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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang cukup potensial untuk 

mengembangkan perekonomian suatu masayarakat atau bangsa. Orang yang 

melakukan kunjungan wisata merupakan konsumen yang menggunakan produk 

jasa dari industri tersebut. Pada dasarnya manusia menginginkan sesuatu yang 

membuat dirinya merasa senang, bahagia dan rileks hal ini tak terlepas dari 

peranan rekreasi pada dirinya. 

Sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan asia tenggara. Indonesia 

yang memiliki jumlah pulau yang banyak pada suatu negara selain memiliki 

kekayaan hasil alam Indonesia juga banyak memiliki tempat-tempat yang 

bernilai dan berharga, banyak tempat-tempat yang dapat dijadikan sebagai objek 

wisata yang mampu memikat wisatawan mancanegara 

Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat 

rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. 

Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, dan mengembangkan objek-

objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. 

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. Pariwisata juga berperan penting dalam memperkenalkan suatu bangsa 
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di mata dunia sehingga negara tersebut dapat dikenal oleh dunia baik dari segi 

suku, budaya, bahasa dan lain-lain yang dapat membuat bangsa Indonesia lebih 

dikenal oleh dunia. 

Banyaknya panorama indonesia yang bisa di jadikan tempat wisata tidak 

semua di pelihara dan di lestarikan pemerintah dan kurangnya perhatian dari 

pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah sehingga panorama yang 

layak dijadikan objek wisata diterlantarkan. Padahal objek wisata di beri 

wewenang oleh pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan pembangunan 

dan perekonomian. 

Riau mempunyai beraneka ragam jenis objek wisata yang tersebar 

diberbagai daerah dengan kekhasan masing-masing. Daerah daratan Riau 

khususnya daerah kota Pekanbaru mempunyai potensi dan aset berharga dan 

menjadi ciri khas tesendiri yang harus dikembangkan dan dikelola serta 

dipromosikan untuk menarik wisatawan 

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan juga 

disebutkan sebagaimana bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam 

mengelola, menjaga dan meningkatkan potensi wisata yang dimiliki, kemudian 

pengembangan dan pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral 

dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, 

terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab. Maka di dalam pengembangan 

pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. 

Topik tentang pariwisata ini penting untuk diangkat oleh karenanya 

pariwisata ini bertujuan untuk : 



 3 

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 

2. meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan 

3. mengatasi pengangguran 

4. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya 

5. memajukan kebudayaan 

6. mengangkat citra bangsa 

7. memupuk rasa cinta tanah air 

8. memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa dan 

9. mempererat persahabatan antar bangsa. 

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau yang perlahan menjelma 

mulai berkembang menjadi kota metropolitan, pada saat ini kota Pekanbaru 

memiliki semboyan sebagai kota bertuah dan kini mulai dikenal sebagai kota 

madani. Kota Pekanbaru kini mulai berkembang pesat dan mulai menampakkan 

diri sebagai kota yang memiliki wilayah industri ini terbukti dengan banyaknya 

bangunan ruko-ruko yang berdiri dijalan-jalan besar dan didukung oleh adanya 

pelabuhan tempat persinggahan kapal-kapal yang dapat memudahkan 

masyarakat untuk melakukan perdagangan, pekanbaru telah berkembang 

menjadi ibu kota provinsi Riau menuju kota metropolitan kota pekanbaru pun 

menjelma menjadi kota perindustrian. 

