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ABSTRAK 

Nama : Iqbal Mahbub Almukarrom 

NIM : 11643101884 

Jurusan  : Ilmu Komunikasi  

Judul Skripsi : Manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru dalam Mengelola Informasi Pasar Bawah Sebagai 

Destinasi Wisata Belanja Tradisional. 

 

Kota Pekanbaru sebagai ibu Kota dari Provinsi Riau merupakan salah satu kota 

berkembang terutama dalam jasa serta perdagangan, ini merupakan salah satu alasan 

tingginya angka wisatawan yang berkunjung ke kota Pekanbaru setiap tahunnya, 

salah satu yang sangat terkenal adalah Destinasi Wisata Belanja Tradisional Pasar 

Bawah. Pasar Bawah merupakan destinasi wisata belanja tradisional tertua di 

Pekanbaru, tak lengkap rasanya ke Pekanbaru jika tidak mengunjungi Pasar Bawah 

ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi 

kemudian hasil tersebut dianlisis  secara deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian 

ini adalah pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Penelitian 

Menggunakan teori Manajeman Terry George R yaitu POAC, yaitu Planning 

(perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan 

Controling (Pengevaluasian). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

perencanaan yang disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

seperti pemanfaatan penyiaran informasi mengenai Pasar Bawah di media cetak, 

memanfaatkan penggunaan media sosial bersama duta wisata pekanbaru, ikut serta 

dalam agenda tahunan yang berhubungan dengan kepariwisataan dan menyebarkan 

standing banner di tempat-tempat keramaian seperti Bandara dan Mol. Kemudian 

pengorganisasian manajemannya adalah membentuk tim atau menunjuk karyawan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan perencanaan 

sebelumnya dan pada Pelaksanaannya adalah Penyiaran informasi di media cetak 

pemanfaatan media sosial bersama Duta wisata Pekanbaru dan tahapan terakhir 

adalah pengevaluasian kinerja dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak tersedianya anggaran khusus dalam 

pengelolaan informasi objek wisata pasar Bawah sehingga masih ada wisatawan yang 

belum mengetahuinya yang juga berdampak terhadap kurangnya sumber daya 

manusia pengelola objek wisata Pasar Bawah serta kurangnya koordinasi terhadap 

pengelola objek wisata Pasar Bawah. 

Kata Kunci : Manajeman, Pengelolaan, Objek Wisata Pasar Bawah Kota 

Pekanbaru. 
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ABSTRACT 

Name   : Iqbal Mahbub Almukarrom 

Student Reg. No : 11643101884 

Department  : Communication 

Title : The Management of Culture and Tourism Agency of 

Pekanbaru Government in Managing Information of  the 

Pasar Bawah as Traditional Shopping TourismDestination 

 

Pekanbaru as the capital city of Riau was a developing town in service and trade. This 

was because the high number of tourists visiting the town every year. One of popular 

tourism destinations was the Pasar Bawah. It was the oldest traditional shopping 

tourism destination in Pekanbaru. It was incomplete to go to Pekanbaru if one does 

not  visit thePasar Bawah. This research used descriptive methods and qualitative 

approach. Data were collected from interview, observation and documentation and 

the results were analyzed descriptively qualitatively. The subjects in this study were 

employees of the Culture and Tourism Office of Pekanbaru City. This research was 

based on George RTerry 's management theory, namely POAC consisting of 

Planning, Organizing, Actuating (Implementation) and Controling (Evaluating). 

Based on the results of research and discussion, planning was done by the Culture and 

Tourism Office of Pekanbaru City through the utilization of broadcasting information 

about the Lower Market  (Pasar Bawah) in print media, the use of social media with 

the Pekanbaru tourism ambassador, participation in the annual agenda related to 

tourism, and dissemination of standing banners on crowded places like the Airport 

and Mall. Organizing was to form a team or appoint employees of the Culture and 

Tourism Office of Pekanbaru City in the implementation of the previous planning 

such as the Implementation of broadcasting of information in print media and 

utilization of social media together with the Pekanbaru Tourism Ambassador. The 

final stage was evaluating the performance of the Culture and Tourism Office of the 

City of Pekanbaru. This thesis concluded that the unavailability of a special budget in 

the management of the Pasar Bawah caused some problems such as some tourists do 

not know about it. Others were the lack of human resources managing the Pasar 

Bawah and the lack of coordination in the management. 

Keywords: Management, Pasar Bawah, Pekanbaru City.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kepariwisataan di Indonesia yang  tidak bisa dipungkiri ketenaran dan 

keberadaannya di mata Internasional, pertumbuhan pariwisata global tentunya 

merupakan suatu peluang dan tantangan bagi berbagai pihak termasuk bagi 

pengelola daerah tujuan wisata. Merancang strategi pemasaran daerah tujuan 

wisata yang tepat akan mampu meraih peluang dan tantangan tersebut. Pada 

dasarnya dalam kehidupan setiap manusia pasti pernah melakukan perjalanan baik 

itu untuk rekreasi maupun untuk kegiatan lainnya dalam jangka waktu panjang 

maupun pendek, yang terjadi diluar tempat tinggal mereka, baik untuk perjalanan 

di dalam maupun luar negeri, seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 

10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dimana 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.
1
 

Wisata belanja adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok dengan mengunjungi tempat tetentu untuk membeli barang 

maupun jasa yang ada dilokasi tersebut. Beberapa contoh wisata belanja antara 

lain wisata kuliner, wisata pameran(Expo), wisata pusat oleh-oleh, wisata 

kerajinan, wisata kota dan lainnya.
2
Wisata belanja merupakan salah satu sektor 

industri pariwisata yang mengalami pertumbuhan yang signifikan di dunia. 

Berbelanja sudah menjadi suatu hal yang dilakukan oleh wisatawan setiap mereka 

berwisata baik wisatawan nusantara maupun mancanegara, tidak lengkap rasanya 

apabila wisatawan dalam suatu perjalanan tidak menghabiskan waktu untuk 

berbelanja. Selain berbelanja untuk banyak orang sudah menjadi salah satu cara 

                                                           
1
A.J, Muljadi, Kepariwisataan dan Perjalanan (jakarta:Rajawali Pers,2010),. 

2
 Isvananda,Mailisa,potensi pariwisata dikabupaten Musi Banyuasin(Sumatera 

selatan:UPI,2015),1. 
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meluangkan waktu. Dalam dalam perjalanan satu hari, liburan panjang atau 

perjalanan bisnis,berbelanja sudah menjadi kegiatan penting untuk sekarang ini.
3
 

Saat ini semakin banyak daerah yang memiliki potensi pariwisata berusaha 

melakukan pencitraan dengan memberi penguatan pada simbol atau penanda 

tertentu. Pemerintah kota Pekanbaru misalnya,menggunakan branding “Pekanbaru 

Bandaraya Melayu” sebagai upaya merevitalisasi di dataran nilai-nilai,filosofi,atau 

pandangan hidup,sistem kehidupan masyarakat dalam berinteraksi dan menjalani 

kehidupannya maupun hasil karya atau produk yang dihasilkan dengan semangat 

budaya tersebut.
4
 

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota dan kota terbesar di provinsi Riau, 

Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa. Termasuk sebagai kota 

dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini Kota 

Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multietnik, 

keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama 

untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyatnya, Kota Pekanbaru yang terkenal 

dengan objek wisata buatannya selain itu terkenal juga dengan daya tarik Pasar 

Bawah yang sudah lama berdiri di Kota tersebut, Pasar bawah adalah pusat 

perbelanjaan terkenal yang telah menjadi ikon tempat wisata belanja di Kota 

Pekanbaru. Pasar yang terletak di sebelah utara Pekanbaru ini merupakan pusat 

perbelanjaan yang banyak menyediakan barang-barang antik, pernak-pernik 

aksesoris rumah tangga, baik dari dalam maupun luarnegeri.
5

Pasar Bawah 

merupakan salah satu tempat yang wajib disinggahi karena telah menjadi tempat 

belanja favorit masyarakat,Pasar Bawah akhirnya diresmikan oleh pemerintah 

sebagai Pasar Wisata. Dengan diresmikan sebagai pasar wisata Pekanbaru banyak 

wisatawan dari luar daerah yang berwisata ke Pekanbaru untuk mengunjungi pasar 

wisata belanja tersebut. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya 

industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi 

daerahdengan jumlah penduduk 1.093.416 jiwa.
6
 

                                                           
3
Demartoto, Argy. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyaraka( Surakarta Sebelas Maret 

University Press,2015),143. 
4
Ismayanti.Pengantar Pariwisata(Jakarta: PT Gramedia Widisarana,2010),39 

