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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten/kota, yang tiap-tiap 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, hal ini 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau 

dengan ibu kota Pangkalan Kerinci, yang merupakan hasil pemekaran dari 

Kabupaten Kampar. Kabupaten pelalawan terbagi atas dua belas kecamatan 

yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kerinci, 

Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan 

Ukui, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk 

Meranti, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Sei Kijang dan 

Kecamatan Bandar Petalangan.  

Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang memiliki potensi 

kepariwisataan baik dari objek wisata alam maupun objek wisata budaya. 

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 

dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan 

pengusaha. Penjelasan ini tertuang dalam (Peraturan Daerah Kabupaten 

Pelalawan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan). 



2 

 

 
 

 

Kepariwisataan di Kabupaten Pelalawan tersebar di beberapa wilayah, 

salah satunya objek wisata budaya yaitu Pusat Budaya Petalangan yang 

terdapat di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 

Objek wisata menjadi salah satu komponen penting dalam industri pariwisata 

dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan. Menurut Yoeti 

(1996), suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata (DTW) yang baik, 

harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk 

dikunjungi, yakni: 

1. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (something to see), maksudnya  adanya 

sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini objek wisata yang 

berbeda dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri). 

Disamping itu perlu juga mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang 

dapat dijadikan sebagai entertainment bila orang berkunjung nantinya. 

2. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (something to buy), yaitu terdapat 

sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan 

cendramata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga di 

daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang 

menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan lainnya dan harus 

didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti money changer dan bank. 

3. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (something to do), yaitu suatu 

aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang 

yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut. 

Pariwisata budaya merupakan salah satu jenis pariwisata yang 

memanfaatkan perkembangan potensi hasil budaya manusia sebagai objek 
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daya tariknya. Jenis wisata ini dapat memberikan manfaat dalam bidang sosial 

budaya karena dapat membantu melestarikan warisan budaya sebagai jati diri 

masyarakat lokal yang memiliki kebudayaan tersebut. Sektor pariwisata 

merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu 

sumber pendapat daerah. Upaya memperbesar Pendapatan Asli Daerah, seperti 

melakukan program pengembangan dan memanfaatkan sumber daya serta 

potensi pariwisata daerah, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pembangunan ekonomi. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam 

pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan 

meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan, 

dan kesatuan, serta mengenal budaya bangsa.  

Untuk meningkatkan pembangunan nasional, di dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan 

bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

mengandung asas otonom. Asas otonom terdiri atas Asas Desentralisasi, Asas 

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Asas Desentralisasi adalah penyerahan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, Asas 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur 

dan bupati atau walikota sebagai penanggung jawab, Asas Tugas Pembantuan 
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adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat kepada 

daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pusat. 

Dengan menganut asas desentralisasi, yang bertujuan agar daerah 

dapat mengatur urusan pemerintahannya sehingga dapat melakukan 

pengembangan di daerah masing-masing. Diharapkan pemerintah daerah 

dapat melakukan upaya memperbesar pendapatan asli daerah Kabupaten 

Pelalawan melalui pengembangan objek wisata. Dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan, Pasal 36 Ayat 1 dijelaskan, dalam penyelenggaraan 

kepariwisataan pemerintah Kabupaten Pelalawan: menyusun dan menetapkan 

destinasi pariwisata kabupaten; menetapkan daya tarik wisata kabupaten; 

melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha 

pariwisata; memberikan perizinan penyelenggaraan kepariwisataan di 

wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan 

produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi dan 

mengembangkan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan 

penelitian kepariwisataan dalam lingkungan kabupaten/kota; memelihara dan 

melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan 

bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran 

kepariwisataan.  

