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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari 

pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan 

menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam 

pembangunan daerah sudah tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, 

potensi daerah secara optimal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan 

otonomi daerah di Indonesia. 

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam 

Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pelaksanaan Undang–Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah telah menimbulkan perubahan mendasar mengenai peraturan hubungan 

antara pusat dan daerah dalam bidang admnistrasi pemerintahan yang dikenal 

dengan otonomi daerah. Pengertian otonomi secara bahasa adalah kewenangan 

atau kekuasaan. Sedangkan daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada 

suatu daerah wilayah atau area. 
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Dengan demikian, pengertian otonomi daerah adalah wewenang atau 

kekuasaan pada suatu daerah atau wilayah itu sendiri mulai dari ekonomi, 

sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat 

lingkungan. Adanya otonomi daerah ini, daerah akan lebih mandiri dalam 

menentukan kegiatan untuk daerah, dan peran penting pemerintah daerah 

diperlukan untuk memajukan daerah dengan cara mengidentifikasi apa saja 

yang menjadi potensi daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah.  

Kabupaten pelalawan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, 

Indonesia denga Ibukota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil 

pemekaran dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Pelalawan dengan luas 

13.924,94 Km² dibelah oleh aliran sungai Kampar serta pada kawasan ini 

menjadi pertemuan Sungai Kampar Kanan dengan Sungai Kampar Kiri. 

Dalam mengidentifikasi potensi daerah, beberapa daerah di Indonesia 

melakukan pembangunan dan pengembangan di bidang kepariwisataan 

sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah. Kabupaten 

pelalawan mempunyai potensi bidang kepariwisataan yang cukup besar untuk 

dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai objek wisata alam, wisata 

sejarah, wisata budaya, dan lain-lain. 

Pengembangan pembangunan objek wisata dan sarana pendukung di 

Kabupaten pelalawan Khususnya di Teluk Meranti harus dilakukan secara 

berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan 

untuk berkunjung dan faktor penahan wisatawan lebih lama tinggal yang pada 

akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli 

Daerah ( PAD ). 
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Adapun beberapa kepariwisataan Objek dan daya tarik wisata yang ada di 

Kabupaten Pelalawan berdasarkan jenis wisatanya yaitu : 

Tabel 1.1  

Objek Wisata yang berkembang di Kabupaten pelalawan 

 

NO 
Objek Wisata Kabupaten 

Pelalawan 

Jenis 

Wisata Keterangan 

1. Kec. Teluk Meranti 

- Ombak Bono 

- Pantai Ogis 

- Danau Serkap 

 

Alam 

Alam 

Alam 

 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Pantai 

Wisata Hutan dan Danau 

2. Kec. Pangkalan Kerinci 

- Masjid Agung 

- Danau Tawid 

- Danau Tanjung 

Putus 

 

Budaya  

Alam 

Alam 

 

Wisata religi 

Wisata Hutan dan Danau 

Wisata Hutan dan Danau 

3. Kec. Pelalawan 

- Istana Sayap 

 

- Makam Raja-raja  

 

Sejarah 

 

Sejarah 

 
Peninggalan Sejarah 

Sultan Syarif kasim II 

Peninggalan kerajaan 

Pelalawan 

4. Kec. Pangkalan Kuras 

- Kuala Napu 

- Danau Betung 

- Pusat budaya 

petalangan 

 

Alam 

Alam 

Budaya 

 

Wisata Suaka Margasatwa 

Wisata Hutan dan Danau 

Peninggalan Sejarah 

5. Kec. Langgam 

- Taman Tesso Nilo 

- Danau Tajwid 

 

Alam 

Alam 

 

Wisata Suaka Margasatwa 

Wisata Hutan dan Danau 

Sumber :Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Pelalawan2017 

 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa potensi pariwisata Tabel diatas menjelaskan 

dan membuktikan bahwa Kabupaten pelalawan memiliki potensi wisata yang 

sangat baik, potensi ini diharapkan dapat memberikan pendapatan yang sesuai 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten pelalawan. Dari berbagi 

objek wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan diatas, Salah satu wisata yang 

sangat berpotensi di Kabupate Pelalawan adalah Wisata Alam Bono dan 

termasuk kedalam destinasi wisata nasional.  



