dan budayanya yang khas. 

Toleransi berasal dari bahasa latin yaitu tolerantia, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, 

keringanan dan kesabaran. Dari sini dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk 

memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun 

pendapatnya salah dan berbeda (Misrawi, 2007: 161, diakses pada tanggal 16-11-2021). 

Secara etimologis istilah tersebut juga dikenal dengan sangat baik di dataran Eropa, terutama 

pada revolusi perancis. Hal ini sangat terkait dengan slogan kebebasan, persamaan dan 

persaudaraan yang menjadi inti revolusi di Perancis. Ketiga istilah tersebut mempunyai 

kedekatan etimologis dengan istilah toleransi. Secara umum, istilah tersebut mengacu pada 

sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan kelembutan. 

Mengingat pentingnya sikap toleransi, hal ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Upaya ini dilakukan guna menghindari konflik-konflik yang terjadi akibat tidak adanya 

rasa menghormati dan menghargai orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Tilaar (1999: 

160, diakses pada tanggal 16-11-2021) bahwa yang diperlukan dalam masyarakat bukan 

sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai, justru paling 

penting didalam masyarakat yang ber-Bhineka Tunggal Ika adalah saling pengertian.  

Pada intinya, toleransi berarti sifat dan sikap menghargai terhadap makhluk hidup 

dimuka bumi. Sifat dan sikap menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk 
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pluralitas yang ada di seluruh dunia, sebab toleransi merupakan sikap yang paling sederhana, 

akan tetapi mempunyai dampak yang positif bagi integritas bangsa pada umumnya dan 

kerukunan bermasyarakat pada khususnya. Dari beberapa definisi diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa sikap toleransi merupakan sikap sadar yang dapat menerima, 

menghargai, obyektif/adil terhadap semua tindakan, pendapat, kepercayaan, kekurangan dan 

kelebihan, persamaan dan perbedaan, aturan, nilai, ide dan perilaku orang lain walau tidak 

sesuai dengan hati nurani yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yakni 

keadilan, menghormati dan kesetaraan sehingga terwujud kehidupan yang damai dan sejahtera, 

sehingga jika tidak ada sikap toleransi maka akan memicu terjadinya konflik yang tidak 

diharapkan. Dalam hal toleransi terdapat butir-butir refleksi, yaitu : 

 

1. Kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metode nya. 

2. Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan. 

3. Toleransi menghargai individu dan perbedaanya, menghapus topeng dan ketegangan yang 

disebabkan oleh ketidak pedulian. Menyediakan kesempatan untuk menemukan dan 

menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa yang diwariskan. 

4. Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian. 

5. Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. 

6. Benih dari toleransi adalah cinta, disiram dengan kasih dan pemeliharaan. 

7. Jika tidak cinta tidak ada toleransi. 

8. Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi. 

9. Toleransi juga berarti kemampuan menghadapi situasi sulit. 

10. Toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan, 

membiarkan orang lain ringan. 

11. Melalui pengertian dan keterbukaan pikiran orang yang toleran memperlakukan orang lain 

secara berbeda, dan menunjukkan toleransinya. (Tillman, 2004:94, diakses pada tanggal 

16-11-2021). Dapat disimpulkan, bahwa toleransi ialah sikap seseorang dimana mampu 

membiarkan dengan lapang dada, menghargai, mengakui, menghormati, tidak dendam, 

pengertian, terbuka terhadap pendapat, perbedaan, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, 

sikap dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri. 

 

Toleransi merupakan sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, gender,  

penampilan,  budaya,  keyakinan, kemampuan,  atau  orientasi  seksual. Orang yang bersikap 

toleran bisa menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan dan keyakinan. Dalam 

konteks toleransi tersebut, orang tidak bisa mentolerir kekejaman, kefanatikan, dan rasialisme. 

Menurut Parsudi (2008:780, diakses pada tanggal 16-11-2021) dijelaskan bahwa terdapat 

bentuk-bentuk sikap toleransi yang antara lain: 

 

1. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan, karena perbedaan adalah Karunia 

Tuhan. 

2. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda latar belakang. 

3. Tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan. 

4. Memberikan kebebasan orang lain untuk memilih. 

5. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda latar belakang. 
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6. Tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda latar belakang dalam hal 

duniawi. 

7. Menghormati orang lain. 

8. Tidak membenci dan menyakiti perasaan seseorang yang berbeda keyakinan atau 

pendapat dengan kita. 

Bentuk-bentuk toleransi yang ada tersebut digunakan untuk menjadi acuan dalam 

penelitaian yang akan dilakukan. Toleransi yang ada dilokasi penelitian mengacu pada bentuk-

bentuk toleransi yang sudah ada. Bentuk-bentuk toleransi untuk membentuk karakter peserta didik 

yang nantinya akan menjadi karakter yang baik. 

 

 

 

1. Apa saja sejarah dan kebudayaan di Riau yang kamu ketahui? 

a. Tagedi rengat 5 januari 1949 

b. Berita proklasmasi di pekanbaru 

c. Sejarah pekanbaru sebagai ibu kota riau 

d. Masjid raya pekanbaru 

e. Tugu pahlawan kerja 

f. Balai adat riau 

g. Masjid jami di Kampar 

h. Benteng tujuh lapis 

i. Sejarah pelabuhan di dumai 

j. Kesultanan Siak 

k. Mandi Safar 

l. Tradisi Ba’raan 

2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah dan kebudayaan yang ada di Riau? 

Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah dan kebudayaan yang ada di riau adalah nilai 

nasionalis, nilai sosial, nilai spiritual, nilai toleransi, nilai seni dan nilai historis. 

3. Apa saja peristiwa sejarah dan tradis/kebudayaan yang ada di Riau yang memiliki Nilai Toleransi? 

a. Tradisi Mandi Safar 

b. Sejarah Gereja HKBP Ressort Pekanbaru 

c. Tradisi Bakar Tongkang 

d. Tradisi Ba’raan 

e. Tahun Baru Imlek (Lampu Lampion) 

4. Bagaimana pendapat kamu mengenai keberagaman yang ada di Riau? 

Keberagaman tentu saja hal yang harus kita syukuri dan kita kita nikmati dengan memperhatikan 

dan mengaplikasikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat sehingga dengan menerima keberagaman 

tersebut terjalin kehidupan dengan baik dan harmonis. Provinsi Riau tentu juga memiliki msayarkat 

yang beragam yang perlu diperhatikan dan sudah seharusnya masyarakat saling menghargai dan 

menerima perbedaan yang ada agar tercipta kehidupan yang harmonis.   

 

Reflection dan Assessment 
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QR CODE PENUNJANG PEMBELAJARAN 
 

HKBP Ressort Pekanbaru 

Church (1952-2018) 
Integrasi Nilai Tradisi 

Bara’an Melayu Bengkalis 

Toleransi Beragama Suku 

Melayu Dengan Etnis Tionghoa 

   
qr.link/ZHBvQ0 qr.link/ZMKEuz qr.link/v7S32t 

   

   

Mengenal Provinsi Riau dan 

Sejarahnya 

Konsep Toleransi dalam 

Budaya Melayu 
Indahnya Toleransi antar 

Umat Beragama di Riau 

   

qr.link/hLuWfr qr.codes/9mMeUo qr.link/6X4DbT 

   

   

Bagan Siapi-Api dan  

Festival Bakar Tongkang 

Memaknai Budaya Mandi Safar 

  

qr.codes/K1nbqv qr.codes/TZInfc 
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LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN TERTULIS 

(Bentuk Uraian) 

Soal Tes Uraian  

1. Berikan tanggapanmu mengenai keberadaan sejarah lokal yang ada di Riau! 

2. Sebutkan nilai-nilai kehidupan yang termuat didalam sejarah lokal di  Riau ! 

3. Berikan pendapat kamu mengenai nilai toleransi yang termuat dalam sejarah lokal yang ada di Riau! 
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