Pemerintah sangat kurang dalam memperhatikan pembangunan ataupun 

pengembangan tempat wisata dikota pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru 

hanya memikirkan pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh para pihak 

swasta seperti pembangunan gedung-gedung perusahaan dan perkantoran, 
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pembangunan gedung-gedung tempat pusat perbelanjaan dan ramenya 

pembangunan gedung-gedung hotel. Maka dari itu minimnya tempat-tempat 

wisata yang ada di kota pekanbaru apalagi tempat wisata yang bernuansa alam 

sangat jarang ditemukan dikota pekanbaru. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 1.1 

Data Objek Wisata Di Kota Pekanbaru 2015 

 

No 

 

Nama Objek 

Wisata 

  

Jenis Objek Wisata 

 

Transportasi 

 

Keterangan 

1. 
Masjid Raya dan 

Makam Marhum 

Pekan 

Wisata Religi Darat Pemko 

2. Masjid Agung An-

nur 

Wisata Religi Darat Pemprov 

3. Balai Adat Melayu 

 Riau 

Wisata Budaya Darat Pemprov 

4. Dekranasda Riau - Darat Pemprov 

5. Museum Sang Nila 

Utama 

Wisata Museum Darat Pemprov 

6. Danau Buatan 

Lembah Sari 

Wisata Alam Darat Pemko 

7. Taman Rekreasi 

Alam Mayang 

Wisata Rekreasi 

Alam 

Darat Swasta 

8. Taman Rekreasi 

Putri Kaca Mayang 

Wisata Rekreasi Darat Swasta 

9. Riau Fantasi 

(Labersa Waterpark) 

dan Labersa Golf 

Wisata Rekreasi Darat Swasta 

10. Perpustakaan 

Soeman HS 

Wisata Ilmu 

Pengetahuan 

Darat Pemprov 

11. Bandar Serai (Bandar 

Seni Raja Ali Haji) 

Wisata Budaya Darat Pemprov 

12. Mal SKA Wisata Pasar Darat Swasta 

13. Mal Pekanbaru Wisata Pasar Darat Swasta 

14. Mal Ciputra Seraya Wisata Pasar Darat Swasta 

15. Plaza Senapelan Wisata Pasar Darat Swasta 

16. Plaza Sukaramai Wisata Pasar Darat Swasta 

17. Plaza Citra Wisata Pasar Darat Swasta 

18. Giant Wisata Pasar Darat Swasta 
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19. Pasar Wisata (Pasar 

Bawah) 

Pasar Wisata Darat Pemko 

    Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Pekanbaru tahun 2015 

Minimnya tempat wisata di kota Pekanbaru yang bernuansa alam masih 

tetap saja kurang mendapatkan perhatian pemerintah daerah, sehingga dari 

tahun ke tahun tempat objek wisata yang ada di kota Pekanbaru sangat sepi 

dari wisatawan. Misalnya seperti objek wisata danau buatan yang saat sekarang 

ini sepi di kunjungi oleh wisatawan. Objek wisata ini dikelola oleh PD 

Pembangunan Kota Pekanbaru, yang mana pemerintah daerah kota Pekanbaru 

telah menunjuk pengelola yang memiliki sumber daya manusia yang 

profesional dan terpercaya  agar dalam hal pengelolaan danau buatan lebih 

efektif. 

Danau ini dulunya adalah sebuah bendungan irigasi, tapi seiring berjalan 

waktu danau buatan ini dikembangkan menjadi objek wisata yang sangat indah 

untuk dikunjungi. Adapun fasilitas yang ada di kawasan objek wisata danau 

buatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.2 

Data Sarana dan Prasarana Objek Wisata Danau Buatan 

No Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 

1 Pendopo 2 Unit Rusak 

2 Sepeda air 25 Unit 14 Bagus, 11 Rusak 

3 Perahu air 14 Unit 8 Bagus, 6 Rusak 

4 Speed Boat 2 Unit Baik 

5 Sampan 2 unit Baik 

6 Jembatan Gantung 1 Unit Rusak 

7 Panggung Pertunjukan 2 Unit Baik 

8 Tribun tempat duduk-duduk 

ditepi danau 

1 Unit Baik 

9 Toilet 6 Unit 2 Dapat digunakan, 4 Tidak 

10 Parkir 1 Unit Baik 

Sumber : Data Olahan, 2016 
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Berdasarkan surat keputusan walikotamadya kepala daerah tingkat II 

Pekanbaru Nomor : 556.1/104/WALKOT-1991 tentang penunjukan 

perusahaan daerah terminal, parkir, dan angkutan umum sebagai pengelola 

kawasan wisata lembah sari kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru, 

bahwasanya untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan 

kawasan wisata lembah sari, perlu dikelola oleh suatu badan/unit kerja yang 

dibentuk dan ditunjuk oleh walikotamadya kepala daerah tingkat II Pekanbaru. 