5
Darsoprajitno, Soewarno. Kepariwisataan (Bandung,angkasa,2010) 79 

6
“informasi panduan wisata riau”,last modified november 

23,2019,https://id,shovoong,com/informasi-panduan-wisata-riau/promosi-wisata-riau/2186210-visit-

riau-2008/#ixzz1YYI5FE91/ 

https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
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Perkembangan kota Pekanbaru Dengan iklim investasi yang kondusif, maka 

tidak disangkal lagi apabila Pekanbaru menjadi salah satu tujuan investasi yang 

telah berhasil menarik ratusan perusahaan (industri) asing maupun domestik, yang 

sebagian besar ditampung pada kawasan industri yang ada di Pekanbaru. Dengan 

demikian arah pembangunan Kota Pekanbaru adalah sebagai investasi, 

perdagangan (trading), pariwisata (tourism), pelayanan perdagangan/jasa (trading 

service) melalui Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), Istilah 

MICE di Indonesia dikenal juga dengan nama wisata konvensi, kegiatan wisata 

konvensi ini merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena banyak sekali 

menggunakana fasilitas pariwisata dalam pelaksanaannya, sehingga kegiatan ini 

merupakan kegiatan yang berkarakteristik padat karya, memberikan kontribusi 

baik dari sisi penyediaan tenaga kerja maupun dalam memberikan devisa Negara.
7
 

Sebagai ibukota dari provinsi Riau, Kota Pekanbaru memiliki banyak objek 

wisata yang cukup bisa memikat wisatawan, seperti wisata belanja salah satunya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota 

Pekanbaru tahun 2019, menyebutkan terdapat 11 destinasi wisata belanja di kota 

Pekanbaru,yaitu Pasar Bawah Senapelan,Pasar Pusat, Pasar Tangor, Pasar Kodim, 

Pasar Cik Puan, Mall Ska, Mall Pekanbaru, Mall ciputra Seraya, Transmart & 

Carefour, Living World dan MTC Panam.
8
 

Berdasarkan data diatas, pasar bawah senapelan merupakan salah satu objek 

wisata yang sangat memikat wisatawan. Pasar bawah merupakan pasar tertua di 

Pekanbaru, meski tidak banyak referensi yang menjelaskan kepastian tahun 

berdirinya pasar ini. Awalnya hanya pasar tradisional biasa, masyarakat 

membangun pasar ini dengan bangunan kios-kios kayu di pinggiran sungai Siak. 

Pasar ini adalah salah satu saksi bisu hadirnya peradaban Kota Pekanbaru dalam 

perjalanan waktu. aktifitas masyarakt sibuk ditempat ini sejak tahun 1970 an,jika 

dilihat dari letak geografis pasar ini sangat memunkingkan sudah ada sejak 

lama.
9
Berikut adalah jumlah pengunjung ke objek wisata belanja pasar bawah 

Kota Pekanbaru tahun 2019: 

                                                           
7
 S. Yudy dan W.A. Tony, “Analisis Pengaruh Kunjungan Wisatawan yang Menjadikan 

Batam Sebagai Kawasan Wisata MICE”, jurnal Universitas Internasional Batam, hlm. 4 
8
Dinas kebudayaan dan pariwisata pekanbaru.wawancara 

9
“ecotourism pariwisata berwawasan lingkungan” last access novemver 

29,2019,https://studipariwisata.com/analisis/ecotourism-pariwisata-berwawasan-lingkungan/ 
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Tabel 1.1 

Data Jumlah Pengunjung di Objek Pasar Wisata Pasar 

Bawah Pekanbaru  tahun 2019 

BULAN WISATA 

NUSANTARA 

WISATA MANCANEGARA 

JANUARI 5.000 500 

FEBRUARI 3.000 350 

MARET 4.200 1.450 

APRIL 3.500 220 

MEI 9.000 290 

JUNI 10.000 350 

JULI 3.000 115 

AGUSTUS 3.800 220 

SEPTEMBER 4.200 335 

OKTOBER 4.500 270 

NOPEMBER 4.700 290 

DESEMBER 5.200 220 

TOTAL 60.100 4.610 

JUMLAH 64.710 64.710 

Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru tahun 2019 

 

Dari tabel  1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung yang datang ke Pasar 

Wisata Pasar Bawah Pekanbaru pada bulan Januari s/d Desember tahun 2019 

mengalami peningkatan dan penurunan wisatawan. Meningkatnya jumlah 

kunjungan tersebut menunjukkan bahwa Pasar Wisata Pasar Bawah sudah menjadi 

tempat tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan.
10

 

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Pekanbaru tentu memiliki 

pengaruh yang besar dalam mengelola dan mempromosikan wisata belanja di 

peknbaru khususnya pasar bawah senapelan. Menurut Prita Kemal Gani sebagai 

Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) menjelaskan 

pentingnya manajeman kepariwisataan adalah sebagai berikut.
11

 

“Manajeman dalam bidang pariwasata adalah untuk dapat meyakinkan orang agar 

mau datang ke sebuah negara dalam kondisi apapun. Artinya,dalam dunia Public 

                                                           
10

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Peknbaru.interview. 
11

http://www.academia.edu/12680557/ Pentingnya Pulic Relations dalam 

DuniaPariwisata.Diakses pada tgl, 12 februari 2020. 
 

http://www.academia.edu/12680557/Pentingnya
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Relations diajarkan untuk tidak melihat sesuatu itu dari masalah yang ada, tapi harus dapat 

melihat dari sisi lainnya, sehingga bukan menambah masalah baru, justru mampu untuk 

mengalihkan dari masalah yang ada. Prita Kemal Gani juga mengatakan fungsi Public 

Relations sebenarnya sangat penting bagi Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 

Apalagi melihat begitu banyakanya daerah-daerah yang bagus dan potensial untuk 

dikunjungi turis asing, tapi belum terpublikasikan dengan baik.” 

Oleh karena itu dalam hal ini penting untuk diteliti, dikarenakan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah merupakan Lembaga dalam 

mengelola objek wisata Pasar Bawah tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “MANAJEMAN 

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU 

DALAM MENGELOLA INFORMASI PASAR BAWAH SEBAGAI 

DESTINASI WISATA BELANJA TRADISIONAL” 

 

1.2 Penegasan istilah 

Untuk menghindari terjadinya keraguan dalam penafsiran istilah atau kata-

kata pada judul penelitian ini,maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah 

tersebut agar dapat menjadi pedoman dalam penulisan selanjutnya. 

a. Manajeman 

Manajemen berasal dari bahasa ingris to manage yang berarti 

mengatur. Dalam sebuah organisasi yang mana pekerjaan tidak dapat 

dilakukan sendirian, manajemen diperlukan untuk mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif 

dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengaturan dilakukan 

melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen 

itu.
12

 Sedangkan menurut penulis manajemen adalah suatu proses yang khas 

yang terdiri dari tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfataan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 

                                                           
12

 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), hal. 1-2 
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Sedangkan kata manajemen ditinjau dari segi terminologi, para ahli 

dalam mengartikannya berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang dan 

sudut pandang mereka masing-masing. Mary Parker Follet, sebagaimana 

dikutip olehWibisono, mengatakan bahwa manajemen adalah “the art of 

getting things done through poeple” (suatu seni untuk mendapatkan segala 

sesuatu yang dilakukan melalui orang lain). Melalui definisi ini secara 

sederhana istilah manajemen dapat dipahami sebagai suatu seni 

memanfaatkan orang lain dalam rangka mencapai tujuan.
13

 

