
Gcdung DPRD Tingkat I Propinsi Riau 

BAB3 

ANALISA ARSITEKTUR R1AU DARATAN DAN ARSITEKTUR R1AU 

KEPULAUAN 

3.1. Analisa Arsitektur Riau Daratan 

3.1.1. Nama Rumah 

Rumah yang ada di Riau daratan dikenal dengan sebutan " Rumah Lontik ". 

(Gambar 1). Sebutan lain adalah " Rumah Pencalang " atau " Rumah Lancang ". 

Nama lontik diberikan menurut bentuk perabung atapnya yang lentik ke atas, atap 

yang kedua ujung perabungnya melentik keatas itu melambangkan: pada awal 

dan akhir hidup manusia akan kembali kepada penciptanya, Alhih Yang' Maha 

Besar. Sedangkan lekukan pada pertengahan perabungnya melambangkan " 

Lembah Kehidupan "yang kadang kala penuh dengan berbagai ragam cobaan6 
. 

·~4.:JI(1:,.· 

Gambar 1. Tampak Depan Rumah Lontik
 

Sumber: Doktunentasi Pribadi
 

Nama Pencalang dan Lancang, sepanjang diketahui nama itu diberikan menurut 

bentuk atap dan bentuk dinding bangunan tersebut yang rnernanjang di bagian 

kaki dinding I11llkn dan hdnknng rlll11ah sepcrli hcntllk lancang atiHl pencalang 

(perahu layar tradisional Riau), Latar belakang lahirnya sebutan ini, besar 

kemungkinan dari kebiasaan penduduk Riau Daratan yang lebih dikenal dengan 

sebutan penduduk Limo Kato Kampar, da.hulunya membuat perahu dengan 

ntmah-rllmah perahu (disehlll magon) yang hampir sarna hentllknya 

(, Arsitcktur Tradisiolllli Dncrnh Riau (l)EPDIKIJUD Prop. Hiall Jl)<)~) 
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dengan rUlllah kedialllan IlJcreka. Tctapi sampai sekarang belum diketahui apakah 

bentuk rumah-rumahan perahu itu yang meniru bentuk rumah kediamannya atau 

sebaliknya, 

Sekilas bangunannya mirip dengan ban!,>unan "Rumah Gadang" yang 

terdapat di Propinsi Sumatra Barat (Gambar 2), tapi bila dilihat lebih teliti 

terdapat perbedaan pada bentuk atapnya, rumah gadang memiliki dua atau lebih 

gonjong pada atapnya, sedangkan rumah lontik hanya terdapat satu saja dan tidak 

selandai bentuk atap rumah gadang. Kemiripan arsitektur ini karena daerah Riau 

Daratan yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatra Barat, bahkan 

keturunan slIkll yang ada di Sumatra Barat pun banyak tersebar di Riau Daratan. 

,_~~Ai\i~;ii··,i:·. . ,". '. :." .:.. .,. ~,.: ~r':.: ,;~".i,,:;·~.;·~:.;.::::?~;;;:0i:4,~;t~~::.;\~ 
'~!'W'~ ...........'"'.,~~~..,lI'lfoWf\~~,~1i1l,..,,:"""~~'Il''''II~_'''~'"~.IIIi'~11 ',M,
 

Gambar 2. Tampak R\IDlah Gadang
 
Sumber: www.rumahgadang.sphosting.comlarchitecture.html
 

3.1.2. Tipologl 

Rumah Lontik berbentuk rumah panggung (Gambar 3), disebabkan antara 

lain: 

I,	 MCllji1ga kClllullgkillall baltaya billalallg twas dan balljir. Di Riau [)aralan 

sungai-sungainya . selalu dilanda banjir pada saat musim hujan, sedangkan 

penduduk Riau Daratan memban!,JUn rumah di sepanjang aliran sungai. 

2.	 Kolol',g at811 bagian bawah lantai rumah biasanya digllnakan scbagai 

tempat kanclang ternak, lcmpat bertllkang dan tempat berm.ain anak-anak. 

1'~'Il(hl(fll" Riall Il:Ira!;lIljll,lo,a krhiasa IlWIlU,lllllpulll:l1l ~aYII hakar IIJllllk 
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persiapan bulan puasa, kayu bakar itu disimpan dikolong rumah. Perahu-perahu
 

yang tidak dipergunakan, disimpan dikolong rumah.
 

Kemungkinan lain yang menyebabakan penduduk Riau daratan membuat
 

bangunan dengan tipologi demikian adalah :
 

1.	 Adanya ketentuan adat yang menyuruh rumah harus memakai tangga 

dengan lima anak tangga. Lima anak tangga ini mengandung makna 

Rukun Islam yang lima. 

2.	 Adanya kebiasaan penduduk untuk mencuci kaki di pangkal tangga, 

dengan menyediakan tempayan air disana. 

3.	 Adanya ketentuan adat yang melindungi kaum wanita di dalam rumah 

dari penglihatan kaum laki laki yang bukan muhrimnya, kalau rumah 

rendah atau tidak bertiang sama sekali akan mudah terlihat oleh orang 

yang lalu lalang di depan rumah. 

bubung lu"tik 

........ -~'--, ... ~- .. 

.....
"

-,"'-. ~..., 
'--_.~-~ 

(Jamhar J. Tipologi Rumak T,ontik, Sumbcr: Arsitcklur Tradisional J)acrah Riau, 

1>1':I'I>IKllIJI) I'rop Riml It).),5 

3.1.2.1 1'11'11 I{UIIlIg 

3.1.2.1.1. Susunan Ruang 

Rumah biasanya terdiri atas 3 ruangan saja, tetapi ada juga rumah yang terdiri 

atas 4 ruangan yang disebut rumah sompu. Sepanjang keterangan yang ada di 

masyarakat Riau damtan, rUClng belakang dapat pula ditambah sesuai kebutuhan 
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pemiliknya atau dapat pula dibuat bangunan lain sebagai penambah ruangan, 

yang letaknya terpisah sedikit dari ruangan beJakang rumah. Alasan lain 

menyebutkan, bahwa ruangan harus tetap tiga, karena sesuai dengan ketentuan 

adat yang berlaku yaitu "Alam Nan Tigo ", yakn; tala pergaulan dalam 

kehidupan masyarakat. 

Pertama Alam Bakawan, yaitu pergaulan antar sesama warga kampung, 

pergaulan yang terbatas pada tegur sapa,tanpa adanya hubungan darah ini 

dilambangkan dengan ruangan muka. 

