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BAB II  

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Berdirinya Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang 

Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya atau yang lebih dikenal oleh 

masyarakat adalah objek wisata Taman Rekreasi Stanum adalah badan usaha 

milik Daerah Kabupaten Kampar  yang ddirikan berdasarkan peraturan Kampar 

Nomor 01 Tahun 1986 tanggal 8 Febuari 1986. 

Peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai pelaku ekonomi 

diharapkan dapat turut serta melaksanakan pembangunan Daerah dan menunjang 

program pemerintah dibidang ekonomi masyarakat pada umumnya, peningkatan 

Sumber Daya Manusia serta ikut menciptakan lapangan kerja. 

Selain dari pada itu, untuk mencapai tujuan pendiriannya Perusahaan 

Daerah Kabupaten Kampar Aneka Karya sebagai salah satu sumber pendapatan 

asli Daerah diharapkan juga mampu bersaing dengan badan usaha milik swasta 

lainnya dan dapat mendorong roda perekonomian yang berdasarkan kepada 

budaya bisnis (Colporate culture).
12

 

Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya mempunyai modal dasar sebagai 

pengelolah objek wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang yang merupakan 

harta kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam pengelolaan Objek Wisata Taman 

Rekreasi Stanum pada tahun 1996 berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah, PD 

Kampar Aneka Karya melakukan perjanjian kerja sama dengan CV.Mona 

Sejahtera, sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Nomor: 1607/UM/1996 dan 
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Nomor : 005/DIR-MS/II/96 yang diperbaharui dengan surat perjanjian kerja sama 

Nomor : 03/PD-KAK/III/99 dan Nomor : 002/DIR-MS/III/99. 

Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang merupakan objek 

wisata yang terletak ditengah-tengah kota Bangkinang. Dahulunya tempat ini 

merupakan daerah adu balap dengan medan yang berbukit dan panoramah yang 

indah serta diapit oleh irigasi dengan bendungannya.Dengan melihat potensi dan 

keindahan alam tersebut, maka pemerintah daerah berinisiatif mendirikan suatu 

kawasan objek wisata yang mampu dikunjungi oleh masyarakat setempat dan dari 

luar daerah. 

Pada tahun 1992 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berhasil 

mendirikan sebuah kolam renang dengan standar internasional dan sebuah kolam 

renang untuk anak-anak yang mana tujuan dari pendirian kolam renang ini adalah 

untuk membentuk atlit-atlit local disamping dimanfaatkan untuk penguntung yang 

ingin bersantai dan berenang. Pendirian kolam renang ini dilakukan dengan kerja 

sama antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Singapura yang di 

resmikan oleh kedua panglima angkatan bersenjata kedua bela pihak. Pada saat itu 

pihak dari Indonesia diwakili oleh Jendral Tri Sutriano yang sekarang menjadi 

mantan wakil presiden pada era orde baru pada tahun 1992-1997. 

Setelah beberapa tahun PD. Aneka Karya Kampar tidak dapat 

mengembangkan dan memperoleh keuntungan bagi pemerintahan daerah. Dengan 

masalah tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kampar menyerahkan 

pengelolaan Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang ini kepada pihak 

swasta dengan cara sistem kontrak. 
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Pada tanggal 20 November 1994 , kawasan objek wisata Taman Rekreasi 

Stanum Bangkinang dikelolah oleh CV. Mona Sejahtera dengan kontrak yang 

harus dibayar adalah sebesar Rp. 213.000.000,- kepada Pemda Kampar  untuk 

sekali kontrak selama lima tahun dan pembayarannya dilakukan dengan cara 

cicilan setiap bulannya dibayar kepada Pemda Kampar adalah Rp. 3.550.000,-. 

Dari tahun 1994 peningkatan infrastruktur fisik dan non fisik sudah 

tampak, sebagai langkah awal oleh CV. Mona Sejahtera adalah membangun 

penginapan tempat peistirahatan para pengunjung, tempat sarana prasaran  olah 

raga, masjid, panggung terbuka, tempat permainan anak-anak seperti kereta api, 

komedi putar dan permainan lainnya, bahkan pihak dari perusahaan juga 

menyediakan kantin dan restoran bagi pengunjung. Pada tahun 1996 pihak 

pengelolah mengembangkan danau buatan yang awalnya adalah bendungan irigasi 

dengan menambahnya menjadi kolam pancing bagi para pengunjung, serta 

menyediakan permainan air kereta angsa yang berjumlah 10 unit dan hingga 

sekarang Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang mempunyai luas 

kurang lebih 18 Hektar. 