4 
 

 

Bono merupakan gelombang atau ombak yang terjadi di muara Sungai 

Kampar Riau Indonesia yang merupakan suatu fenomena alam akibat adanya 

pertemuan arus sungai menuju laut dan arus laut yang masuk ke sungai akibat 

pasang. Muara sungai Bono yang disebut penduduk sebagai kuala kampar 

memiliki ombak Bono yang dapat mencapai ketinggian 6 – 10 meter 

tergantung keadaan pada saat kejadian. Menurut cerita Melayu lama berjudul 

Sentadu Gunung Laut, setiap pendekar Melayu pesisir harus dapat 

menaklukkan ombak Bono untuk meningkatkan keahlian bertarung mereka. 

Hal ini dapat masuk akal karena “mengendarai” Bono intinya adalah menjaga 

keseimbangan badan, diluar masalah mistis. 

Wisatawan yang di harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

tentu dengan segala daya tarik wisata pada objek wisata telah diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan. daya tarik wisata tersebut mempengaruhi 

terhadap intensitas kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten 

pelalawan khususnya ke wisata alam bono.  

 Berikut jumlah wisatawan yang berkunjung di kabupaten pelalawan wisata 

alam bono kec. Teluk Meranti :  

Tabel 1.2  

Perkembangan Kunjungan Wisatawan 

 

NO TAHUN 
WISATAWAN 

MANCANEGARA DOMESTIK 

1. 2014 173 50.000 

2. 2015 563 57.338 

3. 2016 11.519.275 503.725 

   Sumber :Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Pelalawan 2017 
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Tabel 1.2 Menjelaskan bahwa Data Pengunjung dari Tahun 2014-2016 

mengalami peningkatan baik dari wisata mancanegara maupun wisata 

domestik.  

Ketersediaan sarana dan prasarana objek wisata atau yang menjadikan 

daya tarik objek wisata sangat menentukan objek wisata atau yang menjadikan 

daya tarik objek wisata sangat menentukan kualitas objek wisata. Sarana dan 

prasarana objek wisata yang terdapat di wisata alam bono kecamatan teluk 

meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.3 

 Sarana dan Prasarana Objek Wisata Alam Bono 

 

NO 
Sarana dan Prasarana Objek Wisata 

Alam Bono 
Keterangan 

1. Penginapan  - 1 buah hotel 

-  2 buah wisma 

2. Tempat Makan - 2 rumah makan 

3. Fasilitas - 1 buah anjungan 

bono 

- 1 buah 

pelabuhan 

 Sumber : Data Olahan Lapangan 2017 

Dari penjelasan data diatas, dapat dilihat berbagai fasilitas yang dibangun 

di sekitar wisata Bono sebagai daya tarik wisatawan. Namun kondisi fasilitas- 

fasilitas tersebut sebagian besar kurang memadai.  

Selain itu juga akses jalan menuju wisata bono yang sangat susah untuk 

dilalui oleh wisatawan yang membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam dalam 

menempuh perjalanan 180 kilometer, dikarenakan jalan yang tidak mulus di 

beberapa titik ada jalan berbatu krikil dan serta bergelombang. 

Namun sampai saat ini peranan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Pelalawan belum bisa maksimal dilaksanakan dalam 
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hal pengembangan objek wisata di Kabupaten Pelalawan kondisi ini jelas 

mempunyai alasan-alasan tertentu, sehingga menimbulkan masalah dalam 

proses perencanaannya terutama pengembangan wisata Bono. Selain itu 

rencana kegiatan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 

Kabupaten Pelalawan yang di terbitkan Tahun 2011-2016 yang Terealisasi dan 

yang belum terealisasi. Adapun rencana kegiatan tersebut seperti : 

Tabel 1.4  

 Rencana Strategis Dinas Kebudayan pariwisata pemuda 

danOlahraga Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 

 

N

O 
Program 

Renstra 

Terealisasi  Belum Terealisasi 

1. Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

 - Kurangnya 

Sarana Dan 

- Prasarana di 

KawasanWisa

ta Alam Bono 

- Kurangnya 

infrastrukturdi 

Kawasan 

Wisata 

AlamBono 

2. Program 

Pengembanga

n Pemasaran 

Pariwisata 

- Pemeliharaan 

websiteKepariwisataanKabu

paten Pelalawan 

- Mengikuti 

Pameran/PromosiPariwisata 

di DalamNegri (Pameran 

GebyarWisata Alam Bono). 

