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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1.  Letak Geografis Daerah Penelitian 

 Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia 

Belanda. Sejak keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, kawasan ini berkembang 

menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanam kopi dan terus 

berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial 

Hindia Belanda waktu itu. 

 Menurut tambo setempat, dari salah satu kawasan di dalam kota ini terdapat 

suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik dan pada tahun 1840, Belanda membangun 

jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. 

Jembatan itu sekarang dikenal juga dengan nama Jembatan Ratapan Ibu. 

 Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan 

pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terutama bagi Luhak Limo Puluah. Pada 

zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan asisten residen 

yang menguasai wilayah Luhak Limo Puluah, dan pada zaman pemerintahan Jepang, 

Payakumbuh menjadi pusat kedudukan pemerintah Luhak Limo Puluah. 

 Kota Payakumbuh sebagai pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956, yang menetapkan kota ini sebagai kota 

kecil. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia-Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia-Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Padri
https://id.wikipedia.org/wiki/Tambo_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari
https://id.wikipedia.org/wiki/Aie_Tabik,_Payakumbuh_Timur,_Payakumbuh
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan_Ratapan_Ibu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/19_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1956
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1970 tanggal 17 Desember 1970 menetapkan kota ini menjadi daerah otonom 

pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Payakumbuh. Selanjutnya wilayah 

administrasi pemerintahan terdiri atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan 

yang berasal dari 7 jorong yang terdapat di 7 kanagarian yang ada waktu itu, dengan 

pembagian kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 Kelurahan, kecamatan 

Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan kecamatan Payakumbuh Utara dengan 

28 kelurahan. 

 Adapun wilayah kecamatan yang baru tersebut adalah kecamatan Lamposi Tigo 

Nagari, yang terdiri dari 6 kelurahan dalam kanagarian Lampasi dan Kecamatan 

Payakumbuh Selatan, yang terdiri dari 9 kelurahan dalam 2 kanagarian yaitu 

Limbukan dan Aur Kuning. Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 22 kelurahan 

dalam Kanagarian Koto Nan IV. Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 14 

kelurahan dalam 3 kanagarian, yaitu Aie Tabik, Payobasuang dan Tiakar. Kecamatan 

Payakumbuh Utara terdiri dari 25 kelurahan dalam Kanagarian Koto Nan Godang. 

 Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari 

Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini 

memiliki ketinggian yang bervariasi. Topografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan 

dengan rata-rata ketinggian 514 m di atas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh 

tiga sungai, yaitu Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Sinama. Suhu udaranya 

rata-rata berkisar antara 26 °C dengan kelembapan udara antara 45–50%. 
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https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batang_Sinama&action=edit&redlink=1
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Tabel 5.1 Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Payakumbuh 2015-2017 

kecamatan 

Luas Wilayah per Kecamatan 

Luas Wilayah per Kecamatan (km2) 

2015 2016 2017 

Payakumbuh Barat 19.08 19.08 19.08 

Payakumbuh Selatan 2.28 2.28 2.28 

Payakumbuh Timur 14.52 14.52 14.52 

Payakumbuh Utara 14.68 14.68 14.68 

Lamposi Tigo Nagori 942.54 942.54 942.54 

Sumber : BPS Kota Payakumbuh 2017 
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4.2 Sejarah Singkat Objek Wisata Ngalau indah 

Ngalau indah ini dahulunya adalah tempat basis para pejuang bangsa melawan 

penjajah belanda tempat bersembunyi dan bergerilya, terlepas dari itu dizaman 

kemerdekaan ini ngalau indah sesuai namanya difungsikan sebagai objek wisata. 

Ngalau Indah adalah nama sebuah gua yang berada di lereng perbukitan yang 

terdapat di Kota Payakumbuh. Lokasi Ngalau Indah sendiri terletak di kota 

Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Lokasi wisata ini tepat berada di 

gerbang pintu masuk kota Payakumbuh dan menjadi salah satu lokasi wisata andalan 

Kota Payakumbuh. 