Kedua Alam Basamak, yaitu kaum kerabat dan keluarga. dilambangkan dengan 

ruangan tengah 

Ketiga Alam Semalu, yaitu kehidupan pribadi dan rumah tangga.Tempat 

menyimpan. segala rahasia, ini dilambangkan pada ruangan belakang, sebagai 

tempat memasak keluarga, dimana kebebasan dan rahasia dapur tersimpan 7. 

Pembagian ruangan menjadi tiga bagian ruangan ini bukan merupakan 

pembatasan oleh adat tertentu (Gambar 4), melainkan karena fungsinya sebagai 

berikut: 

1. Ujung bawah 

Tempat ninik mamak dan undangan yang datang dalam acara perkawinan atau 

upacara adat. 

2. Ujung tengah 

Sebugai ruangan tidur utama bagi pemilik rumah, dan bila ada acara 

perkawinan digunakan sebagai tempat gerai pelaminan. 

3.	 Pangkal rlll11ah
 

Tempat untuk ninik mamak pemilik rumah.
 

4.	 Pesorek
 

Ternpat kaum ibu dan anak anak yang punya rumah berkumpul
 

5.	 Sulo pandan 

TClllpnt [wrung kcbutllhull schuri hllri dnn pcdnpunll schuH-ni tcmpnt lllcmnsuk. 

-----_.._---_.._----- 
7 Arsilcktllr Tradisiollal Dacrah RialJ (DEPDIKBUD Prop. Riau \1)1)5) 
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[ ,'-', ' 

BSulo pandaa 

CRlllnJilJ1l&111bahm 

DPolCl'Ck 
EUjUD, 
T~p/I 

f pangk41rumoh 
OUjuq 

ba",ah 

GlUllbar 4. Dellah rumah Riau dlU'atall, 

SlIlllhcr:i\rsild\lllr Tl'lIdisilllllll Dlle'rllh Hinll. 

"
__ 

--l. .._~-
L IItap langga 

hiasan Sayok layanllan 
perabllng alap l(lnlik 
hiasan "slliobayurig" 

(lamhar 5 Bcnluk Atap nunah Lontik 

SlIllIhcl: An;ill:hllu 'I'II,dl:iIIlIUd I )lIclilli 1{luu 

DEPDIKBUD Prop. Riau 1995 

Ruangan tempat mandi biasanya dibangun di depan rumah terdiri dari bak dan 

sumur, tetapi ada juga penduduk yang rumahnya tidak ada tempat mandi, 

biasanya mereka mandi di sungai yang terdekat, sebab biasanya mereka 

membangun rumah tidakjauh dari sungai. 

3.1.2.2. Elemen Stl'uktur 

3.1.2.2.1. Hentuk Atap 

Atap pada rumah Riau daratan bentuknya melengkung ke atas pada kedua 

ujung perabungnya (Gambar 5). Kaki atap juga melengkung ke atas tapi tidak 

sekuat lengkungan buburigannya. 
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Bahan utama atap dahulunya adalah ijuk, rumbia dan nipah, tetapi ada juga 

yang mempergunakan seng. Pada ujung puncak atap diberi hiasan khusus yang 

disebut "Sulo Bayung ", pada keempat sudut cucuran atap diberi pula hiasan yang 

disebut "S(~V()k h~)!aI1Kal1·'. Bentuk hiasan itu beraneka ragam, ada yang 

menyerupai bulan sabit, ataupun tanduk kerbau. 

3.1.2.2.2. Tiang 

Tiang pada rumah lontik memiliki fungsi sebagai penopang kerangka 

dinding sebelah bawah. Tiang pada umumnya berbentuk persegi empat, enam, 

sampai sembilan ( Gambar 6 ). 

liuna aunlun¥ 

(illmhllr 7. Tillll!) lllllllllllll plIdll Illllllllh 1.1II1ik 

Sumber: Arsitektur Tradisionlll Daerah Rilill 

..mJ;;11>u.;m!l.?J~l:lWJJtilUI.12~!':;,L_._._ ._ _ _.. 
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MellUrut keterangan dari pada pemangku adat, segi-segi pada tiang 

tersebut memiliki makna sebagai berikut ; 

1.	 Segi empat: Melambangkan empat penjuru mata angin. Dengan 

kepercayaan rumah itu akan dapat mendatangkan rezeki dari keempat 

penjuru tersebut 

2.	 Segi enam: Melambangkan Rukun Iman dan ajaran Islam. Dengan 

demikian diharapkan pemilik rumah akan tetap taat dan beriman kepada 

Allah, sesuai dengan ajaran Islam. 

3.	 Segi tujuh: Melambangkan tujuh tingkatan surga dan tujuh tingkatan 

neraka, kalau pemilik rumah baik dan saleh, maka ia akan masuk dalam 

salah satu tingkatan surga tapi bila ia jahat, akan masuk kedalam salah 

satu tingkatan neraka. 

4.	 Segi delapan: Melambangkan delapan mata angin, maksudnya sama 

seperti segi empat 

5.	 Segi sembilan: Melambangkan bahwa pemilik rumah itu adalah dari 

golongan orang berada. Tetapi ini tidak lah mutlak, karena banyak pula 

orang yang berada tidak membuat tiang rumahnya bersegi sembilan. 

Tiang utama adalah .. 'liang Tuo ", yaitu tiang yang terletak pada deretan 

kedua pintu masuk (muka) sebelah kiri dan kanan. Pada tiang yang terletak di 

bagian luar di beri hiasan khusus, biasanya motif daun dan bunga, yang disebut 

tiang gantung (Gambar 7). Tiang-tiang lain tidak ditentukan jumlahnya, 

tergantung pada besarnya rumah. 

3.1.2.2.3. Tangga 

Anak tangga dibuat lima tingkat, jumlah ini ada kaitannya dengan 

ajaran islam, yakni Rukun Islam yang lima (Gambar 8). 

Ilf~~~;IT~'~ .... 
l...'a' .... a.. ,,1lPOI"_" "",r.ol."I -r- ,P':~,.". "' ~. -+-. I.·..a .

t=j _..,.~l:.:~~ ..,. ':...... 
-- -'"--;;;;,.,:7'-;.""'='--'••,..

(11111111111 x IIClIlllk'l'lIl1ggli 

Sumhcr: Arsilcklur Tradisiolllli Dacrah Rillu (DEPI)[KBUD Prop. Riau 1995) 
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Tangga dibuat dari kayu keras, diberi ukiran pada kaki dan anak 

tangganya. Ukiran khusus dibuat di kepala tiang tangga. Tiang dan anak tangga 

biasanya dibuat dari papan yang tebal. Tiang tangga dipasang miring tetapi tidak 

sampai ke dinding. Melainkan beltumpu pada injakan-injakan di depan pintu 

yang disebut " Penongggan ". 