Pengelolaan (manajemen) diartikan sebagai proses yang khas yang 

terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan 

untuk menentukan dan upaya mencapai sasaran-sasaran dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia lainnya. Pengelolaan merupakan suatu 

proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan.
14

 

Menurut Malayu S.P Hasibuan, mendefinisikan manajemen adalah 

ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber- sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.
15

 Menurut G.R Terry menyatakan fungsi-fungsi manajemen 

adalah serangkaian sub bagian tubuh yang berbeda di manajemen sehingga 

bagian- bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai 

tujuan orgnisasi fungsi-fungsi manajemen terdiri dari :perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pergerakan (actuating), 

pengawasan (controlling)
8
. 

b. Wisata Belanja 

 Wisata belanja adalah kegitan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

membeli barang maupun jasa yang ada dilokasi tersebut.
16

 

 

                                                           
13

 Wibisono, Manajemen Perubahan,(Jakarta: Raja Grafindo, 2006),9 
14

 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), hal. 1-2 
15

 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), hal. 1-2 
16

https://www.kanal.web.id/pengertian-wisata-belanja (daikses 10 desember 2019) 

https://www.kanal.web.id/pengertian-wisata-belanja
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c. Pasar Bawah Pekanbaru 

 Pasar bawah senapelan merupakan salah satu objek wisata yang sangat 

memikat wisatawan.Pasar bawah merupakan pasar tertua di Pekanbaru,meski 

tidak banyak referensi yang menjelaskan kepastian tahun berdirinya pasar ini. 

Awalnya hanya pasar tradisional biasa,masyarakat membangun pasar ini 

dengan bangunan kios-kios kayu dipinggiran sungai siak. Pasar ini adalah 

salah satu saksi bisu hadirnya peradaban Kota Pekanbaru dalam perjalanan 

waktu.
17

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa rumusan 

masalah yang ingin diteliti yaitu:bagaimana Manajeman Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Informasi Pasar Bawah Sebagai 

Destinasi Wisata Belanja Tradisional? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajeman Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Informasi Pasar 

Bawah Sebagai Destinasi Wisata Belanja Tradisional 

1.4.2 Kegunaan penelitian  

a. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan tambahan literatur bagi peneliti 

lainnya terkait dengan Manajeman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru Dalam Mengelola Informasi Pasar Bawah Sebagai Destinasi 

Wisata Belanja Tradisional, sehingga menjadi rujukan dalam melakukan 

penelitian serupa. 

b. Hasil Penelitian ini hendaknya mampu memberikan kontribusi bagi Prodi 

Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi uin suska Riau. 

c. Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan program Sarjana Strata Satu 

(S1) dan sebagai syarat memenuhi gelar Sarjana Ilmu Komunikasi 

                                                           
17

“ecotourism pariwisata berwawasan lingkungan” last access novemver 

29,2019,https://studipariwisata.com/analisis/ecotourism-pariwisata-berwawasan-lingkungan/ 
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(S.I,Kom) pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB  II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang kajian terdahulu, landasan teori serta kerangka 

berfikir. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang jenis penelitian ynag digunakan, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, 

validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM (subjek penelitian) 

Berisi tentang sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur 

organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab yang menganalisa tentang Manajeman Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Mengelola 

Informasi Pasar Bawah Sebagai Destinasi Wisata Belanja 

Tradisional 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran untuk Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru terhadap Manajeman Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Mengelola 
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Informasi Pasar Bawah Sebagai Destinasi Wisata Belanja 

Tradisional, kemudian berisi Daftar Pustaka, Lampiran 

Dokumentasi Bukti penelitian serta Daftar Riwayat Hidup 

Penulis. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

2.1 Kajian Terdahulu 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari 

duplikasi pada desain dan temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan 

beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal peneliti terdahulu, 

maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain 

penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan 

dari desain-desain yang telah dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian 

yang relavan dengan penelitian penulis.  

1. Siti Nurzannah (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) tentang 

Kontribusi Humas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau dalam 

mempromosikan Event Pacu Jalur.
18

 

Dalam penelitian ini Fokus permasalahannya yaitu kontribusi humas 

dalam rangka untukmenyosialisasikan dan mempromosikan Event Pacu Jalur 

yang merupakan Event tahunan yang diselenggarakan di Kabupaten Kuantan 

Singingi agar dapat meningkatkan kunjungan wisata. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana peneliti berusaha 

menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan kondisi atau fenomena yang 

ada yang menjadi objek penelitian. Format deskriptif kualitatif dianggap tepat 

digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti 

studi tingkah laku konsumen, efek media, dan implementasi suatu kebijakan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Provinsi Riau dalam mempromosikan event Pacu Jalur yaitu dengan 

langkah awal memperkenalkan eventPacu Jalur kepada masyarakat dengan 

menyebarkan brosur, majalah, spanduk dan melaksanakan seminar dengan 

menampilkan CD yang berisi tentang event pacu jalur dengan menggunakan 

                                                           
18

Siti Nurzannah ,”Kontribusi Humas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau 

dalam mempromosikan Event Pacu Jalur”2015,1. 
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bahasa yang baik dan benar agar mudah dipahami dan dimengerti oleh 

masyarakat. Selain itu berhubungan baik dengan media, merupakan cara yang 

efektif dialakukan oleh Humas Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam 

berkomunikasi dengan para wartawan dari berbagai media massa, melakukan 

komunikasi langsung berhadapan, dengan cara bertatap muka langsung yang 

membuat lebih akrab, kemudian melakukan komunikasi melalui telepon untuk 

mengadakan jumpa pers diluar jadwal yang telah ditentukan. 

Adapun Perbedaan penelitian ini berfokus pada promosi event Pacu Jalur 

yang dilakukukan oleh Humas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi 

Riau, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran humas dinas pariwisata 

kota pekanbaru dalam mengelola pasar bawah sebagai destinasi wisata belanja 

tradisional. Hal tersebutlah yang menjadi pembeda. 

2. Yekti Andriani (Universitas Sebelas Maret) tentang Pengelolaan Obyek Wisata 

Tlatar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
19

 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

deskkriptif dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan yang dilakukan dalam 

metode penelitian tersebut yaitu pengumpulann data berdasarkan kenyatan 

dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu sebagai 

data primer adalah hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yakni diperoleh 

dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen serta berita yang berhubungan dengan 

pembangunan. Adapun kesimpulan dari penelitian tentang pengelolaan obyek 

wisata Tlatar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali yaitu 

dengan melalui Pembenahan Fisik Pembenahan fisik terdiri dari pembangunan 

maupun pengembangan sarana prasarana serta fasilitas pendukung lainnya di 

obyek wisata Tlatar, Peningkatan kinerja bagi para petugas atau pegawainya, 

Peningkatan kerjasama saling menguntungkan dengan pihak ketiga, 

Meningkatkan manajemen obyek wisata Tlatar, Mengembangkan dan 

melestarikan kebudayaan yang bernilai luhur sebagai jati diri bangsa, 

Melaksanakan dan mengembangkan jaringan kerjasama promosi obyek wisata 

                                                           
19

Yekti Andriani,”Pengelolaan Obyek Wisata Tlatar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Boyolali”2016,1. 
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Tlatar, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan 

pengelolaan obyek wisata Tlatar dan Lain-lain. 

Perbedaan penelitian terdapat pada fokus kajian, dimana penelitian ini 

berfokus pada pengelolaan obyek wisata dan juga adanya perbedaan lokasi 

penelitian. 

3. Marlina Desna (Universitas Sebelas Maret Surakarta) Peran Humas dalam 

Meningkatkan Potensi Wisata Surakarta Melalui Promosi Dengan Publik 

Eksternal oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
20

 

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa humas berperan 

untuk meningkatkan potensi wisata di Kota Surakarta. Upaya yang dilakukan 

yaitu melalui Promosi dengan publik eksternal. Promosi yang dilakukan melalui 

media promosi, yaitu dengan media cetak dan media elektronik. Bentuk 

promosi yang dilakukan yaitu melalui media cetak yang dibuat, seperti 

Leaflet/booklet& solo calender of eventserta media elektronik melalui 

kerjasama dengan pihak luar yang terkait seperti TV dan Radio untuk 

mendukung event-event yang diadakan. 