Menyusuri ke area dalam goa (perut goa), goa ini memiliki ruang dalam yang 

lumayan luas, di dalam goa ini kita disuguhkan ornamen khas goa yaitu stalakmit dan 

stalaktit. Stalakmit & stalaktit ini mencuat tersebar dibeberapa sudut goa, dengan 

beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan 

buatan yang menarik untuk dijadikan spot untuk berfoto-foto. Dinding-dinding goa 

dengan tekstur berongga-rongga juga tak mau kalah unjuk pamer keindahan.  

Agar para wistawan dapat menikmati pemandangan Ngalau dengan lebih leluasa, 

pemerintah setempat membangun beberapa sarana pendukungnya, seperti lampu 

penerangan, jalan penghubung dan anak tangga, area parkir yang luas, taman-taman 

bermain yang bersih dan luas, warung makan dan jajanan, dan bagi penyuka olahraga 

renang, disini terdapat fasilitas kolam renang yang dapat digunakan.  
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Fasilitas-fasilitas tadi membuat kawasan goa ngalau indah ini menjadi tujuan 

wisata favorit bagi masyarakat kota payakumbuh dan sekitarnya. 

Keistimewaan Goa Ngalau Indah adalah dari atas perbukitaan di sekitar Ngalau, para 

wisatawan dapat melihat panorama kota Payakumbuh yang terhampar di depan mata. 

Perpaduan tata bangunan perkotaan, hijaunya pepohonan dan hamparan sawah yang 

begitu luas merupakan satu kesatuan dari kemilau Kota Payakumbuh. 

Sedangkan pemandangan di sekitar Ngalau juga tidak kalah menarik. Sebelum 

masuk ke dalam Ngalau atau tepatnya di depan pintu masuk para wisatawan disambut 

dengan sebuah ukiran dari batu yang menyerupai gajah. Memasuki Ngalau, para 

wisatawan akan mendapat suguhan aneka ukiran-ukiran batu yang terpahat di dalam 

Ngalau. Batuan beraneka bentuk dan berukir tersebut diberi nama sesuai bentuk 

batunya, seperti kursi, kelambu, dan kamar tidur. Para pengunjung yang merasa lelah 

atau lebih lama ingin menikmati keindahan Ngalau tersebut dapat berhenti sejenak 

dan duduk bersantai di atas batu-batu tersebut. Pada bagian lain Ngalau, terdapat batu 

tira yang berwarna putih yang apabila terkena sorotan cahaya lampu, dapat 

memantulkan cahaya kemilau yang begitu indah. 

4.3 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh 

 Adapun Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh adalah 

“Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Tujuan Wisata Serta Berkembangnya 

Kreatifitas Pemuda Dan Olahraga Yang Berbudaya Dan Religius”. 
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  Kemudian Misi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota 

Payakumbuh adalah : 

1. Meningkatkan Peningkatan Pelayanan Pemerintahan yang prima. 

2. Menjadikan Kota Payakumbuh sebagai Daerah Destinasi Wisata Sumatra 

Barat. 

3. Menjadikan Pariwisata yang Terintegrasi, yang Berkualitas dan memiliki daya 

saing, serta meningkatkan citra Kota Payakumbuh sebagai daerah tujuan 

wisata. 

4. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pemuda dan Olahraga. 

5. Menjadikan Industri Pariwisata yang Religius berdasarkan Adat Basandi 

Sarak, Sarak Basandi Kitabulloh. 

6. Mengsinkronkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor 

perdagangan, hotel, restoran, kuliner, industri dan jasa. 

7. Melaksanakan promosi pariwisata yang efektif dengan bertumpu pada 

kekuatan analisa pasar yang dilakukan secara koprehensif. 

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Payakumbuh adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan peningkatan pelayanan Pemerintah yang prima. 

2. Menjadikan Kota Payakumbuh sebagai daerah destinasi wisata Sumatera 

Barat. 
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3. Menjadikan Pariwisata yang Terintegrasi, yang berkualitas dan memiliki 

daya saing, serta peningkatan citra Kota Payakumbuh sebagai daerah 

tujuan wisata. 

4. Mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata, pemuda dan olahraga. 

5. Menjadikan industri pariwisata yang religius berdasarkan ABS-BSK. 

6. Mengsinkronkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor 

perdagangan, hotel, restoran, kuliner, industri dan jasa. 

7. Melaksanakan promosi pariwisata yang efektif dengan bertumpu pada 

kekuatan analisa pasar yang dilakukan secara konprehensif. 

8. Melaksanakan event dan atraksi seni dan budaya yang berkualitas bagi 

pengembangan pariwisata daerah. 

9. Melaksanakan pelestarian dan pengembangan budaya lokal yang beraneka 

ragam, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun 

temurun dipraktekin dan dipelihara. 

10. Menciptakan jaringan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan 

swasta dalam pengembangan pariwisata, seni dan budaya. 

11. Mengembangkan kreatifitas dan produktifitas pemuda yang 

berkemampuan untuk tumbuh sehat, maju, mandiri, bertaqwa, berjiwa 

usaha, unggul dan kompetitif. 

12. Mengembangkan atlet-atlet olahraga prestasi yang handal dan profesional 

serta menciptakan olahraga rekreasi dan pemasyarakatan olahraga sebagai 

penopang sektor pariwisata. 
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Adapun sasaran yang hendak dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kota Payakumbuh adalah : 

1. Terwujudnya Peningkatan pelayanan pemerintah yang prima. 

2. Terwujudnya Kota Payakumbuh sebagai daerah destinasi wisata Sumatra 

Barat. 

3. Terwujudnya Pariwisata yang Terintegrasi, yang berkualitas dan memiliki 

daya saing, serta peningkatan citra Kota Payakumbuh sebagai daerah tujuan 

wisata. 

4. Terwujudnya pengembangan saran dan prasarana pariwisata, pemuda dan 

olahraga. 

5. Terwujudnya industri pariwisata yang religius berdasarkan ABS-BSK 

6. Terwujudnya industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, 

hotel, restoran, kuliner, industri dan jasa. 

7. Terwujudnya promosi pariwisata yang efektif dengan bertumpu pada 

kekuatan analisa pasar yang dilakukan secara komprehensif. 

8. Terwujudnya event dan antraksi seni dan budaya yang berkualitas bagi 

pengembangan pariwisata daerah. 

9. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal yang beraneka 

ragam, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun temurun 

dipraktekkan dan dipelihara. 
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10. Terwujudnya pengembangan jaringan kerjasama antara pemerintah, 

masyarakat dan swasta dalam pengembangan pariwisata, seni dan budaya. 

11. Terwujudnya pengembangan kreatifitas dan produktifitas pemuda yang 

berkemampuan untuk tumbuh sehat, maju, mandiri, bertaqwa, berjiwa usaha, 

unggul dan kompetitif. 

12. Terwujudnya pengembangan atlet-atlet olahraga prestasi yang handal dan 

profesional serta menciptakan olahraga rekreasi dan pemasyarakatan olahraga 

sebagai penopang sektor pariwisata. 

Dasar Hukum Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Payakumbuh, yaitu : 

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan negara. 

2. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang keolahragaan dan UU No. 40 Tahun 2009 

tentang Kepemudaan. 

4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

5. UU No. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang 

nasional tahun 2005-2025. 

6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara 

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah. 
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7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kota 

Payakumbuh (Lembaga Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) 

 

4.4 Tujuan Pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Payakumbuh 

a. Tugas Pokok 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh 

mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan 

Pemerintah Kota di Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta 

Kebudayaan serta melaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian 

urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Bidang 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Kota Payakumbuh mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata, 

pemuda dan olahraga. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah, pemberian perizinan dan 

pelaksanaan pelayanan umum dibidang pariwisata, pemuda dan 

olahraga. 
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3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata, pemuda dan 

olahraga, serta Unit Pelaksaan Teknis. 

4. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 

serta Unit Pelaksanaan Teknis. 

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai 

dengan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. 