Penonggan ini lebarnya kira kira 40 em, sedangkan panjangnya 

tergantung pada lebarnya pintu. Di pangkal tangga dibuat alas dari kayu keras 

atau batu, dan disampingnya di letakan tempayan yang berisi air, untuk meneuci 

kaki sebelum naik ke lumah. Biasanya tempayan tempat air ini diletakkan di 

sebelah kanan tangga. 

3.1.2.2.4. Pi.ntu 

Pintu pada bagian atasnya diberi hiasan ukiran terawang berupa 

lengkungan yang disebut .'Lambai-lambai ". Daun pintu terdiri atas dua lembar 

dan berbentuk panel, pada bagian bawahnya diberi hiasan berupa kisi-kisi dan 

ukiran rendah antara 10 sampai 20 em, panjangnya menurut lebar pintu. Daun 

pintu arahnya membuka ke dalam. Tinggi ambang pintu antara 1,5 sampai 1,75 

meter. Lebarnya antara 60 sampai 100 em. Pintu tidak memiliki engsel, tetapi 

berputing pada atas bawahnya, dan kuncinya dibuat dari kayu yang disebut " 

Pengkolang ".( Gambar 9) 

r\ f 

dauo .plOlU 

~._---

j \J 

CI"mh"r I) Pillfll 1~III\1"h I ,nnlik
 

:::lumber: Arsileklw' 'l'rauisiolluJ lJuerah Riuu, DEPDlKBUlJ Prop. H..iau 1995
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3.1.2.2.5. JClldela 

Bentuk jendela ada dua macam, pertama sama seperti pintu. Jendela 

berbentuk pintu semuanya sama seperti pintu, bahkan ukurannya harnpir sarna. 

Kalaupun berseJisih, tidaklah seberapa, yang membedakan adalah ketinggian 

hiasan kisi-kisi bawahnya. Kisi-kisi hiasan jendela lebih tinggi dari hiasan kisi

kisi pintu, yaitu antara 35 sampai 45 cm.( Gambar 10 ). 

(iulllhur In. .Jcndclll ))un IlillSlln .Jcndc111 RUlllllh I..untik SUlllhcr: Mutif Dun Orl1luncn McltlYU 

(Tengku Luklllun SilUlf Sf! 1993) 

3.2. Allalisa Arsitektur Riau Kepulauan 

3.2.1. Nama RUlmlh 

l J!ll\lllll1ya djl1amak~1I1 "U"mah 811hllllK me/ay,," atau " Rumah he/ah 

Hublln;;" atau "1<11111011 Na!nl/lg. Nama I'umah Bubung Mclayu dibel'ikan olch 

para pendatang bangsa asing terutama bangsa Cina dan Belanda karena berbeda 

dengan bentuk rumah mereka seperti klenteng maupun rumah limas yang mereka 

schul rUllIah I ':IUPli Sl~dalllJ,kllll 1I/l1ll11 1'1I1l111h Bdllh BlIhllllg dihcrikllll olclt ol'lmg 
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melayu karena bentuk atapnya. seperti terbelah. Orang tua-tua dulu menyebutnya 

helah krol yaitu rambut yang. disisir terbelah dua. Kemudian Rumah Rubung 

berasal dari kata Rabuf1g yang merupakan singkatan dari Perabung. 

3.2.2. Tipologi 

Rumah bubung melayu merupakan lUmah panggung yang yang 

tingginya rata-rata antara 1,50 sid 2,40 M (GambaI'll). Karena rumah ini 

didirikan didaerah tepi pantai, tiangnya dibuat tinggi supaya tidak terendam air 

pasang. Alasan lain karena bagian kolong rumah sering dipergunakan untuk 

tempat benukang membuat perahu atau pekarjaan lainnya, disamping sebagai 

3.2.2.1. Tata Ruang 

3.2.1.1.1. Susunan Ruang 

Rumah bubung melayu umumnya memiliki susunan ruang yang terdiri atas 3 

bagian( GambaI' 12 ), yaitu: Selasar, Rumah induk, dan penanggah. Selasar 

adalah bagian paling depan, lantainya lebih rendah dari fllmah induk, dindingnya 

selalu separuh terbuka. Di daerah Riau Kepulauan dikenal dengan nama selasar , 

yakni c"';e1asarjaluh, J...~'elasar Luar dan Selasar Dalam. 

Selasar 1,llar, Adalah selasar yang terpisah dari nllnah induk dan 

letaknya jauh meT~jorok. kemuka. Kalau selasar iLll bersambung dengan rumah 

induk, tcLapi lanLainya lcbih rcndah dari lantai rumah induk, disebut ~elas(lr 

jalllh., dan selasar yang menyatu dengan rumah induk disebut selasar dalam, 

lclapi sdain sclasltr 

29
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di atas, ada pula selasar yang letaknya di samping rumah induk, menempel dan 

depan bangunan hingga ke belakang, yang disebut dengan Gajah menyusur. 

Oi dalam Rumah Induk terdapat ruangan muka, ruang tengah dan lUang 

dalam. Pembagian ruangan ini sesuai letaknya, yaitu sebelah depan, tempat pintu 

masuk, di bagian tengah disebut ruang tengah dan bagian belakang disebut mang 

dalam. Berikut adalah penjelasan fungsi bagian-bagian ruangan : 

H 

I)CI\lIng~ah 

~ ,,---"-'== 
1 c I 0 

rUllll'h Ind"k 

L-._.. 

~clD5ur 

,! ~_.__ :--=--= 

Gambar 12 Denah Rrmwh bubung me1ayu
 

Sumher: Ar~ilck(ur Tradisiollal Dlicrah Riau
 

DEPDlKBUD PrOD. Riau 1995
 

1.	 Selasar: memiliki fungsi sebagai tcmpat bermain anak-anak untuk para 

tamu yang datang 

2.	 Rumah induk : memiliki fungsi tempat berkumpulnya anggotn keluarga 

J.	 Tdo: adalah rllangan pcnghubung antara rumah induk dengun pcnanggah, 

yang berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan makanan, peralatan 

nelayan dan kebutuhan sehari-hari 

4.	 Penanggah : merupakan tcmpClt mcmasak hagi para wanita dan Rnllk 

gadis, dan sebagai tempat makan keluarga. Sedangkan selasar Gajah 

menyusur, khusus untuk tempat meletakkan hidangan dalam acara 

perkawinan, kenduri dan lain-lain. 