Atas dasar inilah pengelolaan kawasan objek wisata danau buatan lembah sari 

dikelola oleh perusahaan daerah pembangunan kota pekanbaru hingga kini. 

Untuk menuju ke objek wisata danau buatan ini, diperlukan waktu 30 

menit dari pusat Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya minimnya tempat 

wisata seperti ini tetap saja tidak meningkatkan jumlah wisatawan yang 

mengunjungi objek wisata danau buatan, justru selalu mengalami penurunan 

jumlah pengunjung yang mengunjungi objek wisata tersebut hal ini dapat kita 

lihat pada tabel dibawah : 

 Tabel 1.3 

Jumlah Pengunjung Wisatawan Objek Wisata Danau Buatan 

No Tahun Jumlah Pengunjung Persentase 

1 2011 51.008 24% 

2 2012 51.881 24% 
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3 2013 41.509 19% 

4 2014 37.686 17% 

5 2015 34.717 16% 

Jumlah 216.801 100% 

       Sumber : PD Pembangunan Kota Pekanbaru, 2015 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya selalu terjadi 

penurunan dari tahun ke tahun pengunjung dari objek wisata danau buatan, yang 

mana pengunjung objek wisata itu hanya pada tahun 2012 saja meningkat yang 

pada saat itu diselenggarakannya PON di provinsi Riau, dan danau buatan 

dijadikan tempat diselenggarakannya salah satu cabang olahraga, namun hal itu 

juga tetap saja tidak terlalu mempengaruhi jumlah pengunjung  objek wisata 

danau buatan bahkan pada tahun selanjutnya pengunjung objek wisata danau 

buatan selalu mengalami penurunan yang cukup drastis. 

Tabel 1.4  

Data Pendapatan Wisata Danau Buatan Kota Pekanbaru 

No Tahun Pendapatan Wisata Danau buatan 

1 
2011 381.026.500,- 

2 
2012 423.944.000,- 

3 
2013 349.220.000,- 

4 
2014 313.220.000,- 

5 
2015 284.998.000,- 
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Sumber : PD Pembangunan Kota Pekanbaru, 2015 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan juga 

dalam segi pendapatan objek wisata danau buatan yang mana hal ini terjadi 

akibat dari penurunan pengunjung objek wisata danau buatan dari tahun ketahun 

tentu ini akan mempengaruhi sumber pendapatan kota Pekanbaru. 

Objek wisata ini berada kira-kira 10 km dari pusat kota Pekanbaru. Objek 

wisata alam yang dikelola oleh pemerintah kota Pekanbaru ini memiliki potensi 

yang besar untuk masukan pendapatan kota Pekanbaru. Objek  wisata danau 

buatan merupakan salah satu tempat wisata kota Pekanbaru yang bernuansa 

alami. Tempat wisata yang satu ini berlokasi di Kecamatan Rumbai Pekanbaru 

Riau. Pemandangan alam sekitar danau buatan  ini memiliki panorama yang 

indah, sejuk, nyaman dan dikelilingi bukit-bukit yang ditumbuhi pepohonan, 

memungkinkan dikembangkan sebagai tempat wisata  seperti, memancing, 

bersepeda air, menikmati suasana alam, piknik dan lain-lain. Saat ini banyak 

sekali investor tertarik ingin menanamkan modal mereka di wisata danau 

buatan. 