Dengan berakhirnya kontarak yang dimiliki oleh pihak swasta yaitu 

Cv.Mona Sejahtera dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar  yaitu tentang 

Pengelolaan Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang, dan melihat 

pengunjung yang berkunjung ke Objek Wisata Stanum Bangkinang semakin 

banyak, Kampar Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki keinginan untuk 

mengelolah Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang ini, karena dana 

yang dimiliki oleh pemerintah sangat memungkinkan Objek Wisata Stanum 
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Bangkinang semakn berkembang dan maju jika dikelolah dan diambil alih oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar itu sendiri. Setelah melakukan 

musyawarah antara pihak swasta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, 

maka pihak swata menyerahkan pengelolaan objek wisata stanum kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.  

Pihak dari CV. Mona Sejahtera percaya kalu objek wisata yang dikelolah 

langsung oleh pemerintah itu jauh lebih berkembang, maju dan bahkah sarana 

prasarana yang diberikan jauh lebih bagus dibandingkan sewaktu dikelolah oleh 

pihak swasta, dan pihak swasta juga percaya jika objek wisata dikelolah oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar maka akan banyak dikunjungi oleh 

pengunjung dan banyak diketahui oleh wisatawan dari luar.
13

 

Pada tahun 2005  Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kembali 

mengambil alih pengelolaan Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang 

dari CV. Mona Sejahtera dan menerbitkan surat Keputusan Bupati Kampar 

Nomor : 43 tahun 2006 tentang Penunjukan Badan Pengawas Manager Objek 

Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang. Melalui surat keputusan Bupati 

Kampar Nomor :750/KPTS/EK/48/2007 tentang pencabutan surat keputusan 

Bupati Kampar Nomor : 43 tahun 2006 tentang Penunjukan Badan Pengawas 

Manager Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang dan menetapkan 

Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya sebagai pengelolah Objek Wisata 

Taman Rekreasi Stanum Bangkinang. 
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B.  Tujuan Pendirian Objek Wisata Taman Rekreasi Bangkinang 

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Daerah Aneka Karya adalah 

untuk turut serta melaksanakan dan memperjuangkan program Pemerintah di 

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah pada umumnya serta meningkatkan 

Sumber Daya Manusia dan penciptaan  lapangan pekerjaan.    

C. Ruang Lingkup Usaha Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang 

Bidang usaha yang dijalankan oleh Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum 

Bangkinang adalah sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan 

tersebut yaitu: 

1. Bidang usaha dalam bidang jasa kontruksi dan pengadaan barang 

2. Bidang usaha perdagangan umum termasuk ekspor, impor, interinsulair, dan 

lokal dalam segala jenis barang yang boleh dilakukan 

3. Bidang usaha adlam bidang perindustrian dan pertambangan 

4. Bidang usaha dalam bidang pengangkutan atau transportasi penumpang dan 

barang darat maupun laut 

5. Bidang usaha levaransir, supplier, dan distributor dalam segala jenis barang 

yang diizinkan oleh yang berwewenang 

6. Bidang usaha dalam bidang land clearing dan pengetaman kayu 

7. Bidang usaha dalam bidang mobiler 

8. Bidang usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perternakan, dan 

perikanan 

9. Bidang usaha pemasangan instalasi listrik, mekanikal, elektronikal, ukur, 

laboratorium, survei, timbangan khusus, telekomunikasi, elektonika, 
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navigasi, biofisika klimatologi, hidrologi, instalasi air minum,  gas, dan telfon 

termasuk pemasangan dan penyediaan barang-barangatau alat lainnya 

10. Bidang usaha dalam bidang konsultasi atau sebagai konsultan 

11. Bidang usaha dalam bidang percetakan, penerbitan dan penjilitan 

12. Bidang usaha keterampilan dan kerajinan 

13. Bidang usaha mensulapi barang-barang elektronik 

14. Bidang usaha dalam bidang kleining service 

15. Bidang usaha dalam bidangpengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan 

16. Bidang usaha dalam bidang real estate 

17. Bidang usaha dalam bidang keanekaragaman barang dan jasa 

18. Bidang usaha dalam bidang pelayanan surat-surat perjalanan 

19. Bidang usaha dalam bidang biro perencanaan 

20. Bidang usaha dalam bidang mecanikal dan electronical engineering 

21. Bidang usaha dalam bidang perbengkelen, service, resperasi mesin, dan 

kendaraan bermotor 

22. Bidang usaha dalam bidang pematangan lahan transmiggrasi. 

D. Produk Dan fasilitas Yang Disediakan Oleh Objek Wisata Taman Rekreasi 

Stanum Bangkinang 

1. Penginapan  

Fasilitas dari penginapan: Ac, kipas angina, televisi, kasur, lembari dll. 