Pada rUlllah Riau kcpulaulln hiasanya lcrdaput lotcllg yung fungsinya adaluh 

tempat memingit anak gadis yang sudah dewasa. Dalam masyarakat Riau 
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kepulauan adalah pantang hila anak gadis berdekatan mang tidurnya dengan 

anggota keluarga yang lain. 

3.2.2.2. Elemen Struktur 

3.2.2.2.1. Hentuk Atap 

Rumah pada arsitektur Riau kepulauan memiliki tiga bentuk atap (Gambar 13) : 

1. Atap lipat pandan 

2. Atap lipat kajang 

3. Atap layar atau labu 

Rumah yang perabung atapnya sejajar dengan jalan disebut "Rumah perabullg 

panjang" ( Gambar 14 ). 

Gambar 14. Atap perablUlg PlU1jallg 

Swnber: Arsitektur Tmdisional Daerah lUau 

DEPDIKBUD ProD. Riau 1995 

Sebaliknya bila rumah itu perabungnya tidak sejajar dengan jalan niya dimana 

rumah itu menghadap, disebut "Rumah perabung melintang"(Gambar 15). Tidak 

pemah dikatahui dan mana perletakan atap ini dibuat. Sejak dulu masyarakat 

Riau kepualauan membangun rumah dengan cara perletakan atap demikian. 

II-- D-n------~
lf~ II 

OUlllhnr 15. Atn]) ])crnhunj,l Illclinl/lllg
 

SWllbcr: Arsitcktur 'l'mdisionul Dacrah luau
 

DEPDIKmm Prop. Riull 1995
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Bahan utama atap adalah daun nipah dan rumbia, namun ada juga yang 

menggunakan seng. Atap yang dibuat dari daun nipah atau rumbia dibuat dengan 

eara menjalinnya pada sebatang kayu yang disebut bengkawan, biasanya dibuat 

dari bambu. Pada bengkawan itulah atapdiletakkan, dijalin dengan rotan, kulit 

bambu atau kulit pelepah rurnbia. Kalau atapnya dibuat satu lapis saja disebut 

ke/arai, sedangkan kalau dua lapis disebut mala ketam, dan atap ini lebih rapat, 

lebih tebal ct'Jn lebih tallan dari atap kelarai ( Gambar 16 ). 

Q 

p'p", m;,.", -J==. .. 
I 

purun Icguk 

--:.... 

papJn jarang 
~cba~ai vCIIliiasi 

pap"n r:lp"l _ 

I 

~ ~ ,llIgAp cJlIllIr (ljcJuk
layar cJun IlcJ',k b puklll lublin.• c:rlliap 

Oumbnr 1(/. Alnp 

Slllllhl:r: Ar~j(ckllll' Tl'lldiHiollll1 I)uul'llh I~inu( I)IWI)IKIH II> I'mp. I~illll 1l)1)~) 

Marina Endang Mawarni / 97512002 

..
 

32 



Gedung DPRD Tingkat I Propinsi Riau 

i • 

Gambaf 13. Bentuk-bentuk. atap Arsilck.llu· Riau Kcpulmum
 

Sumbtlt': Ar\;itek(ur Tradisiollnl Dllerah Riull
 

DEPDIKBUD Prop. Riuu 1995
 

...... t~p lipat kajang 

.A tap lipst pandan 

A 'up I>l.y""" "'au ... bu 

3.2.2.2.2. Tiang 

Tiung Illomiliki benlllk bula! utuu pcrscgi, tiang yang lcrdnpal pada 

keempat sudut rumah disebut "Tiang Seri ", yaitu tiang pokok nllnah tersebut. 

Tiang ini tidak bolch bcrsambung, harus saJ'npai kc tallah lclulup liang dengan 

menggunakan satu tiang yang utuh. Tiang yang terletak di antara tiang seri 

sebelah depan rumah disebut tiang penghulu. 

Jumlah tiang n1mah induk paling banyak adalah 24 buah. sedangkan 

tiang untuk bagian bangunan lainnya tidak ditentukan jumlahnya. Pada rumah 
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bertiang 24, tiang-tiang itu didirikan dalam susunan 6 baris, masing-masing baris . 
terdiri atas 4 buah tiang, termasuk tiang serio 

Ukuran maksimum dan minimum sebuah tiang pada rumah bubung 

melayu tidak ditentukan. Ukuran ini banyak tergantung kepada besar atau 

kecilnya bangunan tersebut. Semakin besar rumahnya, maka semakin besar pula 

tiang-tiangnya. Tiang yang kelihatan di bagian dalam rumah selalu diberi hiasan 

berupa ukiran, dan seluruh tiangnya dibuat persegi, biasanya ini terdapat pada 

rumah orang yang berada. Bagi orang yang kurang mampu, tidaklah seluruh 

tiangnya dibuat persegi, hanya tiang seri saja atau beberapa tiang lainnya, bahkan 

ada juga yang semua tiangnya bulat (Gambar 17 ). 

..·~t 

I)' . 

..,.._ ....... 

~ '~...,..D~~~. §J......_ ......_ 

",.au 
~'" ,..... ,~. 

rl 
Tiang Dersegl 

Tiang Bulat dcngan Hi:lSaIl 
Gumhar 17. Bentuk-bentllk tiang 

S'lIl1hcr: Molif Dall OrnillllclI Mclayu. (TClIgkll Lllklllall Sillar SH.) 

3.2.2.2.3. Tallgga 

Bcntuk tangga pada rumah bubllng mclayu ada dlla macam, pertama 

tangga dengan bentuk anak tangganya segi empat dan kedua tangga yang anak 

tangganya berbentuk bulat (Gambar 18). JumJah anak tangga pada rumah bubung 

malayu adalah lima anak tangga, mengandung makna Rukun Islam yang lima 

pacta ajaran agama 1slam yang merupakan agama bagi masyarakat Melayu. 
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Tangga biasanya memilki bentuk yang berbeda-beda dalam cara 

menghiasinya dengan ukiran atupun ada juga yang tidak diberi ukiran sarna 

sekali, tergantung kemarnpuan yang pemilik bangunan tersebut. 

..u--..--.. 
-----.r-~ ~t-l.--"'~~ 

Tanggu Scgi Empat 

L 
I" 

Tangga Bulat
 

(ialllbn!" 1X. '1'111111./1.11 plldll RlilIInh Illlhllll~ MdIlY"
 

:'lilmber: Ar~i(ck(ur TrudisiOlwl Ducrall RlUlI
 

DEPDlKPm) Prop, Rilltl1995
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3.2.2.2.4. Pintu. 