Adapun perbedaan penelitian terdapat pada fokus kajian, dimana 

penelitian berfokus pada peran humas, dan meningkatkan potensi wisata. Selain 

itu terdapat perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian dilakukan di kota 

Surakarta. 

4. Muhammad Rendi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) adalah 

bagaimana Pelaksanaan Fungsi Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam 

Mensosialisasikan Program Sadar Wisata.
21

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan 

banyaknya (kuantitas) data.  

                                                           
20

Marlina Desna,”Peran Humas dalam Meningkatkan Potensi Wisata Surakarta Melalui 

Promosi Dengan Publik Eksternal oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta”2016,49. 
21

Muhammad Rendi,”bagaimana Pelaksanaan Fungsi Humas Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Dalam Mensosialisasikan Program Sadar Wisata”,2012.1. 
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Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Humas Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Menyosialisasikan Program Sadar Wisata 

Kabupaten Rokan Hulu dapat di simpulkan yaitu Komunikator pihak yang 

menyampaikan atau mengirim pesan adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang Pariwisata dan Kepala Seksi 

Promosi, hubungan kerja sama yang baik antara Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu dengan pihak-pihak terkait hal ini menjalin 

kerja sama dengan publicinternal (staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Rokan Hulu) dan eksternal (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Riau, Radio Pemerintah daerah Rokan Hulu, TV Swasta, 

Riau Pos, dan Riau Terkini). Back up management yang menunjang kegiatan 

sosialisasi program sadar wisata seperti event jelajah rimbah rohul, dan media 

massa. Good image marker membangun citra yang baik di mata masyarakat 

dengan cara membuat pemberitaan tetntang program sadar wista yang mampu 

menghasilkan perekonomian masyarakat dan penghasil asli daerah (PAD). 

Adapun perbedaan penelitian terdapat pada fokus kajian, dimana 

penelitian berfokus pada peran program sadar wisata, dan mensosialisasikan. 

Selain itu terdapat perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian dilakukan di 

Kabupaten Rokan Hulu dan dalam menguji validitas mengguakan triagulasi 

sumber. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Manajemen 

Kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata manus dan agree yang 

berarti malakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja managere yang 

artinya menangani. Managere diterjemahkan dalam bahasa inggris dalam bentuk 

kata kerja to manage, dengan kata benda dengan management, dan manager untuk 

orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya manajemen diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.
22

  

                                                           
22

 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2006), 3 
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Sedangkan manajemen berasal dari bahasa inggris management yang 

berarti ketatalaksanaan, tatapimpinan, dan pengelolaan. Dari sini dapat diketahui 

bahwa manajemen secara bahasa adalah proses atau usaha yang dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata manajemen ditinjau dari segi terminology, 

para ahli dalam mengartikannya berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang 

dan sudut pandang mereka masing-masing. Mary Parker Follet, sebagaimana 

dikutip olehWibisono, mengatakan bahwa manajemen adalah “the art of getting 

things done through poeple” (suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu yang 

dilakukan melalui orang lain). Melalui definisi ini secara sederhana istilah 

manajemen dapat dipahami sebagai suatu seni memanfaatkan orang lain dalam 

rangka mencapai tujuan.
23

 

2.2.2 Pengelolaan 

Pengelolaan (manajemen) diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri 

dari atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan dan upaya mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumber 

daya manusia lainnya. Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,  dan pengawasan.
24

 

Menurut Malayu S.P Hasibuan, mendefinisikan manajemen adalah ilmu 

dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu12. 

Menurut G.R Terry dalam Winardi menyatakan fungsi-fungsi manajemen adalah 

serangkaian sub bagian tubuh yang berbeda di manajemen sehingga bagian-

bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan 

orgnisasi fungsi-fungsi manajemen terdiri dari : perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan 

(controlling).
25

 

Dari definisi tersebut , penulis menyimpulkan bahwa, fungsi-fungsi 

manajemen adalah serangkaian bagian-bagian dalam manajemen yang harus 

diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan misi suatu organisasi. Manajemen 
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 Wibisono, Manajemen Perubahan,(Jakarta: Raja Grafindo, 2006),9 
24
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25
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bisa dikatakan sebagai seni karena pencapaian tujuan yang ditetapkan adalah 

dengan menggunakan kegiatan orang lain. Adapun bagian-bagian dalam 

manajemen tersebut lebih dikenal dengan (POAC) Perencanaan (planning), 

Pengorganisasian (organizing), Pelaksanaan (Actuating), Pengawasan 

(Controlling). 

2.2.2.1 Fungsi Manajemen 

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang lebih dikenal 

dengan (POAC) perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pelaksanaan (actuating), pengawasan (controling).
26

 

A. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan 

fungsi fundamental manajemen, karena organizing, controling,dan actuating 

harus terlebih dahulu direncanakan. adapun pengertian perencanaan adalah 

kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta 

menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal 

memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang di usulkan 

yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
27

 

Dalam perencanaan harus diusahakan untuk menjawab enam 

pertanyaan yaitu: apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, 

bagaimana dikerjakan, dimana harus dikerjakan, siapa yang harus 

mengerjakan, dan kapan harus dikerjakan. Karena perencanaan yang 

baikakan memperlancar visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan yang 

hendak dicapai. Dean R. Spizer dalam Munir dan Wahyu menyebutkan 

“those who fail to plan, plan to fail (siapa yang gagal dalam membuat 

rencana, sesungguhnya ia sedang merencanakan kegagalannya).
28

 

Salah satu cara menilai kegiatan perencanaan yang bermacam- 

macam menurut terry bila ditinjau dari dimensi waktu yaitu : 

1) Perencanaan jangka panjang (Long Term Planning) 

                                                           
26
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27
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2) Perencanaan jangka menengah (Medium Term Planning) 

3) Perencanaan jangka pendek (Short Term Planning) 

Sedangkan ditinjau dari subtansi perencanaan tersebut adalah : 

1) Objective (sasaran) 

2) Policy (kebijakan) 

3) Procedure (prosedur) 

4) Method (metode) 

5) Standar (ukuran baku) 

6) Budget (anggaran) 

B. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang 

sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan 

lingkungan yang melingkupinya. Istilah pengorganisasian menurut Handoko 

adalah cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang 

paling efektif terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga 

kerja organisasi; bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatannya, di 

mana setiap pengelompokan diikuti penugasan seorang manajer yang diberi 

wewenang mengawasi anggota kelompok; hubungan antara fungsi, jabatan, 

tugas karyawan; cara manajer membagi tugas yang harus dilaksanakan 

dalam departemen dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas 

tersebut.
29

 

Organisasi berasal dari bahasa latin, organum yang berarti alat, 

bagian, anggota badan. Organisasi menurut Weber dalam Stoner dan 

Freeman adalah struktur birokrasi. Organisasi menurut pendapat Wendrich 

adalah proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
30

 

Berdasarkan berbagai pendapat tentang organisasi diatas, dapat 
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disimpulkan bahwa yang disebut organisasi ialah proses kerja sama dua 

orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, 

dalam setiap organisasi terkandung tiga unsur yaitu, kerja sama, dua orang 

atau lebih, tujuan yang hendak dicapai. 

C. Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan 

orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah di 

tetapkan.Pelaksanaan merupakan fungsi yang paling penting karena hal ini 

berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Dan seorang 

pemimpin dianggap berhasil apabila “powernya mampu menggerakkan 

bawahannya”. Hal ini memang benar, karena apabila bawahan yang 

memiliki kemampuan bekerja tetapi tidak memiliki kemauan (motivasi) 

untuk bekerja sama, maka yang akan timbul adalah kesulitan mengajak serta 

menyuruh untuk bekerja dengan baik.
31

 

 

D. Pengawasan (Controling) 

Pengawasan merupakan aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan 

dapat terlaksana sesuai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain pengawasan adalah mengadakan penilaian 

sekaligus koreksi sehingga apa yang telah direncanakan dapat terlaksana 

dengan benar. Menurut Mudrick pengawasan merupakan proses dasar yang 

secaraesensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu 

organisasi. Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap, menentukan standar 

pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan 

standar dan menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan 

standar dan rencana.
32

 

Dalam proses pengawasan setidaknya ada tiga fase yang harus ada 

dilalui dalam pengawasan ini, yaitu pemimpin harus menentukan atau 

menetapkan standar, evaluasi dancorrective action, yakni mengadakan 
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tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan itu dapat 

direalisir. Sedangkan tujuan utama dari pengawan ini adalah mengusahkan 

agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan atau dapat terealisir.
33

 

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam 

menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, 

mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja 

yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan 

apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap 

penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk 

memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara 

efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Pengertian Mockler secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya 

pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan 

atau tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan 

maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar terkait dengan pencapaian 

tujuan dari waktu ke waktu.
34

 

2.2.3 Wisata Belanja 

Pariwisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk 

rekreasi atau liburan dan juga yang dilakukan untuk aktivitas. Menurut Musanef.
35

 

Secara etimologis pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”, 

dimana dijelaskan bahwa pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar atau 

berulang-ulang. Sedangkan Wisata berarti perjalanan atau berpergian. Atas dasar 

itu, maka kepariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan 

berkali-kali atau berulang-ulang dari satu tempat ke tempat lain. Seseorang yang 

melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan 

tujuan rekreasi.  

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

Pariwisata adalah Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta 
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layanan yang disediakan masyarakat setempat,sesama wisatawan, pemerintah, 

pemerintah daerah dan pengusaha.
36

 

Menurut Kusdianto Pariwisata adalah suatu susunan organisasi, baik 

pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan 

pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang 

sedang bepergian.
37

 

Selanjutnya jenis-jenis kegiatan dan usaha pariwisata menurut Undang-

Undang Pariwisata Pasal 14 Nomor 10 tahun 2009 itu terdiri dari Usaha 

pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik 

wisata buatan/binaan manusia, Usaha pembangunan dan/atau pengelolaan 

kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-

undangan, Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, 

bukan angkutan transportasi reguler/umum, Usaha penyediaan jasa perencanaan 

perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk 

penyelenggaraan perjalanan ibadah, Usaha penyediaan makanan dan minuman 

yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, 

penyimpanan dan/atau penyajiannya, usaha penyediaan pelayanan penginapan 

untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, 

usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, 

karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk 

pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa, usaha wisata 

tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha 

penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan 

prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, 

sungai, danau, dan waduk.
38

 

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan 

daya tarik wisata. Belanja artinya kegiatan yang dilakukan seseorang atau 
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sekelompok orang secara sukarela tanpa ada paksaan untuk membeli segala 

keperluan yang dibutuhkan,Makawisata belanja secara singkat disimpulkan 

sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

orang bukan sekedar hanya jalan-jalan tetapi sekaligus untuk membeli kaperluan 

dan melihat-lihat serta menikmati daya tarik dari kawasan wisata belanja tersebut, 

Wisata belanja menawarkan belanja sebagai kegiatan utama, ketika mencari 

kebutuhan yang diinginkan mulai dari belanja barang-barang antik, barang-barang 

modern hingga kebutuhan akan buah tangan ciri khas daerah kunjungan wisata 

yang dapat dibawa ketika meninggkalkan objek wisata. adapun Komponen 

pendukung wisata belanja guna menarik minat wisatawan antara lain, 

aksesibitas,yaitu segala aspek guna mendukung terselenggaranya wisata belanja 

berupa transfortasi yang meliputi akses menuju objek wisata, jalan yang memadai 

berikut pengelolaan lalu-lintas guna menghindari kemacetan.  Selanjutnya adalah 

Ketersediaan produk yang dibutuhkan dengan harga jual yang 

kompetetif.Keamanan, jaminan akan keamanan dan kenyamanan pengunjung 

selama berbelanja. Serta  Fasilitas lain sebagai komponen pendukung yang 

dibutuhkan oleh pengunjung seperti lahan parkir, tempat beribadah, akses 

komunikasi dan informasi, pelayanan produk perbankan, fasilitas kebersihan dll.
39

 

2.2.4 Prinsip-prinsip Dasar PengelolaanPariwisata 

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan 

yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai 

sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta 

bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Cox, dalam Dowling dan 

Fennel ialah pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada 

kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan 

budaya dan keunikan lingkungan, preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas 

sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata, 

pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya 
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lokal, pelayanan kepada wisatawan yangberbasis keunikan budaya dan lingkungan 

sosial, memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan 

pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi 

sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika 

melampaui ambang batas (carrying capacity) lingkungan alam atau akseptabilitas 

sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatanmasyarakat
.40 

Disamping itu, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip 

keseimbangan antar berbagai elemen yang saling berinteraksi dan memengaruhi. 

Menurut Liu dan Buckley, prinsip-prinsip keseimbangan yang perlu mendapat 

perhatian adalah sebagai berikut: 

a. Pembangunan versus konservasi 

Pariwisata tidak hanya menyangkut bagaimana membangun dan 

mengelola suatu kawasan menjadi objek wisata, namun pengelolaannya harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan proteksi baik terhadap 

aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan.Keseimbangan antara pembangunan 

dan konservasi menjadi faktor yang esensial bagi keberlanjutanpariwisata. 

b. Penawaran versus permintaan 

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara sisi 

penawaran (supply) dan permintaan (demand). Penawaran mewakili produk 

pariwisata seperti taman wisata alam, akomodasi dengan gaya lokal, eko-tur, 

sarana rekreasi, aktivitas budaya, dan sebagainya. Sedangkan permintaan 

mengacu kepada pasar pariwisata, yaitu wisatawan tipe apa yang akan disasar, 

berapa jumlah yang akan berwisata, dimana mereka akan menginap, berapa 

uang yang akan mereka keluarkan, kegiatan menarik apa yang akan mereka 

lakukan, dan sebagainya. Menyeimbangkan penawaran dan permintaan 

merupakan salah satu kunci untuk tetap suksesnya pariwisata. Penekanan salah 

satu atas yang lainnya akan membawa masala di masa yang akan datang. 

c. Keuntungan versus biaya 
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Pengelolaan pariwisata harus mempertimbangkan dan memastikan bahwa 

ada keseimbangan distribusi keuntungan (benefit) dan biaya (cost), Hal ini 

menyangkut pengembalian investasi yang cukup, pengalokasian fee untuk 

mengatasi dampak aktivias pariwisata, pengembalian yang optimal atas biaya 

sosial, ekonomi, dan budaya bagi penduduk lokal, insentif dan besaran pajak 

yang wajar. Dalam rangka menciptakan pengelolaan pariwisata yang mampu 

membiayai diri sendiri (economicallyself-sufficient) perlu disusun kebijakan 

finansial dan fiscal yang wajar di samping juga harus memperhatikan faktor 

non-ekonomi seperti biaya dan keuntungan sosial dan 

lingkungan.Keseimbangan pengelolaan keuntungan dan biaya menjadi salah 

satu penentu keberlanjutanpariwisata. 

d. Manusia versus lingkungan 

Tantangan pengelolaan pariwisata adalah mencari keseimbangan 

antara traditional ways dengan modern practices.Di beberapa kawasan wisata, 

penduduk lokal terkadang belum atau bahkan tidak menerapkan metode 

konservasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.Hal itu disebabkan 

oleh ketersediaan sumber daya yang melimpah di masa lalu. Cepat maupun 

lambat kondisi itu tidak akan dapat bertahan mengingat pertumbuhan 

penduduk yang begitu pesat secara alami akan memerlukan ruang dan sumber 

daya untuk hidup danpenghidupannya. 