2. Kolam Renang 

Fasilitas: ruang ganti 

3. Musollah: mukennah, kipas angina 
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4. Lokasi Kemp atau Kemah 

5. Ruang Meeting atau Rapat 

6. WC 

7. ATV 

8. Kereta Angsa 

9. Sketpartk 

10. Playing Fox 

E. Visi dan Misi Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang 

1. Visi 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sesuai rumusan awalnya pada saat 

pendirian Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya mempunyai visi yaitu” 

Menjadi Perusahaan Daerah Terdepan dan Utama Dalam Bidang Pelayanan 

Jasa dan Keparawisataan di Daerah Kabupaten Kampar.” 

2. Misi 

Untuk mendukung mewujudkan Visi diatas, maka Misi perusahaan yaitu: 

“menggerakkan dan melaksanakan bisnis sektor jasa dan keparawisataan di 

Daerah Kabupaten Kampar. ”Yang diaplikasikan melalui langkah strategi 

program dan keinginan usaha sebagai berikut: 

1. Mengolah tanah rekreasi stanum bangkinang secara propesional, yang 

berorientasi fasilitasi dasar dengan penambahan dan peningkatan sarana 

dan prasarana penunjang objek wisata. 

2. Pengembangan bidang usaha cleaning service pada kantor-kantor 

pemerintah dan perusahaan daerah lainya, dalam rangka menunjang 
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program pemerintah dibidang peningkatan Sumber Daya Manusia dan ikut 

serta menciptakan lapangan kerja. 

3. Mengmbang usaha dibidang perkebunan dengan melakukan rencana 

pengelolaan kebun pemerintahan Kabupaten Kampar lokasi Batu Langkah 

Besar. 

4. Pengembangan usaha bidang kebersihan kota dan angkutan kota. 

5. Pengembangan usaha kontrak tordan usaha-usaha lainya. 

6. Pengembangan usaha bidang jasa boga dan catering. 

7. Pengembangan usaha percetakan, leveransir. 

8. Penderian percetakan aneka prees. 

F. Struktur Organisasi Objekwisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang 

Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang didalamnya terdapat 

individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan 

yang baik diperlukan suatu wadah yang dinaungi individu-individu tersebut yang 

dinamakan dengan organisasi. Tujuan dari perusahaan adalah meminimalkan 

biaya operasional, memaksimalkan labah dan optium produk. Untuk itu 

diperlukan bagian organisasi yang dapat menunjukan dengan jelas batasan dan 

tanggung jawab dari staf dan pemimpin. 

Dengan adanya pembagian tugas kepada setiap individu dalam organisasi 

perusahaan, maka jelaslah bagi pimpinan dalam memberikan keputusan. Dengan 

adanya pembagian tugas ini dapat pula ditiadakan duplikasi tugas, sehingga 

masing-masing bagian dapat dengan mudah dikoordinir dan anggota organisasi 

dapat mengetahui tujuan dari organisasi perusahaan. Untuk itu Objek Wisata 
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Taman Rekreasi Stanum Bangkinang menyusun suatu struktur organisasi yang 

diharapkan dapat memperlancar tugas, wewenang dan tanggung jawab individu. 

Peranan perusahaan dalam mengelolah Objek Wisata Taman Rekreasi 

Stanum Bangkinang untuk mendukung daerah sangat penting dalam 

meningkatkan pendapatan dari sub parawisata. Dalam meningkatkan pendapatan 

dan upaya peningkatan kunjungan wisatawan, pihak pengelolah membuat 

semacam program dan agenda khusus dalam meningkatkan jumlah kunjungan 

pada Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang. Begitu juga pihak 

pengelolah Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang mempunyai 

struktur organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada struktur organisasi sebagai berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH KAMPAR ANEKA 

KARYA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Plt. DIREKTUR UTAMA 

Ir.Syahwirsyah 

Kabag.keuangan dan marketing PD.KAK 

Musir 

Kabag.Operasional PD. KAK 

Djohan Patris 

Kasi. Keuangan Stanum 

Lismar, SE 

 