Pintu disebut juga Amhang atau Lawallg Pintu masuk yang terdapat di 

sebelah dalam rumah disebut pintu muka, sedangkan pintu yang terdapat pada 

belakang bangunan disebut pintu dapur, pintu telo atau pintu belakang. Pintu 

yang ada di ruangan tengah kalau rumah itu memiliki kamar atau bilik, disebut 

pi/ltu malim atau pintu curio Pintu ini khusus untuk keluarga perempuan terdekat 

atau anak gadis, dan dibuat untuk menjaga kalau ada keperluan dan satu bilik ke 

bilik lainnya tidak melewati ruangan tengah, apalagi bila di ruangan tersebut ada 

tamu. Sudah menjadi adat bahwa lalu lalang didepan tamu adalah perbuatan yang 

tidak sopan dan tidak beradat. . 

Bentuk pintu persegi empat panjang. Ukuran pintu umumnya sekitar 

60s/d 100 em, dan tingginya 1,50 sid 2 meter. Pada mulanya pintu tidak 

menggunakan engsel (Gambar 19). Untuk engsel digunakan puting yang 

ditanamkan ke balok sebelah bawah dan balok selah atas pintu. Kuneinya dibuat 

dari kayu yang disebut .. Pengkelallg "(Gambar 20). 

..,.....,....... 

Jalln 
l'inlU 

lIaun 
"lnlll 

I~ 

I 

uaun pirlu 
I,h:nll"n cn~cl 

(II'Jllr'll) 
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I 

tr --l
_,,"0"_"[,,'-·_·· .. -IT...,. 

" "" ...JL..JL:L_J..." " III"'" { 
Gambar 19, Detail pintu 

SlIllIkr Al'sikkfllr'l'l'IIdisiOillil 1)1Icl'IIIi I~ ill II 

(DEPDlKBUD Prop. Riau 1995) 
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"II V-- ir--v-r-

~\....JI " I~ 

Gambur 20. Pangkelang
 

Swnber: Arsitektur Tradisional Daerah Riau
 

( DEPDTKBUD Prop. Riau 1995)
 

3.2.2.2.5. Jendela 

Iendela lazim disebut "Tingkap" atau "Pelinguk". Bentuknya 

menyelUpai bentuk pintu, tetapi ukurannya lebih kecil. Daun jendelanya ada yang 

dua lembar dan ada yang selembar saja. Hiasan yang ada pada jendela sarna 

dengan hiasan pada pintu. 

Kelinggian It:tak jcndeJa dalam sebuah rumah tidak selalu sarna. 

Perbedaan kctinggian itu adakalanya disebabkan karena perhedaan ketinggian 

lantai dan ada pula yang berkaitan dengan adat istiadat. Umumnya jendela pada 

lUmah indul. lebih tinggi pada jendc1a lainnya. Salah satu adat dari masyarakat 

Melayu Riau Kepulauan adalah memingit anak gadis, semakin dewasa gadis 

tcrscbut, scmakin ketat pingitannya. la tidak bolch herkcliaran di luar I"umah, dan 

untuk menjaga supaya anak gadis itu tidak kelihatan dari luar, dan tidak bermain 

di dekat jendela, maka jendela di rumah itu dibuat tinggi, biasanya setinggi orang 

yang berdiri dan lantai. 

Sarna scpcrti pintu, jcndcla pun pada awalnya tiuak mtmakai engscl, 

tetapi menggunakan puting. Kuncinya juga terbuat dan kayu yang disebut 
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pangkelang. Sebagai pengaman, di jendela di pasang jerajak atau kisi-kisi yang 

terbuat dari kayu segi ernpat yang tingginya sekitar 30 sid 40 cm.(Gambar 21). 

Kisi-kisi ini juga tampak digu'nakan pada selasar rumah, yang fungsinya 

adalah sebagai paga!" selasar rumah. 

''':If~~~.i ~f.:'· ':'.~.I:":1.~.:I:,.I:~ 
.~fj""' ...~"'. . ." •••,".·_a~··Ii~ 

j~m"i\+i\+j\,i\'i\iAiiTf 
~,\ tl!\\it~t\'lt\lt\ri!\iirflf;,l I 

,:\ - •••••• ~ ...... # , I • ~ 
. ~;',::-

II ..)i••~,.t;;""I'"':'. . .. -"'..: ~~·-"':":;,;;;*:~m 
... ..:~ .'" 'oj '~/',.\I 
~U:" .' • • ._··,·... • ..t.
I_....··~ 

~ ':."'.~ 

Bcntuk laill dari lliasall pada jClldeJo dOli Kisi·kisi Sc/asl1l' 

• 

G11111bur 21. Jt::lldclll
 

SUlI\her: Motif 1),," OJ'lllllllClI Meluyu
 

(TCllgkU Lukmun SiJlur SH 1\1(3)
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3.3. Analisa Lambang Dan Falsafah Pada Arsitektur Riau 

3.3.1. Lambang dan Falsafah Pada Bangunan 

Dalam Arsitektur Riau Daratan maupun Riau Kepulauan terdapat 

lambang dan falsafah bangunan yang sama, yang kemudian tumbuh serta 

berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Lambang dan falsafah 

bangunan tersebut merupakan kepercayaan yang sudah ada sejak bangsa melayu 

berdiri berabad yang lalu. Lambang dan Falsafah dalam mendirikan bangunan 

ada 3 ketentuan. 

3.3.1.1. Letak Bangunan9 

Bangunan bisanya didirikan pada tempat yang baik, dengan kata lain 

pnnslpnya lazim dikaitkan dengan keadaan tanah, arah mata angin dan 

lingkunganriya, serta susunan tata ruang menurut status sosial atau urutan dalarn 

keluarga. 

a. Tempat yang baik 

Bangunan hendaknya berdiri di atas tanah liat yang berwarna kuning 

atau hitam, dianggap baik dan dipercayai akan mendatangkan kebahagiaan bagi 

pemilik bangunan. Seperti yang tertera dalam sebuah ungkapan di masyarakat: 

"Berdiri rumah ditanah Jiat 

Tallah fiat kilning menjauhkan pening 

Tal1ah fiat hitam menjauhkan pitam 

Tanah /iat putih menjaukan sedih 

Tanah !ia! belang menjauhkan hutang 

Ual pilla lIymlla di hadall 

Lial pula umur bal1gunan 

Liat pula tali saudara 

Ual memhawa kasih sayang 

Lial memhawa keherunlungan ,. 