Keberadaan pariwisata dapat diarahkan sebagai wahana penyeimbang 

antara kepentingan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.Pariwisata 

hendaknya menyediakan metode untuk mengelola lingkungan yang lestari 

baik melalui konsep kawasan konservasi, pembaruan sumber daya alam, daur 

ulang, dan sebagainya. Tentu saja usaha pelestarian lingkungan ini biasanya 

berjalan jika sejalan dengan tata nilai dan norma yang dianut komunitas lokal. 

Melalui proses pendidikan dan pembelajaran dapat diusahakan perubahan 

perilaku dankebiasaankomunitas lokal yang merugikan lingkungan, seperti 

pembuangan sampah sembarangan, penghancuran terumbu karang dan 

perusakan pantai, pembalakan liar, pengambilan sumber daya yang melebihi 

kapasitas normal, serta praktik-praktik tradisional yang merugikan lainnya. 

Sebaliknya, penekanan dan penguatan atas nilai-nilai lokal yang mendukung 

kelestarian lingkungan perlu diakui. 
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Menurut Richardon dan Fluker, yang harus dicakup dalam manajemen 

pariwisata paling tidak terfokus pada konsep values tourism yang diluncurkan 

tahun 1995 oleh the pacific asia travel association (PATA), yaitu:memenuhi 

kebutuhan konsumen (wisatawan), meningkatkan kontribusi ekonomi nasional 

negara bersangkutan, meminimalisasi dampak pariwisata terhadap 

lingkungan, mengakomodasi kebutuhan dan keinginan negara tuan rumah 

yang menjadi tujuan wisata, menyediakan pengembalian finansial yang cukup 

bagi orang-orang yang berusaha dipariwisata. 

Sedangkan values atau nilai-nilai yang harus dipertimbangkan 

menyangkut konsumen, budaya dan warisan budaya, ekonomi, ekologi, 

finansial, sumber daya manusia, peluang masa depan, politik, dan sosial. 

Tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah untuk 

menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan 

kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian 

keberagaman budaya.Oleh karena itu diperlukan keterlibatan semua 

pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk mengintegrasikan kerangka 

pengelolan pariwisata. 

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah staff dari industri 

pariwisata, konsumen, investor dan developer, pemerhati dan penggiat 

lingkungan, pemerhati dan penggiat warisan dan pelestari budaya, masyarakat 

tuan rumah, pemerintah, serta pelaku ekonomi lokal dan nasional. Pemangku 

kepentingan di atas memiliki harapan dan nilai yang berbeda yang perlu 

dikelola sedemikian rupa agar diadopsi dan terwakili dalam perencanaan, 

pengembangan dan operasionalisasinya.
41

 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka pikir merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari 

proses penelitian. Kerangka pikir digunakan untuk mengukur variabel. Indikator 

kontribusi Manajeman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam 

Mengelola Informasi Pasar Bawah Sebagai Destinasi Wisata Belanja 

Tradisional.Untuk mengarahkan penelitian ini agar tepat pada sasarannya, maka 

diperlukan kerangka pikir atau konsep operasional yang digunakan untuk 
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memberikan penjelasan terhadap konsep teori. Kerangka pikir adalah model 

konseptual bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah didefinisikan 

sebagai masalah yang penting, adapun kerangka berfikir pada penelitian ini dapat 

dilihat dari berbagai tahapan dibawah ini: 

Pertama, menetapkan permasalahan dalam penelitian dengan judul 

penelitian yaitu Manajeman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

Dalam Mengelola Informasi Pasar Bawah Sebagai Destinasi Wisata Belanja 

Tradisional. 

Kedua, melakukan identifikasi permasalahan terhadap permasalahan yang 

telah ada dan akan muncul berkaitan dengan penelitian ini. Untuk melihat dan 

mengetahui penerapan manajemen tersebut, dilakukan survey ke lokasi penelitian 

sekaligus untuk mendapatkan gambaran umum lokasi penelitian. 

Ketiga, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi melalui informan penelitian atau responden penelitian. Dalam 

mengumpulkan data penelitian tentang Manajeman Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Informasi Pasar Bawah Sebagai 

Destinasi Wisata Belanja Tradisional. 

Keempat, menyajikan hasil penelitian dan kemudian melakukan analisis 

dengan teknik deskriptif kualitatif. 

Kelima, tahap ini merupakan tahap akhir penelitian yaitu menarik 

kesimpulan serta sekaligus memberikan saran. 
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Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam metode penelitian ini penulis meggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif, dimana peneliti berusaha menggambarkan kondisi atau 

keadaan sesungguhnya dengan cara mengumpulkan data dan informasi di 

lapangan dan menjelaskan dalam bentuk uraian tanpa menguji hipotesis atau 

membuat prediksi sebelumnya.
42

 Selain itu data kualitatif juga dituangkan dalam 

bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.
43

 

 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Objek Wisata Pasar Bawah, Dinas 

Perdagangan Dan Pasar Kota Pekanbaru dan Kantor Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru, Riau.  

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal diselenggarakan. 

 

3.3 Sumber Data Penelitian 

3.3.1 Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung yang diperoleh dengan 

melihat keadaan dan berdasarkan pemantauan kondisi lapangan.
44

 yang ada 

disekitar objek wisata Pasar Bawah Pekanbaru, Riau. Serta melalui wawancara 

secara langsung dan observasi lapangan dengan pihak yang menjadi objek 

penelitian. Instansi yang akan penulis wawancarai yaitu bidang humas Dinas 

Pariwisata Kota Pekanbaru. 

3.3.2 Data Sekunder 

                                                           
42

Rosady Ruslan, Manajemen PR dan media Komunikasi,(PT.RajaGrafindo:Jakarta.2003)212. 
43

Burhan Bungin,Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi,(Prenadamedia 

Grup:Jakarta.2013),124. 
44

Sungadji etta,sopiah,Metodologi Penelitian (CV Andi Offset:Yogyakarta,2010,171. 
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Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh perantara atau data tersebut diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya dari kepustakaan dokumentasi serta laporan-laporan.
45

Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa buku, majalah, internet dan sumber lain yang relevan 

dengan penelitian ini. 

3.3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan, 

yaitu orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian dan subjek pada 

penelitian ini adalah Karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru dalam hal ini bidang promosi, pemasaran dan ekonomi kreatif yang 

berjumlah 4 orang, yaitu 1 orang kepala bidang dan 3 orang kepala seksi 

dikarenakan informan ini dapat memberikan informasi yang lebih akurat. 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

Tabel 3.3.3.1 Informan Penelitian. 

NO NAMA JABATAN 

1 H. MOH GENTA BAWANA MAZDA, SE KABID PROMOSI, 

PEMASARAN, DAN 

EKONOMI KREATIF 

2 EVY RUKNIYANTI, S.Sos, ME SEKSI PENGEMBANGAN 

EKONOMI KREATIF 

3 Hj EFRINA KASI 

PROMOSI,PEMASARAN 

4 NURULYATI, SH KASI KERJASAMA 

EKONOMI KREATIF 

3.3.4. Objek Penelitian  

Objek penelitian pada penelitian kualitatif menjelaskan tentang apa yang 

menjadi sasaran penelitian yang secara konkret tergambar dalam fokus masalah 

penelitian. Yang menjadi objek dalam penelitian ini Manajeman Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Informasi Pasar 

Bawah Sebagai Destinasi Wisata Belanja Tradisional yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 

                                                           
45

Burhan Bungin,Metode Penelitian Kualitatif (prenamedia  Group:Depok,2005),132. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini melakukan dengan menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu (1)Wawancara (2)Obervasi (3)Dokumentasi dengan 

rincian sebagai berikut: 

3.4.1 Wawancara 

Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada informan 

untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih lengkap dengan melakukan 

wawancara secara langsung. Teknik wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara tersrtuktur karena sangat memadai dalam penelitian kualitatif, yang 

dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Sebagai 

alat penunjang dalam wawancara ini penulis menggunakan alat perekam dan 

buku catatan. 

