
BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

 

4.1  Sejarah Kota Pekanbaru 

Berdasarkan wiki pedia Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota terbesar di 

Provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan Kota Jasa Bandar Udara 

Sultan Syarif Kasim II, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelabuhan Pelita 

Pantai dan Pelabuhan Sungai Duku, merupakan pintu gerbang Kota Pekanbaru. 

Perekonomian Pekanbaru sangat didukung oleh kehadiran perusahaan minyak 

Chevron Indonesia, serta perkebunan kelapa sawit. 

Kota Pekanbaru menjadi pemukiman pada masa kesultanan Siak Sri 

Indrapura, yaitu pada era kekuasaan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, yang 

kemudian diteruskan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali.Selanjutnya, pada 

tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (pesisir, 

Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan tersebut dinamai PekanBaru, 

yang kemudian berubah tutur menjadi Pekanbaru. 

Berdasarkan SK kerajaan, yaitu Besluit van Her InlancheZel tDestuur 

Van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari 

kesultanan Siak dengan sebutan distrik. Pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan 

kedalam wilayah Kabupaten Kampar Kiri yang dikapalai oleh seorang controleur 

yang berkedudukan di Pekanbaru. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 

Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut 

Gokung. Pasca kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra 

di Medan tanggal 17 Mei 1946 nomor 103, Pekanbaru dijadikan sebagai daerah 
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otonom yang disebut haminte. Kemudian, berdasarkan Undang- Undang no 22 

Tahun 1948, Kabupaten Pekanbaru diganti menjadi Kabupaten Kampar dan Kota 

Pekanbaru diberikan status kota kecil, dan menjadi Kota praja setelah keluarnya 

Undang-undang nomor 1 Tahun 1957. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibu Kota 

Provinsi Riau padatanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor 

Desember 52/I/44-25. Sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang 

(kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). 

 

4.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru  

Kota pekanbaru mempunyai luas wilayah 632,26 Km
2
 terdiri dari 12 

kecamatan dan 58 kelurahan. Penduduk kota pekanbaru tahun 2014 berdasarkan 

data dari BPS adalah berjumlah +- 1.052.570 jiwa, dengan kepadatan penduduk 

1.665 Km
2 

Kota Pekanbaru terletak antara garis 101.14’ – 103,34’ Bujur Timur 

dan 0,25’ – 0,45’ Lintang Utara dengan batas wilayah sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Siak 

b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Kampar  

c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Kampar  

d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak 

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategi dengan berada 

pada jalur lintas timur Sumatra. Kota ini terhubung dengan beberapa kota seperti 

Kota Medan, Padang dan Jambi. Pekanbaru berada di tepi sungai Siak dengan 

ketinggian berkisar 5-50 meter di atas permukaan laut.Kota ini beriklim tropis, 

dengan suhu maksimum berkisar antara 34,1
o
C hingga 35,6

o
 C, dan suhu 

minimum antara 20,2
o
C hingga23,0

0
C. 
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Posisi sungai Siak sebagai jalur perdagangan bagi Kota Pekanbaru, telah 

memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota ini. 

Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi besar bagi 

perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain, walaupun eksploitasi 

tersebut baru mulai membuahkan hasil setelah kemerdekaan Indonesia. Sektor 

perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan bagi kota Pekanbaru, yang terlihat 

dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kotaPekanbaru. 

 

4.3 Penduduk Kota Pekanbaru  

Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau 

Sumatera,setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan 

ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan 

penduduknya. Etnis Minang kabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah 

sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai 

profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup 

besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi 

Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar 

menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. 

Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya 

Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau. 

Adapun masyarakat cina dipekanbaru pada umumnya merupakan 

pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi, selain berasal dari seperti 

Selatpanjang, Bengkalis dan bagan siapi-api, selain itu masyarakat cina dari 

medan dan padang jugak banyak ditemui dipekanbaru. Kota Pekanbaru 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Etnis
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minang
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
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merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Riau. Etnis 

minang kabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah 37,7% dari seluruh 

penduduk kota. Mereka umumnya sebagai pedagang dan telah menempatkan 

bahasa Minang sebagai pengantar selain bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. 