b.	 Tempat yang dipantangkan Orang Mclayu Riau Daratan maupun Riau 

Kepulauan mempercayai adanya tempat yang dianggap mencelakakan untuk 

9 Lumbllng dan Flllsali.lh Dalam Arsitcktnf DUll RllgUIl1 Hills Trudisiolllll Meluyn Rial! (Tenus Ellclldy 1993) 
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membangun bangunan diatasnya. Tanah tersebut adalah tanah yang bergambut 

tebal, tanah kuburan, tanah bekas orang mati yang diterkam harimau dan tanah 

wakaf Karena tempat-tempat tersebut bisa mendatangkan bencana bagi pemilik 

nya. Dari penjelasan ini ternilai pula adat dan agama masyarakat Melayu Riau 

Daratan dan Riau Kepulauan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam terbukti 

dengan adanya larangan mendirikan bangunan di atas tanah wakaf dan tanah 

milik, orang lain. Masyarakat melayu Riau Daratan dan Riau Kepulauan sangat 

percaya dengan tempat atau tanah untuk mendirikan bangunan besar 

pengamhnya pada bangunan dan penghuninya. 

3.3.1.2. Arab BangunanlO 

Selain dari letak bangunan, ada pula ketentuan mengenai arah 

bangunan. ~,1asyarakat melayu Riau Daratan maupun Riau Kepulauan percaya, 

arah bangunan akan memberi dampak tertentu pada penghuni dan bangunan 

tersebut. Ketentuan tersebut adalah; 

Bangunan yang menghadap; 

I.	 Utara, dipercaya baik sekali dan mendatangkan banyak rejeki, jarang 

ditimpa penyakit dan selalu hidup berkecukupan. 

2.	 Timur, baik sekali karena kan menjaukan penghuni rumah dan segala 

macam penyakit dan hidup sentosa. 

3.	 Barat, tidak baik karena penghuni rumah akan selalu diserang penyakit 

panas, 

4.	 Selatan, tidak baik dan tidak pula buruk bila nasib membawa tuah , bila 

untung buruk membawa celaka. 

3.3.1.3. Tinggi Bangllnan11 

Rumah dalam arsitcktur Riau Daratan dan arsitektur Riau Kepulauan 

adalah rumah dcngan gaya 1'1I1llah panggllllg (bcl'liang) dcngun linggi 60-80 em. 

Menurut adat, ukuran dari sebuah tiang bangunan adalah seacungan parang 

sambil berdiri, dan yang paling rendah adalah setinggi anjing duduk. Tetapi ada 

juga ketentuan yang dikaitkan dengan keadaan tubuh pemilik bangunan. 

10 Lambang dan Falsafah Dalam Dan Ragam Hias Tradisional Mcluyu Riau (Tcnus ElTcndy 1993) 
11 Arsilcklur Tl'adisiol\aJ Dacrnh Riau ( DEPDlKBUD Tk. I Prop. Riau (995) 
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a. Tinggi sepemikulan (setinggi bahu) 

Dianggap paling baik. Ketinggian ini melambangkan kemampuan pemilik 

bangunan memikul beban yang dihadapinya, segala permasalahan dapat diatasi 

dan memberi kebahagiaan pada penghuni rumah. 

b.	 Tinggi sejunjungan (setinggi puncak kepala)
 

dianggap cukup baik dan hampir sarna dengan tinggi sepemikulan.
 

c. Tinggi sepejangkauan (setinggi jangkauan tangan orang yang sedang berdiri 

tegak lurus ) 

Cukup baik, ketinggian ini melambangkan kehidupan dirumah tangga itu 

akan selalu rukun dan sejahtera. 

d. Tinggi sepeyanggup (setinggi mulut) 

Tidak baik dan ini merupakan tinggi bangunan yang dipantangkan dalam 

arsitektur Riau Daratan maupun arsitektur Riau Kepulauan. Dianggap 

melambangkan keserakahan, tamak dan loba. 

e. Tinggi selutut 

Tidak baik,sebab ketinggian bangunan itu melambangkan pernilik bangunan 

tidak tahu adat atau tidak beradat, dan dari segi lain mendatangkan kemelaratan. 

f. Tinggi sekali (diatas sepejangkauan parang) 

Dianggap tidak baik dan alan mendatallgkan bencana, tetapi untuk daerah 

tertentu, misalnya ditepi pantai ketinggian melebihi sepanjang parang ini tidak 

dianggap bmuk, karena kelinggian ini berguna untuk menghindar dari air laut 

yang pasang. 

3.3.2. Lnmbnng Olin FnlsaJ'~,h I)ada U:lghm 8nginn 8angllnan 

Bagian-bangunan rumah I11cngandung lambang dan Htlasafah tertentu. 

Setidak-tidaknya pada bagian bangunan itu diJetakkan ornamen yang menjadi 

lambangnya. Bagian-bagian bangtman yang lazim mengandung lambang dan 

falsafah adalah : 

3.3.2.1. 'fiang 

Rumah terdiri atas tiang utama yang pada arsitektur Riau Daratan dan 

arsilcklur Riau KcpulllUIIII dikcllal dCIIglllI scbulall /lallg set'; dUII/limg /IIU, kcduu 
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tiang ini melambangkan pemimpin dan tiang yang lain, dan letaknya pada empat 

penjufU mata angin dipercaya akan membuka pintu rejeki yang metimpah. 

3.3.2.2. Tangga 

Pada umumnya tangga yang mengandung falsafah terletak pada tangga 

depan bangunan. Lambang pada tangga dengan jumlah lima anak tangga adalah 

jumlah rukun Islam yang wajib dipenuhi setiap pemeluknya dan juga 

melambangkan martabat serta keselamatan keluarga pemilik bangunan. 

3.3.2.3. Pintu 

Pintu memiliki bentuk persegi panjang dan tinggi. Ada pula pintu yang 

sengaja dibuat agak rendah, sehingga siapapun yang akan masuk ada keluar dari 

bangunan itu harus membungkukkan kepalanya, ini melambangkan; bahwa siapa 

saja yang keluar dan masuk bangunan itu haruslah tahu adat dan tradisinya. Kalau 

masuk ia harus menghormati penghuni' bangunan, kalau keluar harus 

menghormati Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dan menghonnati makhIuk 

disekitamya. Lambang ini sekaligus mencerminkan sifat masyarakat melayu yang 

rendah hati dan tahu diri, baik dengan sesama makhluk, apalagi terhadap Tuhan 

Pencipta Alam Semesta. 