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara penulis dan Kepala 

Bidang maupun Kepala Seksi yang ada di Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota 

Pekanbaru. Penulis menggunakan beberapa pertanyaan yang telah penulis 

siapkan. Teknik wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Moh. Genta 

Bawana Mazda, SE selaku Kepala Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi 

Kreatif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yaitu suatu 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara 

sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dari wawancara ini 

peneliti dapat memperoleh informasi data tentang masalah yang diteliti secara 

akurat. 

3.4.2 Observasi 

Observasi yaitu data yang diperoleh dengan cara pengamatan langsung 

yang meliputi pengamatan terhadap kegiatan rutinitas maupun aktifitas yang 

dilakukan oleh responden.
46

 Observasi dilakukan di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru serta Pasar Bawah Senapelan. Metode ini digunakan 

penulis untuk mencari data yang ada, dengan cara datang langsung ke objek atau 

lokasi penelitian dengan memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap 

penting guna memperoleh gambaran objek penelitian yang ada yaitu Manajeman 

                                                           
46

Gumawan Imam,Metode penelitian kualitatif (Bumi Aksara:Jakarta,2013),143. 
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Informasi 

Pasar Bawah Sebagai Destinasi Wisata Belanja Tradisional . 

3.4.3 Dokumentasi 

Metode dokumentsi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data 

historis.
47

 Teknik ini dilakukan untuk mencari data atau informasi riset melalui 

membaca jurnal ilmiah. Kemudian dikembangkan sesuai kebutuhan dan 

penyusunan penelitian dengan tidak membatasi jumlah maupun sumbernya. 

 

3.5Validitas Data  

Validitas data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah,salah satu 

yang digunakan dalam menguji validitas data yaitu alat ukur penelitian yang harus 

dapat mengukur variabel yang dimaksudkan untuk diukur, bukan variabel yang 

lain. Setelah penelitian dilakukan,maka selanjutnya perlu dilakukan validitas data 

atau pengujian data dan pemeriksaan keabsahan data.
48

 

Validitas data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan.
49

 Untuk menjaga keabsahan 

data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan 

menggunakan model tringulasi. Metode tringulasi dilakukan untuk melakukan 

pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi 

yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau 

apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika 

diwawancara dan saat melihat dokumentasi yang ada. 

 

3.6Teknik Analisis Data 

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah 

melakukan proses analisis data, analisis data Merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan 

pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan dijadikannya sebagai temuan 

                                                           
47

Ibid.,175. 
48

Kriantono,Rachmad,Teknik Praktis Riset Komunikasi,(Jakarta:kencana prenada media 

grup,2006),11. 
49

Moelong,Metode Penelitian Kualitatif,(PT Remaja Rosdakarya:Bandung,2004),330. 
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untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.
50

 

Untuk analisis data, penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif  

kualitatif dengan cara menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci 

mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh 

sebelumnya melalui laporan penelitian berupa hasil wawancara yang telah 

dilakukan, kemudian dianalisa dan dilanjutkan dengan merubah dalam bentuk 

kalimat-kalimat dan paragraf serta ditarik kesimpulan untuk mendapatkan inti dari 

hasil penelitian. 

Teknik analisis data terdapat 4 langkah, yaitu.
51

: 

1. Pengumpulan data ( Data Collection) 

 Pengumpulan data merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 

mencari dan mengumpulkan data data yang relevan dengan penelitian. Data 

ini bisa didapatkan  Melalui peninggalan tertulis seperti arsip arsip, buku 

buku dan notulen dari rapat serta teori teori yang berhubungan dengan 

masalah penelitian metode ini digunakan untuk melengkapi wawancara dan 

observasi demi mendukung kebutuhan data penelitian 

 

2. Reduksi Data (Data Reductions) 

 Reduksi data merupakan proses pemilihan, Pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, dan pengabstraksian, Serta proses penstransformasian data-

data  kasar yang didapat dari catatan tertulis di lokasi penelitian yang dalam 

hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru.  

Sebagaimana diketahui, Reduksi data terjadi secara kontinu melalui 

kehidupan mutu proyek yang di orientasi kan secara kualitatif. Reduksi data 

dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat kode kode yang 

diperlukan, menelusuri tema, dan membuat Gugus-Gugus yang selanjutnya 

dilakukan penelitian lapangan sampai penyusunan akhir laporan. 

3. Penyajian data (Display) 

                                                           
50

Tohirin,Metode Penelitian Kualitatif(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013)141. 
51

Agus,Salim,Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,(Yogyakarta:Tiara Wacana,2006),22-

23. 
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 Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti dari informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati., 

penyajian data dalam penelitian ini disuguhkan dalam bentuk deskripsi narasi 

tentang pengelolaan informasi pasar bawah kota Pekanbaru sebagai Destinasi 

wisata belanja tradisional. 

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification) 

  Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan 

catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar fikiran, 

untuk mengembangkan kesepakatan inter Subyektif atau yang luas untuk 

menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Atau dengan kata 

lain, verifikasi merupakan usaha memunculkan makna makna dari data yang 

harus diuji kebenarannya, kekokohan ya, dan kecocokannya dengan validitas 

penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1. Sejarah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pekanbaru 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah sebagai satu 

pelaksana pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru yang 

dipimpinoleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada Walikota pekanbaru melalui sekretaris daerah kota pekanbaru. Tahun 

1999 Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Pekanbaru masih bernama kantor 

Pariwisata, dimana kantor tersebut di Pimpin Oleh Kepala Dinas Drs. Muzzamir. 

Kemudian pada Tahun 2001 barulah dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Pekanbaru.
52

 Setidaknya ada total 8 kepala Dinas yang pernah memimpin 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sejak 2001 hingga 2020, awal 

kepemimpinan dipimpin oleh Drs. Muzammir, kemudian Drs. Sarbaini, 

Drs.Raisnus, M,pd, Dastrayani Bibra,  Syaril Manaf, M,pd, Drs. H. 

Hermanius,MM. Ardiansyah eka putra,S,stp,Msi dan tahun 2020 kini dipimpin 

oleh Dr. H.Nurfaisal, M,pd.
53

  

 

4.2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru  

Visi dan Misi haruslah ada pada setiap instansi atau organisasi agar dapat 

berjalan sesuai target dan keinginan dari seluruh anggotanya,adapun visi dan misi 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sebagai berikut: 

4.2.1 Visi  

Terwujudnya Kota Pekanbaru menjadi pusat kebudayaan melayu dan 

kota wisata yang bernuansa melayu berlandaskan Iman dan Taqwa.  

4.2.2 Misi  

Melestarikan, membina dan mengembangkan budaya melayu ditengah-

tengah masyarakat, menjadi tempat-tempat wisata dan hiburan bebas dari 

perjudian, miras, dan narkoba, menggali melestarikan dan mengembangkan 
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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 
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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 
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potensi objek-objek wisata, meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak 

pengusaha dalam mewujudkan sadar wisata, meningkatkan sumber daya aparatur 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
54

 

 

4.3. Logo Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

4.3.1 Bentuk Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Makna Logo 

Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam mewujudkan 

lambing dari sebuah kota, lima buah pintu gerbang berarti Pancasila yang 

menjadi dasar Negara Republik Indonesia, padi dan kapas lambing kemakmuran 

atau sandang pangan rakyat, rantai yang melingkari mengartikan kekokohan 

persatuan rakyat, roda terbang melambangkan perkembangan yang dinamis, 

pohon karet, menara minyak takal berarti sebagai kota dagang dan kota 

pelabuhan yang banyak mengekspor hasil hutan dan bumi, ditengah-tengah 

perisai yang berbentuk jantung terdapat sebuah tombak bambu yang tangkainya 

berwarna cokelat tua,matanya berwarna perak tagak lurus,mewujudkan 

kepahlawanan(kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan 

kemerdekaan tanah air, garis lurus melintang yang terletak antara merah putih, 

artinya melukiskan khatulistiwa.
55

 

4.4. Tugas Pokok pimpinan inti serta Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Pekanbaru.  
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4.4.1 Tugas Pokok Pimpinan Inti 