Selain orang-orang Minang, perekonomian kota banyak dijalankan oleh 

masyarakat Tionghoa. Beberapa perkebunan besar dan perusahaan ekspor–impor 

banyak dijalankan oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa. Sementara etnis Melayu, 

Jawa dan Batak juga memiliki proporsi yang besar sebagai penghuni Kota 

Pekanbaru.  

Tabel 4.1 JumlahEtnisMasyarakat Kota Pekanbaru 

No. Etnis Jumlah (%) 

1. Minang 37,7 

2. Melayu 26,1 

3. Jawa 15,1 

4. Batak 10,8 

5. Tionghoa 7,0 

6. Sunda 1,0 

7. Banjar 0,2 

8. Bugis 0,2 

Sumber: Bappeda Kota Pekanbaru 2016 

4.4   Pariwisata di Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru adalah sebagai salah satu wilayah kepemerintahan yang 

melaksanakan pembangunan dan memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus 

dicapai melalui pembangunan disemua bidang, termasuk bidang  sektor pariwisata. 

Pariwisata  yang ada pada Kota Pekanbaru merupakan salah satu sektor selama 

iniyang masih termarjinalkansebagai sektor sampingan, sehingga belum  mampu 

memberi kontribusi berarti. Sedangkan sumber daya telah tersedia melimpah 
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untuk mendukung pengembangannya, tinggal bagaimana strategi pengelolaannya. 

Kurang optimalnya  pembangunan pariwisata sebelum otonomi daerah 

menunjukkan kelemahan pola sentralistik dalam penyelenggaraan kehidupan 

Indonesia. Sekarang pintu telah terbuka bagi daerah  untuk  berkreasi  dan  

berinovasi membangun  daerahnya sendiri.  

Daerah dapat membuka investasi dan melakukan pengembangan pariwisata 

terhadap negara lain  maupun  daerah  lain. Disini industrialisasi pariwisata 

menjadi sebuah kemestian. Industrialisasi tidak selamanya berarti modernisasi, 

karena pariwisata mempunyai kekhasan berupa penekanan penonjolan  orisinalitas  

potensi wisata sebagai daya tarik yang tidak dapat dijumpai di daerah lain. 

Luasnya skala pengaruh sektor pariwisata memerlukan strategi yang 

mantap dalam pengelolaannya, seperti penyediaan fasilitas pelayanan dan 

penanganan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan maupun 

masyarakat. Dari beberapa potensi pariwisata yang ada di kota  pekanbaru, telah  

dilakukan pembenahan dan penataan tempat wisata dibawah  wewenang dinas 

kebudayaan  dan pariwisata kota pekanbaru. Untuk mengetahui lebih jelasnya 

tentang potensi pariwisata yang ada di kota pekanbaru dapat di  lihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4.2  Jenis Objek Wisata Utama di Kota Pekanbaru Menurut Status  

Kepemilikan 

No ObjekWisat
a 

Keteranga
n 1 Mesjid RayaPekanbaru Pemerintah 

KotaPekanbaru 2 Museum SangNila Utama dan TamanBudaya Pemerintah Provinsi 
Riau 3 Kawasan WisataDanauWisataBandarKahyangan Pemerintah 
KotaPekanbaru 4 Pasar Bawah Pemerintah 
KotaPekanbaru 5 Taman Rekreasi Alam Mayang Swasta 

6 Taman RiaPutri KacaMayang Swasta 

7 Pondok Durian Swasta 

8 PurnaMTQ dan AnjunganIdrus Tintin (Bandar Serai) Pemerintah Provinsi 
Riau 9 Padang Golf Swasta 

10 Balai Adat Melayu Riau Pemerintah Provinsi 
Riau Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaPekanbaru Tahun 2016 

 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru juga di biayai dari 

danatas beban APBD. Perkembanganvpariwisata di Kota Pekanbaru sejauh ini 

sebagaimana melihat dalam laporan kinerja perangkat daerah belum berkembang 

secara signifikan. Kunjungan wisatawan ke Kota Pekanbaru lebih didominasi oleh 

wisatawan lokal dari beberapa daerah yang tidak jauh dari Kota Pekanbaru. 