3.3.2.4. Jcndela 

lendela atau tingkap atau pelinguk yang sengaja dibuat setinggi orang 

dewasa pada umumnya, mengandung arti pemilik bangunan adalah orang baik 

baik yang tahu adat dan tradisinya. Kebiasaan orang melayu memingit anak 

gadisnya menyebabkan orang harus meninggikan letak jendela sebelah luar. 

3.3.2.5. Atap 

Perabung atap yang tufUS melambangkan turusnya hati orang melayu. 

Sifat lurus itu haruslah dijunjung tinggi diatas kcpala dan menjadi pakaian hidup. 

Bentuk atap yang pcrabungnya melentik keatas atau atap Lontik melambangkan: 

pada awal dan akhir hidup manusia akan kembali kepada penciptanya, Allah 

Yang Maha Esa, dan lekukan pada pertengahan perabungnya melambangkan 

lembah kehidupan yang kadang kala penuh dengan cobaan. 
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3.3.3. Lambang Dan Falsafah Pada Ragam Hias 

Arsitektur Riau Daratan dan Riau Kepulauan memiliki banyak persamaan 

dalam ragam hias pada bangunan, yang membedakannya adalah pada cara. 

menyebutkan nama ragam hias tersebut. Semua ini karena perbedaan dialek 

orang Riau Daratan dan Riau Kepulauan semata, sedang dalam maknanya 

terkandung nilai yang sarna. Ragam bias yang umum terlihat pada bangunan di 

Riau Daratan dan Riau Kepulauan adalah: 

a. Selembayung I sulobayung 

Adalah ragam hias bersilang yang terletak pada puncak atap (Gambar 22), 

terdapat paJa atap rumah Riau Daratan maupun Riau Kepulauan. Selembayung 

memiliki beberapa makna antara lain; 

1. Tajuk Rumah ; selembayung dipercaya sebagai penyeri atau cahaya rumah 

2. Pekasih Rumah ; sebagai lambang keserasian dalam kehidupan rumah 

tangga 

3. Pasak Atap ; melambangkan sikap hidup yang tahu diri 

Selembayung pada Arsitektur Riau Daratan menggunakan motif bunga 

teratai yang berjalin lima tingkat. Mengandung makna, Pertama Rukun Islam 

yang lima, kedua waktu sholat lima kali sehari semalam, dan ketiga dihubungkan 

dengan tahap~tahap keyakinan seseorang didalam memeluk agama Islam, yaitu: 

lman, Islam, Tauhid, makrifat, dan hakekat. 
i 

SELEMBAYUNG 

.::.." .. i(",4;
~ ...""':f~~k 

. :I.~li--~\" /:;;ijf,~~i~l;·I~·fj·-'-·.·'!S\.
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GambaI' 22. Rngum Hius Sclembuyung
 

Sumhcr: l.tImhllll!! Dan FIIJS<lfilh Dulalll t\rf;ilcklllf DUll
 

1{1\~1I11l I IIll:, TllIdisiollul McluYlI «illli
 

Tenus Elclcndy. 1993
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Pada Arsitektur Riau Kepulauan motif yang digunakan adalah tumbuhan 

bunga akar pakis yang dijalin. Mengandung makna kesuburan dan kebahagiaan . 

b. Sayap layang-layang / sayok layangan 

Hiasan ini terdapat pada keempat sudut cucuran atap (Gambar 23). 

Bentuknya mirip dengan selembayung, dan sudah menjadi ketentuan bahwa 

bangunan yang berselembayung haruslah mengggunakan sayap layang-Iayang 

sebagai padanannya. Melambangkan kebebasan hidup yang tahu diri dan tahu 

batas. 

Gambar 23. 

Ragam I-lias Sayap layDng-layang 

SU111ber: Lamhang Dan Falsafah Dalam Arsitektur Dan 

Ragmn Hias Tradisolllll MclllYU Riuu 

Tenas Etrendy, 1993 

Pada Arsitektur Riau Daratan maupun Arsitektur Riau Kepulauan, motif yang 

digunakan pada sayap layarig-Iayang adalah tumbuhan dari akar pakis, 

mengandung makna kesuburan , harapan dan kegigihan dalam berusaha. 

c. Lebah bergantungllebah bergayut 

Hiasan ini terdapat pada bagian bawah cucuran atap atau lisplang (Gambar 

24). Dan kadang kadang terdapat pada bagian bawah anak tangga. 

Melambangkan manisnya kehidupan rumah tangga, rela berkorban dan tidak 

mementingkan diri sendiri. Sikap rela berkorban dan tidak mementingkan diri 

sendiri diangkal dad sil1lt. Icbah yang I11cmbcrikan madllnya untllk kcpclllingan 

manusla.
 

Terkenal dengan ungkapan;
 

" kalau kumbang menyeri bunga 

IIlC.tllisllya dUe/wI diam-diam 
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manisnya dUelan diam-diam
 

ka/all /ehah mengisap mat/II
 

mafli.w~va Ilfmpah ke/(ll1~an ()rafl~" 

~\ ~'.!":ijft 

Gambar 24. Ragam Hias Lebah Bergantung
 

Sluubcr: Lambang Dan Falsafah Dalmn Arsitektur Da
 

Ragam Hias Tradisional Melayu Riau
 

Tenas Etlelldy 1993
 

Motif ini diambil dari bentuk sarang lebah yang tergantung didahan kayu. 

d. Ragam hias lain adalah ragam hias dengan motif tumbuhan (Gambar 25), 

seperti kalak pakis, pucuk rebung, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. 

B
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or 

Gambar 25. Ragam Bias IlImbllhan, 

Sumbcr:L/lmhang Dan FalsaHih Dalum Arsilcklur Dan 

({lIgllll1 Ililis 'I'rmlisiolllli MdllYu I<inu 

Tenas Etlendy 1993 
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Ragam hias dengan motif hewan (Gambar 26) terdiri dari: semut beriring, 