 Pusat Budaya Petalangan yang terletak di Desa betung yang berada di 

sekitaran objek wisata Danau betung di kecamatan Pangkalan Kuras 
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kabupaten Pelalawan merupakan objek wisata budaya yang berjarak sekitar 30 

Km dari Tugu Equator kearah Kelurahan Sorek Satu atau sekitar 58 Km dari 

Kota Pangkalan Kerinci sebagai Ibukota kabupaten Pelalawan, masuk dalam 

wilayah administrasi kecamatan Pangkalan Kuras. Desa Betung merupakan 

desa yang penduduk aslinya terdiri dari masyarakat Adat Melayu Petalangan. 

Pusat Budaya Petalangan di desa Betung merupakan miniature dari 

masyarakat Petalangan yang menjadi daya tarik jika mengunjungi danau 

Betung yang ukurannya relatif kecil. Terdapat beberapa bangunan di lokasi 

Pusat Budaya Petalangan ini yang terdiri dari Museum Tuk Monti. Bangunan 

Balai Gunjung Laut yang merupakan tempat bermusyawarahnya masyarakat 

adat petalangan untuk memutuskan perkara yang terjadi dalam masyarakat. 

Ada juga bangunan Putri Lindung Bulan. 

Dalam harian Tribun Pekanbaru tanggal 26 September 2017, Robi 

Armilus sebagai salah satu penggiat Budaya Petalangan yang mewakili 

Universitas Riau dalam kegiatan Konsolidasi keilmuwan nasional 

pascasarjana se-Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogayakarta, 

memaparkan: 

“Suku Petalangan adalah suku asli di Provinsi Riau, suku ini termasuk 

kedalam Proto Melayu. Budaya dan tradisi Suku Petalangan yang masih 

eksis sampai saat ini yakni, nyanyi panjang, manumbai madu sialang, ritual 

tolak bala, menotou rumah, pengobatan bulian, dan tarian badeo. Namun, 

seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, budaya suku 

petalangan terncam eksistensinya. Hal ini dikarenakan tidak adanya upaya 

untuk merevitalisasi budaya petalangan. Saya sebagai mahasiswa 

pascasarjana Jurusan Sosiologi Fisip UR berharap, ada perhatian dari 

pemerintah untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan suku petalangan 

dengan merevitalisasi adat istiadat, tradisi dan budaya suku petalangan, 

serta suku lain yang ada di Riau khususnya dan di Indonesia umumnya. 
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Kebhinekaan akan terawat dengan baik jika masing-masing suku mampu 

menjaga dan merawatnya”. 

 

Budaya Petalangan merupakan warisan budaya yang seharusnya 

terjaga kelestariannya, karena jika tidak dijaga maka akan ada satu peradaban 

warisan budaya yang hilang. Warisan budaya merupakan sumber informasi 

yang membawa pesan masa lalu untuk generasi masa kini dan masa yang akan 

datang. Warisan budaya antara lain menginformasikan bentuk-bentuk 

tinggalan budaya yang berupa perangkat-perangkat simbol/ lambing. Menurut 

Ahimsa-Putra ( 2004, 23 - 27) dalam skripsi yang ditulis oleh Uswatun 

Hasanah (2014) yang berjudul Strategi Pemasaran Berbasis Budaya dalam 

Upaya Melestarikan Warisan Budaya Indonesia di Tembi Rumah Budaya 

Yogyakarta, ada empat bentuk simbol / lambang yang dapat diidentifikasi dan 

dikategorikan sebagai peninggalan budaya. Simbol / lambang peninggalan 

budaya yang dimaksud adalah: 

1. Pertama yaitu benda-benda fisik atau material culture yang mencakup 

seluruh benda-benda hasil kreasi manusia, mulai dari benda-benda 

dengan ukuran yang relatif kecil hingga benda-benda yang sangat 

besar.  

2. Kedua yaitu pola-pola perilaku yang merupakan representasi dari 

adat-istiadat sebuah kebudayaan tertentu. Bentuk kedua meliputi hal-

hal keseharian, seperti pola makan, pola kerja, pola belajar, pola 

berdoa, hingga pola-pola yang bersangkutan dengan aktivitas sebuah 

komunitas.  
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3. Ketiga adalah sistem nilai atau pandangan hidup yang berupa falsafah 

hidup atau kearifan lokal dari suatu masyarakat dalam memandang 

atau memaknai lingkungan sekitarnya. 