Tabel 4.3  Rekapitulasi Jumlah Wisatawan di KotaPekanbaru Menurut 

Hotel Penginapan/ Wisma Tahun 2014-2016 
 

 

Tahun 
 

Wisatawan 
 

Laki-Laki 
 

Perempuan 
 

Jumlah 

 

2014 
Lokal 673594 374084 1047678 

Asing 4755 1256 6011 
 

2015 
Lokal 740953 411492 1152445 

Asing 5230 1381 6611 
 

2016 
Lokal 815048 452641 1267689 

Asing 5753 1519 7272 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaPekanbaru Tahun 2016 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dengan jelas rentang perbedaan 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekanbaru tahun 2016 tahun 2016. 

Wisatawan yang berkunjung masih didominasi oleh wisatawan lokal dibandingkan 

wisatawan asing. Memasuki era reformasi pemerintahan melakukan pembaharuan 
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demi pembaharuan yang bertujuan untuk lebih menyejahterakan masyarakat. 

Ini dapat dilihat dengan lahirnya UU Nomor  22 Tahun 1999 tentang 

pemerintahan  daerah yang  selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 

2004 tentang pemerintahan daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral 

dan kepala daerah  bertanggung  jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan 

pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup 

segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota.Konse kuensi dari pelaksanaan UU 

No. 32 Tahun 2004 adalah pemah aman tentang pemberian wewenang yang lebih 

luas kepada  daerah dan kejelasan perimbangan keuangan pusat dan daerah 

menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena 

dengan pemah aman yang tepat dan benar maka upaya pemberian otonomi akan 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

4.5 Profil Objek Wisata Danau Bandar Khayangan 

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki peran dan tanggung jawab untuk 

memajukan dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya. 

Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau, Pekanbaru merupakan pusat industri, pemerintah 

dan pusat aktivitas perdagangan  dan jasa. Kota Pekanbaru  mempunyai 

infrastruktur   yang cukup memadai serta mudah dicapai lewat darat, laut dan 

udara. Selain itu Pekanbaru juga merupakan kota yang ideal sebagai gerbang 

masuk menuju kota-kota lain diRiau. Pekanbaru memiliki cukup banyak tempat 

wisata. Beragam tempat wisata menarik dengan berbagai aneka kelebihan terdapat 

di Ibu Kota Propinsi Riau ini, menyimpan banyak ke unikan yang bisa dinikmati 

dan objek- objek wisata yang bisa dikunjungi. 
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Danau Bandar kayangan adalah salah satu objek wisata yang sangat 

potensial dan lumayan dikenal oleh penduduk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. 

Keindahan alam serta keadan geografisnya yang menawan dan terletak  di 

kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai. Dari Kota Pekanbaru Danau Buatan 

berjarak sekitar 15 KM yang dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor 

dan mobil pribadi maupun bus pariwisata. Kawasan ini cukup luas dengan 

lingkungan yang masih alami dan danau yang cukup luas. Bila dikembangkan 

secara serius maka akan menjadi suatu kawasan objek wisata andalan bagi Kota 

Pekanbaru. Dalam hal pengembangan atraksi wisata, Pemerintah Kota Pekanbaru 

bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

khususnya Kepala bagian bidang pengembangan Industri Pariwisata saat ini 

berencana dan berupaya mengembangkan objek Danau Bandar Kayangan menjadi 

salah satuobjek wisata unggulan di pekanbaru hal ini dapat menambahkan devisa 

kota Pekanbaru untuk masa yang akan datang. Pengembangan yang akan 

dilakukan yaitu menambah wahana permainan tau fasilitas-fasilitas yang layak 

untuk dikembangkan ditempat tersebut, dan hal ini terbukti cukup baik dalam 

menarik minat pengunjung. Akan tetapi perencanaan penambahan sarana tersebut 

belum terlaksana sebagaimana mestinya, Karena terkendala oleh keterbatasan 

Anggaran Pendapatan. 

Danau Buatan terletak di Desa Limbungan Kecamatan Rumbai pesisir, Kota 

Pekanbaru, Riau. Namun pemerintah Kota Pekanbaru baru saja mengganti nama 

Danau Buatan menjadi Danau Bandar Kayangan Lembah Sari atau lebih dikenal 

dengan Danau Kayangan. Danau ini merupakan icon wisata Kota Pekanbaru serta 

salah satu objek wisata yang mengangkat kepariwisataan Provinsi Riau. 
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Danau Kayangan, danau ini dulunya adalah sebuah bendungan irigasi yang 

di sulap menjadi objek wisata indah yang sangat menarik untuk kita kunjungi. 