itik pulang petang, yang melambangkan sikap gotong royong, keberanian dan 

kebebasan. 

~~~ 
Sttl,w. n~rjl'U'lf 

Illilc T'lllcm\l. FtC(iU.lt 

~. "' ' ' ,-. -  - 
"'" 4' .... 

.T"ba.l'~'l .."~ 

Gambar 26. Ragam Bias 1-lcWllll 

Sumbcr: Lmnbang Dan Falsafah Dalam Arsiteklur dan 

Ragam Hias Tradisional Melayu Rial! 

Tcnas EtTcndy 1993 

Ragam hias pada arsitektur Riau Daratan Dan arsitektur Riau Kepulauan 

mengandung makna dan nilai status sosial bagi pemilik bangunan, pada zaman 

dahuiu semakin banyak ragam hias pada rumah seseorang maka semakin tinggi 

pula kebangsawanannya. Dan pacta masa sekarang ragam hias ini memiliki nilai 

yang tinggi padn maRyarakat Riau umurnnya dan masyarakat Riau Daratan scrta 

Riau Kepulauan pada khususnya. 

Pada ragam arsitektur Riau Daratan dan arsitektllr Riau Kepulauan wall1a 

Juga mempakan bagian dad ragam hias. Warna tertentu yang terdapat pada 

ragam hias dipercaya memiliki makna tertentu pula. Wama yang lazim dipakai 

dalam ragam hias adalah: 

.:. warnel kllning: lambang kekuasaan dan martabat, pada zaman dahulll 

biasa digunakan para raja dan keluarga bangsawan 

.:. wama hijau: merupakan warna yang melambangkan kesuburan dan 

kemakmuran . 

•:. warna biru: lambang keperkasaan dilautan 
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.:. warna putih: melambangkan kesucian 

.:. warna merah: melambangkan persaudaraan dan keberanian 

.:. warna hitam: lambang kekuatan dan keperkasaan 

.:. warna keemasan: lambang kejayaan dan kekuasaan. 

3.4 Analisa Perpaduan Ragam Hias Pada Arsitektur Riau Daratan Dan Riau 

Kepulauan 

Ciri khas bangunan arsitektur di Riau Daratan maupun Riau Kepulauan 

adalah susunan ruangan yang terdiri atas 3 bagian utama dan memiliki fungsi 

yang serupa, hanya saja pada arsitektur Riau Daratan tidak memiliki selasar 

seperti arsitektur Riau Kepulauan. Bentuk atap yang berbeda dan masing masing 

mengandung makna yang berbeda pula tetapi tujuannya tetap satu yaitu i. 

kebenaran pada jalan hidup yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. 

Bentuk tiang, tangga, pintu dan jendela yang seluruhnya memiliki tujuan yang 

serupa, sebagai bagian bangunan yang harus memperhatikan adat istiadat yang 

berlaku di tempat tersebut. Wujud dan bentuk tiang, tangga, pintu dan jendela 

pada Riau Daratan dan Rial! kepulauan terdapat perbedaaan dalam perletakannya. 

Pada masyarakat Riau Daratan tiang, tangga, pintu dan jendela diletakkan pada 

tempat yang tingginya sarna dengan tinggi manusia dewasa. Pada masyarakat 

Riau Kepulauan terdapat perbedaan dalam meletakkan jendela, pada umumnya 

jendela terletak lebih tinggi dan pintu karena adanya kebiasaan memingit anak 

gadis seperti yang telah dijelaskan pada BAB 3.2.1.6. 

Dalam hal ragam bias, arsitektur Riau Daratan cendemng mengunakan motif 

tumbuhan, sedangkan arsitektur Riau Kepulauan memadukan motif turnbllhan 

dan motif hewan pada bangunannya. Selembayung dan Sayap layang layang, 

m~rupakan motif tumbuhan yang hanyak digunallkan, datum dialck masyarakat 

Riau Daratan disebut .. .\'III()h{~YI/l1g dan Sq.vok layang-k~V(lllg ., Selembayung 

terdapat pada kedua ujung perabung atap Rumah Lontik dan Rumah Bumbung 

Melayu, sedangkan sayap Iayang layang terdapat pada cucuran atapnya. Kedua 

ragam hias pada atap ini merupakan perwujudan kultur budaya melayu yang tidak 

histl dipisllhkull salll SII II III Illill, IJll~skiplllI hellluk Ulap hllllgunllllllyll sllnglll 

berbeda namun penggunaan ragam hiasnya memiliki persamaan dalam makna. 

47
Marina Endang Mawarni / 97512002 



Gedung DPRD Tingl<at I Propinsi Riau 

Dalam budaya arsitektur masyarakat Riau Daratan maupun Riau Kepulauan 

setiap bentuk pada bagial1 bangunan dan ragam hiasnya memiliki makna yang 

terkait dengan ajaran agama Islam. Jumlah anak tangga misalnya, jumlah lima 

anak tangga yang melambangkan Rukun Islam dalam ajaran agama Islam ini 

tidak dapat dipisahkan dalam arsitektur Riau Daratan maupun arsitektur Riau 

Kepulauan. Sudah mcnjadi ketentuan bagi masyarakat Riau Daratan dan 

masyarakat Riau Kepulauan untuk memakai nilai-nilai agama Islam, supaya 

masyarakat tidak hanyut dalam kehidupan dunia, caranya adalah dengan 

mengingatkan melalui lambang pada bagian-bagian bangunan rumah tinggal 

mereka. 

Kesimpulan 

1.	 Arsitektur Riau Daratan mengandung berbagai nilai budaya yang bermutu 

tinggi, mulai dari proses awal sampai selesai. Dalarn bangunan tersebut 

banyak mengandung nilai adat yang rnernegang teguh nilai agarna Islam 

dan rnenghargai para Ninik Marnak, karena rnereka adalah orang yang 

dihormati dan diteladani di daerahnya. 

2.	 Arsitektur Riau Kepulauan lebih memperhatikan cara hidup yang santai 

tetapi tetap mernperhatikan ajaran agarna Islam dan adat yang berlaku di 

tempat tersebut. Gaya hidllp yang santai pada masyarakat Riau Kepulauan 

terlihat pada bangunannya yang rnemiliki selasar, selasar tersebut 

digunakan untuk tempat bersantai dan berbual-bual (bercakap-cakap) 

dengan teman sebaya ataupun tamu yang datang. 

3.	 Ragam hias yang digunakan dalam Arsitcktur Riau Daralan dan 

Arsitektur Riau Kepulauan kebanyakan menggunakan motif tumbuh

tumbuhan. Ragam hias dengan motif hewan ada, tetapi tidak banyak 

dijumpai pada bangllnan rLIlTIah yang ada di Propinsi Riau baik Riau 

Daratan maupun Riau Kepulauan. 

4.	 Selembayung dan sayap layang-layang adalah ragam hias yang banyak 

digunakan pada arsitektur Riau Daratan maupun Riau Kepulauan. 
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Kesimpulan di atas merupakan perpaduan konsep arsitektur Riau Daratan 

dan Riau Kepulauan, yang akan dijadikan dasar dalam konsep perancangan 

dan perencanaan gedung DPRD Tk. I Propinsi Riau. Terutama yang menjadi 

pegangan adalah konsep tata ruang dalam dan penampilan bangunan. 

I·
I 
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