- Pelaksanaan PromosiWisata 

(Pembuatan VidioProfil 

Wisata Bono). 

 

3. Pengembanga

n Destinasi 

Pariwisata 

 - Pembangunan 

MenaraPanda

ng, Riset Area 

dan Dermaga 

di Objek 

Wisata 

AlamGelomba

ng Bono. 

- Pembangunan 

KiosCendram
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ata Di 

KawasanObje

k Wisata 

Alam Bono 

4. Program 

Peningkatan 

Kapsitas 

Sumber Daya 

Pendidikan dan Pelatihan Formal Biaya Operasional 

Monitoring Usaha 

Penunjang 

Pariwisata 

Sumber :Data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa yang telah terealiasasihanya 

pada program pengembangan pemasaran pariwisata yaitu dari segipromosi dan 

pada program peningkatan kapsitas sumber daya, adapunprogram yang belum 

terealisasi masih kurang optimal yaitu programpeningkatan sarana dan prasaran 

dan pengembangan destinasi pariwisata yangbelum terlaksana dalam 

pelaksanakan tugas sesuai dengan RENSTRA(Rencana Strategis) tahun 2011-

2016.  

Objek wista Bono ini memang diperuntukkan untuk pengembangan wisata 

alam namun dilihat dari kondisi lapangan, kondisi wisata Bono jauh dari 

sasaran kepariwisatan Kabupaten Pelalawan yang telah ditetapkan. Dengan 

keberadaan kantor yang telah lama terbentuk, APBD Kabupaten Pelalawan 

yang besar dan lebih lanjut Objek Wisata Bono ini masuk dalam Kawasan 

Unggulan I, seharusnya objek wisata andalan Kabupaten Pelalawan, tetap 

kondisi di lapangan justru kurang mendapat perhatian dari Pemerintah 

Kabupaten. Dari tahun-tahun anggaran kantor kebudayan dan pariwisata yang 

telah lewat, hanya pada anggaran tahun anggaran 2012 yang memasukkan 

Wisata Bono dalam program pembangunan salah satunya yaitu kegiatan 

pengadaan perlengkapan sarana penujuang Objek wisata bono surfing. Untuk 

itu perlu usaha pengembangan yang terencana dan serius dari Pemerintah 
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Kabupaten yang diharapkan semua pihak. Dalam hal ini peranan Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan yang 

pada awalnya bernama Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan 

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 

2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, 

Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan yang merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah di bidang kepariwisataan, kesenian dan 

kebudayaan. 

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

makapenulisan tertarik untuk meneliti, bagaimanakah proses pengembangan 

wisataBono selama ini dan mengapa wisata Bono tidak 

dikembangkan.Permasalahan tersebut di angkat dengan judul : “STRATEGI 

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DALAM 

MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA ALAM BONO”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka 

penulis ingin mengetahui: 

1. bagaimana strategi pemerintah kabupaten pelalawan dalam 

mengembangkan objek wisata alam bono dalam mengembangkan 

objek wisata alam bono ? 

2. apa sajakah hambatan strategi pemerintah kabupaten pelalawan 

dalam mengembangkan objek wisata alam bono ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi 

pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengembangkan objek wisata alam 

bono di Kabupaten pelalawan dan hambatan – hambatan  yang dialami dalam 

proses pengembangan wisata alam bono di Kabupaten Pelalawan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan 

perbandingan dari studi lebih lanjut dalam meningkatkan dan pengembangan 

pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, khususnya peran pemerintah 

dalam meningkatkan pengembangan objek wisata alam bono. 
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1.5 Sistematika penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan landasan teori yng mendukung 

penelitian, seperti teori kebijakan, juga berisi pandangan 

islam, defenisi konsep, konsep operasional, kerangka 

berfikir dan penelitian terdahulu. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang 

digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan yang 

berisi tentang lokasi penelitian, jenis, danj sumber data, 

metode pengumpulan data, subjek penelitian serta analisis 

data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang 

Kabupaten Pelalawan, kantor DISBUDPARPORA 

Pelalawan yang berisikan letak geografis, sosial, 

pendidikan, seputar lingkungan penelitian 
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BAB V  : HASIL PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang identitas informan, tanggapan 

informan terhadap strategi pengenbangan objek wisata 

alam bono. 

BAB IV  : PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi 

Kantor DISBUDPARPORA 