Ternyata karena pengembangan inilah yang menjadikan danau ini disebut dengan 

nama “Danau Buatan”. Dan sekarang objek wisata Danau Buatan atau Danau 

Kayangan ini merupakan salah satu tujuan wisata bagi masyarakat Pekanbaru 

ataupun wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara.Kawasannya wisata 

Danau Bandar Kayangan Lembah Sari memiliki luas 14 hektar. Danau ini 

memiliki pemandangan alam yang mempesona, sangat manjur sebagai obat 

menghilangkan stress dan perasaan jenuh. Dikelilingi oleh pepohonan yang masih 

hijau dan daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit. Membahas mengenai bukit, 

Danau Kayangan memiliki bukit utama yang pada puncak bukit tersebut terdapat 

sebuah bangunan yang memiliki atap seperti panggung terbuka tanpa dinding 

pembatas. Tempat ini disediakan sebagai tempat bersantai dan bersenda gurau 

untuk para pengunjung sambil menikmati pemandangan danau dari puncak 

tertinggi.  Pemandangan alam yang mempesona disekitar danau disertai suasana 

sejuk dan santai, menjadikan panorama indah ini sebagai pilihan yang tepat 

sebagai tujuan wisata serta rekreasi keluarga. 

Danau ini juga menjadi salah satu tempat yang digunakan sebagai 

penyelengaaraan PON ke XVIII di Riau untuk cabang olahraga ski air. Karena 

dari kedalaman air serta luasnya yang memadai, Danau Kayangan memenuhi 

syarat sebagai venue olahraga cabang ski air. Ternyata atlet yang berpartisipasi 

pada cabang olah raga ski air mengaku sangat puas tehadap lingkungan danau 

yang kondusif sebagai tempat di selenggarakannya lomba. Wah.. semakin 
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penasaran bagaimana nuansa indah danau yang di puji oleh para atlet ini?  Nuansa 

alami dan kesejukan udara disekitar danau ini merupakan tempat wisata yang 

paling menarik sebagai tujuan wisata. Dilingkungan sekitar danau juga terdapat 

tambak Ikan yang dikelola oleh masyarakat sekitar danau. Jadi selain 

pemandangan alamnya yang indah danau ini juga menjadi lahan mata pencarian 

masyarakat sekitar danau., ternyata danau ini memang memiliki banyak keunikan 

seperti namanya yang unik. 

Tidak sulit untuk mencapai lokasi wisata Danau Kayangan, jaraknya dari 

pusat kota sekitar 10 kilometer, infrastruktur untuk menuju lokasi danau sangat 

mudah untuk di lalui, jalannya bagus, menyeberangi jembatan yang sudah satu 

arah, sehingga peluang terjebak macet sangat kecil. Tentunya juga tidak 

membutuhkan biaya yang mahal untuk dapat menikmati indahnya nuansa wisata 

Danau Kayangan. Wah, ternyata di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru 

memiliki objek wisata yang paling tepat untuk dikunjungi bersama keluarga 

ataupun bersama teman-teman. Kejenuhan akan pekerjaan dan kegiatan belajar 

enam hari dalam seminggu membuat otak dan badan kita memerlukan refreshing 

dan istirahat. Tanpa harus menghabiskan banyak uang kita dapat mengunjungi 

objek wisata Danau Kayangan untuk menikmati refreshing menghabiskan waktu 

bersama keluarga.Objek wisata Danau Bandar Khayangan Lembah Sari sebagai 

salah satu aset pariwisata di Kota Pekanbaru perlu dikembangkan mengingat 

kawasan ini memiliki daya tarik alami yang tidak dimiliki objek wisata lain. 