BADAN PENGAWAS 

Kasi Adm dan HRD PD.KAK 

Agung Maulana, A,md 

Koord Ticketring Stanum 

Neli Hazrah 

Staf Ticketring 

Meriana 

 

 

BUPATI KAMPAR 

Staff Ticketing 

Tria Wulandari 

DIVISI CLEANING SERVICE 

Koord, Security 

Stanum 

Wira Atmaja 

Scurity 

Munir 

Koord, PA dan Pool 

Stanum 

Masrizal 

Koord.Room 

dan laundry 

Algusmar 

Publik area 

stanum 

subariyanto 

 

S. Poll 

M.Yunus 

Logistik/perlengkapan

Stanum 

Bukhariyanto 

Pomec Stanum 

Khairul Anwar 

Room dan 

laundry 

M. Azwar 

Publik Area Stanum 

Erni SIrait 

 

Publik Area Stanum 

Windar 
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Dari bagian struktur organisasi tersebut dapat dilihat pembagian tugas, 

wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing bagian dalam struktur 

organisasi tersebut adalah: 

1. Direktur Utama 

a. Mengawasi jalannya opersional 

b. Memutuskan arah dan kebijakan perusahaan berdasarkan rencana 

perusahaan dalam mencapai tujuan 

c. Mewakili perusahaan secara interen dan eksten 

d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan 

e. Mengadakan rapat kerja dan memberikan teguran serta penyuluhan 

2. Kabag. Operasional 

a. Menentukan arah dan kebijakan serta rencana kerja yang sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

b. Menjalankan operasional perusahaan, mengawasi dan menerima 

tanggung jawab 

c. Mempertanggung jawabkan segala kegiatan operasional perusahaan 

kepada direktur utama 

3. Kasi. ADM dan HRD 

a. Mengatur penerimaan  dan pemberhentian karyawan perusahaan sesuai 

dengan wewenang yang diberikan oleh direktur utama 

b. Menyusun laporan tentang jam kerja karyawan untuk membayar upah 

c. Mencatat surat keluar dan masuk 
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4. Kabag. Keuangan dan Marketing 

a. Mengkoordinir kegiatan penjualan dan promosi 

b. Melakukan surpai pasar dan mengumpulkan informasi mengenai 

perubahan bisnis parawisata 

5. Kasi. Keuangan  

a. Mengatur tentang buget pengeluaran dan pendapatan 

b. Membuat laporan keuangan, neraca dan lain sebagainya 

c. Membawahi bagian ticketing 

d. Membawahi bagian preehasing yaitu merencanakan dan mengawasi 

tiket 

6. Personal Supervisor 

a. Melaksanakan,mengkoordinir penerimaan dan penempatan karyawan 

baru 

b. Membuat dan mengawasi kerja masing-masing karyawan 

c. Melaksanakan tinjauandan evaluasi terhadap kinerja karyawan 

d. Menerima tanggung jawab masing-masing bagian yang berada 

divisinya 

7. Koord. Security  

a. Menjaga keamanan perusahaan 

b. Mengatur ketertiban didalam lingkungan Objek Wisata Taman 

Rekreasi Stanum Bangakinang 

c. Menjaga ketertiban keluar masuknya pengunjung 
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8. Koord. Room dan Laundry 

a. Melayani dan memproses setiap tamu yang masuk dan keluar hotel 

b. Melayani informasi mengenai peraturan hotel dan informasi yang 

diperlukan tamu 

c. Membuat laporan setiap tamu yang chek-in dan chek-out 

Dalam membantu tugas departemen ini dibantu oleh chief house 

yang terdiri dari bagian-bagian diantaranya: 

a. Room boy bertugas bertugas membersihkan kamar-kamar dan 

ruangan penginapan dan marketing room 

b. Bell boy bertugas mengatur tamu yang menginap dihotel maupun 

dibungalw 

c. Laundry bertugas mencuci pakaiyan yang ada dibungale dan di hotel 

d. Grdener bertugas memelihara kebersihan dan ke indahan taman 

sekitarnya 

e. Food dan banerage bertugas memberikan pelayanana kepada tamu  

f. berupa makanan dan minuman yang dipesan oleh pengunjung 

g. Pomce bertugas melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan mesin-

mesin serta alat-alat yang ada dan menjaga kebutuhan akan tenaga 

listrik, instalasi dan penerbangan.
14
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