4. Wujud yang keempat adalah lingkungan yang dapat menjadi bagian 

dari tinggalan budaya oleh karena lingkungan memainkan peran 

sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi terciptanya kebudayaan itu 

sendiri. 

Sayangnya, tidak semua orang dapat memaknai warisan budaya yang 

merupakan akar dari kebudayaan yang berkembang saat ini. Hal ini 

disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang kebudayaan para 

pendahulunya. Oleh karena itu, diperlukan upaya menyebarluaskannya, salah 

satu caranya dapat ditempuh dengan memanfaatkan warisan budaya sebagai 

sarana pariwisata (Nuryanti, 1996) dalam skripsi yang ditulis oleh Uswatun 

Hasanah (2014) yang berjudul Strategi Pemasaran Berbasis Budaya dalam 

Upaya Melestarikan Warisan Budaya Indonesia di Tembi Rumah Budaya 

Yogyakarta. Budaya dan tradisi Suku Petalangan seperti nyanyian panjang dan 

manumbai madu telah masuk daftar Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) asal 

Provinsi Riau pada tahun 2015 untuk manumbai madu dan tahun 2016 untuk 

nyanyi panjang.  

Dengan dimasukkannya salah satu tradisi budaya petalangan, 

seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan lebih memperhatikan 

peninggalan budaya dari leluhur, karena sesuai Peraturan Bupati Kabupaten 

Pelalawan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas 
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Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan adalah 

untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan 

tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, 

bidang kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengawasi dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan, perlindungan, dan 

pemanfaatan bidang kebudayaan. 

Objek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan 

berdasarkan jenis wisatanya yaitu: wisata alam, wisata sejarah/budaya. Wisata 

alam kabupaten pelalawan memanfaatkan potensi wisata air misalnya objek 

wisata danau betung, danau kajuid, danau tanjung putus, wisata bono, wisata 

air panas di Pangkalan Lesung dan objek wisata alam lainnya. Sedangkan 

objek wisata sejarah/budaya adalah  istana sayap, masjid hibbah, makam 

keluarga kerajaan pelalawan, pusat budaya petalangan dan objek wisata 

sejarah/budaya lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini 

Table 1.1 : 

Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata  

Kabupaten Pelalawan 

 

NO 
Objek/Daya Tarik Wisata 

Kabupaten Pelalawan 
Jenis Wisata Keterangan 

1 Kec. Pangkalan Kerinci 

1. Danau Tanjung Putus 

2. Danau Kajuid 

 

Alam 

Alam 

 

Wisata hutan dan danau 

Wisata hutan dan danau 

2 Kec. Pelalawan 

1. Istana Sayap 

2. Makam raja-raja 

Pelalawan 

 

Sejarah/Budaya 

Sejarah/Budaya 

 

Peninggalan sejarah 

Sultan Syarif  Qasim II 

Komplek makamm raja 

dan keluarga kerajaan 

Pelalawan 
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3 Kec. Pangkalan Kuras 

1. Makam Datuk Laksmana 

Mangku Diraja 

2. Pusat Budaya Petalangan 

dan Danau Betung 

 

Sejarah/Budaya 

 

Budaya dan Alam 

 

 

Peninggalan sejarah 

kerajaan Pelalawan 

Wisata Budaya dan 

Danau 

Sumber:  Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Pelalawan 2017 

 

Dari tabel diatas menjelaskan objek wisata dan daya tarik wisata di 

Kabupaten Pelalawan. Salah satunya adalah Pusat Budaya Petalangan di 

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang terletak di desa 

Betung dan berada di sekitaran Danau Betung. Daya tarik wisata Pusat 

Budaya Petalangan yaitu Bangunan gunjung laut yaitu tempat 

bermusyawarahnya masyarakat adat suku petalangan, Museum Tuk Monti 

yaitu berisi peninggalan dari budaya suku petalangan, dan diadakannya event 

seperti pacu sampan, penyelenggaraan kegiatan hiburan (memancing, 

penyewaan alat hiburan) di Danau Betung. Sehingga pengunjung tidak hanya 

menikmati wisata budaya tetapi juga wisata alam. 