Panorama alamnya indah dan berhawa sejuk membuat pengunjung  nyaman dan 

damai berada disana.  
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Di Danau Bandar Khayangan Lembah Sari terdapat  kerangka besi  yang 

mirip  jembatan gantung  yang terletak  diatas  danau  menambah keindahan 

kawasan tersebut. Pengunjung dapat menggunakan perahu motor atau perahu 

kayuh  untuk mengelilingi danau yang dikelilingi perbukitan hijau ini, sehingga 

cocok dijadikan sebagai salah satu tempat tujuan wisata tirta. Sejauh ini 

pembenahan yang dilakukan pihak pengelola Danau Bandar Khayangan Lembah 

Sari sudah dimulai dengan melakukan perbaikan terhadap berbagai sarana yang 

ada.Keberadaan Objek Wisata Danau Bandar Khayangan Lembah Sari ini akan 

kurang berdaya guna apabila Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pihak pengelola 

tidak berupaya untuk mengelolanya dengan baik. 

 Oleh karena itu penanganan yang profesional atas aset pariwisata ini perlu 

ditingkatkan terutama perencanaan, pengembangan ,dan penataan yang 

berwawasan alam dan  budaya.  Dapat  dikatakan  perencanaan, ataupun  

pengembangan  fasilitas  harus dilakukan secara berkesinambungan, 

memanfaatkan segala daya yang dimiliki serta mempertimbangkan keadaan 

didalam dan kondisi diluar pengelola, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 

pengembangan fasilitas yang akan diterapkan. 

Untuk  mensinergikan  komponen  tersebut  maka  pemerintah  kota  

pekanbaru mengembangkan objek wisata Danau Bandar Khayangan sebagai 

jawaban dari implementasi otonomi daerah, kawasan objek   wisata Danau Bandar 

Khayangan merupakan kombinasi dari wisata alam dan rekreasi yang 

menawarkan keindahan alam sebagai atraksi utama berupa pemandangan 

hamparan Danau Bandar Khayangan diwilayah perbukitan, serta didukung 

fasilitas– faslitas penunjang untuk menikmati keindahan alam tersebut. 
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4.6  Sejarah Dinas Kebudayaa dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 

Tahun 1994, Tentang pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Ditetapkan pada tanggal 16 November 

1994, dengan nama Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II pekanbaru; 

pada masa walikota kepala daerah tingkat II pekanbaru, H Oesman Effendi Apan, 

SH. Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksanaan pemerintahan di Daerah Dinas 

Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang melaksanakan tugasnya 

berada dibawah tanggung jawab kepada walikota kepala daerah.  

4.6.1  Tugas dan Fungsi  

Fungsi Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru:  

a. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan 

pembinaan pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh walikota kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b. Membantu mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan walikotamadya kepala daerah menurut 

peraturan perundang-undangn yang berlaku. 

4.6.2 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

i. Visi  

 Pernyataan visi tersebut mengandung makna:  

a. Kota Pekanbaru Menjadi Pusat Kebudayaan Melayu. 
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b. Kota Wisata Yang Bernuansa Melayu. 

c. Berlandasan Iman dan Taqwa. 

ii. Misi  

 Untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka peru 

dijabarkan kedalam Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

sebagai berikut:  

a. Melestarikan, Membina dan Mengembangkan Budaya Melayu di Tengah-

tengah Masyarakat. 

b. Mengembangkan Industri Pariwisata Berdaya Saing dan Pengembangan 

Destinasi Bernuansa Melayu 

c. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dibidang Kebudayaan 

dan Pariwisata. 

4.6.3 Tujuan dan Sasaran  

i. Tujuan  

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku seni dan budaya 

dalam melestarikan dan mengembangkan nilai – nilai budaya melayu. 

b. Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi 

yang signfikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 

kota pekanbaru. 

c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang handal penunjang 

keberhasilan bidang kebudayaan dan pariwisata. 
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ii. Sasaran 

Berdasarkan tujuan diatas maka sasaran kebudayaan dan pariwisata adalah:  

a. Meningkarkan pengetahuan masyarakat akan nilai-nilai budaya melayu. 

b. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas para pelaku Seni dan 

Budaya. 

c. Terwujudnya Industri Pariwisata pekanbaru yang mampu bersaing 

dengan daerah lain. 

d. Terwujudnya destinasi pariwisata mampu meningkatkan perekonomian 

dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. 

e. Meningkatkan kemampuan Aparatur/pelaku Industri 

Pariwisata/Masyarakat dibidang kebudayaan dan priwisata yang mampu 

berdaya saing. 

f. Meningkatkan kapasitas dalam penelitian dan pengembangan dibidang 

kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses masyarakat luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