Selain tempatnya yang bernuansa alami, ketika berekreasi ke danau buatan 

yang mana disana terdapat pepohonan yang hijau dan sangat rindang, juga baik 

untuk kesehatan mata. Melihat airnya yang tenang menghanyutkan hati untuk 

tetap hidup tenang seperti layaknya air, yang tidak pernah melawan arus, selalu 

saja mengikuti arus. Di danau buatan ini juga terdapat berbagai permainan, 

salah satunya adalah naik getek alias sampan kecil yang ditarik oleh mesin. 
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Suasana akan lebih asyik ketika kita menaiki sampan kecil tersebut, berkeliling 

di atas danau. 

Wisata kebanggan masyarakat pekanbaru inilah yang akan menjadikan salah 

satu icon wisata pekanbaru yang di banggakan. Pemerintah kota (PEMKO) 

pekanbaru sudah lama ingin memajukan dan mengembangkan wisata danau 

buatan menjadi wisata unggulan pekanbaru dengan memudahkan akses jalan 

menuju wisata danau buatan, menambah fasilitas wisata diantaranya menambah 

kawasan taman hiburan / kawasan untuk semua orang. 

Rencana pemerintah kota Pekanbaru yang selama ini dirancang dengan 

berbagai objek pengembangan semuanya belum terealisasi dengan sempurna, 

padahal wisata danau buatan adalah icon wisata untuk liburan yang paling tepat 

untuk berlibur dan memberikan daya keunikan panorama alam yang begitu 

dahsyat yang telah di ciptakan oleh ALLAH SWT. Rencana pemerintah kota 

pekanbaru tentang pengembangan wisata danau buatan sudah di sambut baik 

dan di dukung masyarakat. selain mengembangakan potensi wisata juga 

menumbuhkan perekonomian terhadap masyarakat dan menjadikan masukan 

pendapatan daerah. 

PD Pembangunan Kota Pekanbaru adalah salah satu utusan pemerintah kota 

Pekanbaru bertanggung jawab seutuhnya dalam mengelola objek wisata danau 

buatan ini dan mengembangkannya menjadi objek wisata unggulan sehingga 

dikalangan wisatawan yang mengunjungi kota Pekanbaru dapat dijadikan salah 

satu objek yang wajib dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Bedasarkan 

penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang : “ANALISIS 
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PENGELOLAAN OBJEK WISATA DANAU BUATAN PADA 

PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU” 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang masalah diatas penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan objek wisata danau buatan  

yang dilaksanakan oleh PD Pembangunan Kota Pekanbaru ? 

2. Faktor-Faktor apa saja yang menentukan menurunnya jumlah pengunjung 

objek wisata danau buatan yang dilaksanakan oleh PD Pembangunan 

Kota Pekanbaru ? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dan 

pengembangan objek wisata danau buatan yang dilaksanakan oleh PD 

Pembangunan Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menentukan menurunnya jumlah 

pengunjung objek wisata danau buatan yang dilaksanakan oleh PD 

Pembangunan Kota Pekanbaru. 

1.4.MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai masukkan ataupun 

saran bagi pemerintah daerah kota Pekanbaru terutama dalam upaya 

pengembangan kepariwisataan di kota Pekanbaru. 

2. Ilmu pengetahuan yang didapat dalam penulisan ini diharapkan menjadi 

nilai tambahan bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama pada 

jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya. 

3. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya yang berminat untuk membahas dan meneliti lebih lanjut 

tentang hal yang sama dengan penelitian ini. 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan masalah penelitian secara umum yang 

disajikan secara ringkas dan padat yang mengambarkan isi skripsi 

dengan tepat yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian batasan penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan alur 

logika atau penalaran, defenisi konsep dan defenisi operasional. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab menggambarkan secara ringkas mengenai lokasi/tempat 

dan masa/waktu penelitian, jenis dan sumber data, key informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian 

secara umum yang meliputi kondisi geografis dan demografis. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menyajikan tentang hasil dari penelitian dan 

pembahasan tentang pengelolaan objek wisata danau buatan pada 

perusahaan daerah pembangunan Kota Pekanbaru 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari 

pembahasan. 

 

 

 