Aneka ragam seni budaya asli yang masih terpelihara dengan baik oleh 

masyarakat setempat dan memiliki berbagai Upacara Adat Masayarakat 

Petalangan, seperti Upacara Pengobatan Tradisional yang dikenal dengan 

Belian, Bedewo, Nyanyian Panjang, Atraksi Silat Payung, Menumbai Madu 

(prosesi menaiki pohon sialang untuk mengambil madu). Dengan potensi yang 

dimiliki pusat budaya petalangan dengan memperkenalkan ragam seni budaya 

asli ini, jika terkelola dengan baik tentunya dapat mendatangkan PAD bagi 

Kabupaten Pelalawan. Namun, kendala yang dihadapi dalam perbaikan Pusat 

Budaya Petalangan ini yaitu terkendala pada dana, seperti yang di paparkan 
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pada  harian Riau Pos tangga 18 Februari 2018, Bapak Andi Yuliandri selaku 

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Pelalawan, memaparkan: 

“Rehab Pusat Budaya Petalangan ini membutuhkan biaya yang cukup besar, 

sehingga anggaran yang kami miliki tidak cukup untuk melakukan perbaikan 

pusat budaya tersebut. Namun demikian, usulan rehab akan kita sampaikan 

di musrenbang 2018, sehingga rehab dapat terealisasikan pada 2019 

mendatang.” 

 

Dari beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan, penulis 

tertarik untuk mengangkat Pusat Budaya Petalangan karena, budaya 

petalangan merupakan budaya warisan masyarakat asli Riau. Yang seharusnya 

tetap terjaga demi kelestarian adat budaya peninggalan suku asli dari Riau, 

demi terjaganya peradaban suku petalangan dan dapat menjadi objek wisata 

yang dapat memberikan pemasukan bagi daerah. Pusat Budaya Petalangan itu 

terletak di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi Objek Wisata Pusat 

Budaya Petalangan yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten 

Pelalawan. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti, bagaimana Potensi Objek Wisata Pusat Budaya 

Petalangan yang terletak di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras 

Kabupaten Pelalawan. Permasalahan tersebut dapat penulis simpulkan dengan 

judul: “ANALISIS POTENSI OBJEK WISATA PUSAT BUDAYA 

PETALANGAN DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS 

KABUPATEN PELALAWAN”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan pada latar belakang 

masalah diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut 

1. Bagaimana Potensi Objek Wisata Pusat Budaya Petalangan di Kecamatan 

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan? 

2. Strategi apakah yang dilakukan untuk pengembangan Objek Wisata Pusat 

Budaya Petalangan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahu Potensi Objek Wisata Pusat Budaya Petalangan di 

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 

2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk pengembangan Objek 

Wisata Pusat Budaya Petalangan di Kecamatan Pangkalan Kuras 

Kabupaten Pelalawan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga dalam melihat potensi objek wisata khususnya Pusat Budaya 

Petalangan Kabupaten Pelalawan. 

2. Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran, dan wawasan 

dalam melihat potensi objek pariwisata khususnya Pusat Budaya 

Petalangan di Kabupaten Pelalawan. 
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1.5 Sitematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, 

penulis ke dalam enam bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan sistematika 

Penelitian 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

  Dalam bab ini menjelaskan Telaah Pustaka yang merupakan 

tentang landasan teori yang menyangkut revisi-revisi dan buku 

dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini menjelaskan tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, 

Jenis Pengumpulan Data, Populasi, Sampel, dan Analisis Data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang keadaan umum letak geografis 

daerah penelitian, kondisi desa daerah penelitian, serta kondisi 

pemerintahan desa daerah penelitian. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Di dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang 

penulis lakukan. 
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BAB VI  : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan.  

 