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 17 tahun 2008 tentang rincian 

tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota 

Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru adalah satu pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru di 

bidang Pariwisata, Seni dan Budaya, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 

Kota Pekanbaru,merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di 

lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan beragam 

aturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, dan 

Peraturan Mentri Dalam Negeri, yang kemudian diaktualisasikan oleh 

pemerintah daerah melalui lembaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru 

Nomor 8 Tahun 2008 pasal 23 yang berbunyi “Dinas Kebudayan dan Pariwisata 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota 

di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata”. Secara struktural lembaga ini dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah.
56

 

Kepala Dinas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan 

fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, 

menyelenggarakan urusan Pemerintah dan pelayanan umum, penyusunan 

rencana kerja, pemantauan dan evaluasi, embinaan dan pelaporan, 

penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas dan pelaksanaan tugas-tugas lain.
57

 

Sekretaris Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan 

fungsi penyusunan program kerja dinas, pnyelenggaraan pelayan administrasi, 

keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga, 

pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas, penkoordinasian rapat 
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dinas dan keprotokolan, pengkoordinasian laporan tahunan, pengkoordinasian 

kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor.
58

 

Bagian Program, Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi perencanaan program kerja sub bagian program dan 

umum, penyelenggaraan pelayanan administrasi sub bagian program dan umum, 

pengevaluasian tugas administrasi sub bagian program dan umum, pelaporan 

pelaksanaan tugas sub bagian program dan umum.
59

 

Sub Bagian Keuangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi perencanaan program kerja sub bagian keuangan 

dinas, pelaksanaan verifikasi, penyiapan surat perintah membayar, pelaksanaan 

akuntansi dinas, pembagian tugas kepada bawahan, pemberian petunjuk kepada 

bawahan, pemeriksaan pekerjaan bawahan, pembuatan konsep pedoman dan 

petunjuk teknis, pengevaluasian tugas, serta pelaporan pelaksanaan tugas.
60

 

Bidang pembinaan seni dan budaya, dinas kebudayaan dan pariwisata 

kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan Perumusan nilai 

budaya, pengkoordinasian, pembinaan kebudayaan dan  Kesenian, pemberian 

bantuan dan penghargaan, Perumusan pemberian perizinan, pemungutan 

retribusi izin mendirikan lembaga, Perumusan petunjuk teknis kegiatan kesenian 

dan kebudayaan, serta pelaksanaan tugas lainnya
61

 

Bidang promosi, pemasaran dan ekonomi kreatif, dinas kebudayaan dan 

pariwisata kota Pekanbaru mempunyai tugas mengkordinasikan pemasaran atau 

promosi wisata, informasi dan Dokumentasi wisata, pembinaan dan Perumusan 

pemberian perizinan usaha pariwisata, penyusunan petunjuk teknis kegiatan 

usaha pemasaran atau promosi wisata, peman Tawan, pengawasan dan 

pengendalian kegiatan usaha pemasaran atau promosi wisata Bidang promosi, 
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pemasaran dan ekonomi kreatif, dinas kebudayaan dan pariwisata kota 

Pekanbaru mempunyai tugas mengkordinasikan pemasaran atau promosi wisata, 

informasi dan Dokumentasi wisata, pembinaan dan Perumusan pemberian 

perizinan usaha pariwisata, penyusunan petunjuk teknis kegiatan usaha 

pemasaran atau promosi wisata, pemantauan, pengawasan dan pengendalian 

kegiatan usaha pemasaran atau promosi wisata Penyuluhan kepariwisataan, 

penyiapan dan bimbingan dan Penyuluhan.
62

 

Bidang pembinaan dan industri pariwisata kepala bidang pembinaan dan 

pengembangan industri pariwisata dinas kebudayaan dan pariwisata kota 

Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian pengembangan jasa pariwisata, 

pengawasan dan penertiban izin usaha, peman Tawan dan evaluasi kegiatan 

usaha kepariwisataan, penyusunan tenaga kerja, pengembangan industri 

pariwisata, pengendalian kegiatan usaha usaha  Kepariwisataan, pengevaluasian 

sarana dan prasarana serta ketenagakerjaan di bidang pariwisata, pengembangan 

sarana dan prasarana PHRI Asita dan asosiasi lainnya , Peningkatan usaha di 

bidang kepariwisataan, pembinaan dan pengembangan industri pariwisata, serta 

pengembangan industri pariwisata.Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru 

Bidang sumber daya pariwisata kepala bidang sumber daya pariwisata 

dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian 

tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian 

sumber daya pariwisata, pengawasan dan penertiban izin usaha, peman Tawan 

dan evaluasi kegiatan usaha kepariwisataan, penyusunan tenaga kerja, 

pengembangan sumberdaya pariwisata, pengendalian kegiatan usaha usaha 

kepariwisataan, pengevaluasian sumber daya pariwisata serta ketenagakerjaan di 

bidang pariwisata dan pembinaan sumber daya pariwisata.
63

 

4.4.2 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaPekanbaru 

  Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

adalah sebagai berikut: 
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1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris,membawahi: 

a. Sub Bagian Program 

b. Sub Bagian Umum 

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya membawahi: 

a. Kasi Nilai-Nilai Budaya 

b. Kasi Sejarah Dan Kepurbakalaan 

c. Kasi Kerjasama Ekonomi Kreatif 

4. Bidang Promosi, Pemasaran Dan Ekonomi Kreatif membawahi: 

a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 

b. Kasi Promosi Dan Pemasaran 

c. Kasi Kerjasama Ekonomi Kreatif 

5. Bidang Pembinaan Dan Industri Pariwisata membawahi: 

a. Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata 

b. Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata 

c. Kasi Pengembangan Industri Pariwisata 

6. Bidang Sumber Daya Pariwisata membawahi: 

a. Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

b. Kasi Informasi Dan Pengkajian Data Pariwisata 

c. Kasi hubungan Kelembagaan Pariwisata.
64
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru, maka penulis meyimpulkan bahwa Manajeman 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Informasi 

Pasar Bawah Sebagai Destinasi Wisata Belanja Tradisional telah dilakukan 

dengan tahapan-tahapan yang terstruktur, namun belum berjalan dengan optimal. 

Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru telah 

menyusun rencana pemanfaatan penyiaran informasi mengenai Pasar Bawah di 

media cetak, memanfaatkan penggunaan media sosial bersama duta wisata 

pekanbaru, ikut serta dalam agenda tahunan yang berhubungan dengan 

kepariwisataan dan menyebarkan standing banner di tempat-tempat keramaian 

seperti Bandara dan Mol guna penyebaran informasi keberadaan pasar bawah 

kepada para wisatawan. 

Pengorganisasian Manajeman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru Dalam Mengelola Informasi Pasar Bawah Sebagai Destinasi Wisata 

Belanja Tradisional sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang ada di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Bekerjasama dengan bidang-

bidang yang ada, maupun seksi-seksi yang ada di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mengelola objek wisata yang ada di Pekanbaru 

khususnya pasar bawah. Pada bidang promosi, Pemasaran dan ekonomi kreatif 

pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru turut membuat video dan 

konten untuk media sosial yang di informasikan ke media online dinas 

kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru. 

Pelaksanaan Manajeman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru Dalam Mengelola Informasi Pasar Bawah Sebagai Destinasi Wisata 

Belanja Tradisional dilakukan dengan beberapa kegiatan aktif tahunan seperti 

pekanbaru bandaraya melayu dan pekanbaru expo. Bidang promosi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota pekanbaru juga melakukan penyiaran 

informasi ke media cetak lokal yang ada di kota Pekanbaru, salah satunya Riau 
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Pos dan Tribun Pekanbaru 

Pengawasan Manajeman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru Dalam Mengelola Informasi Pasar Bawah Sebagai Destinasi Wisata 

Belanja Tradisional dilakukan dengan beberapa bentuk pengawasan seperti 

terjun langsung ke pasar bawah, kontroling bulanan dan rapat tahunan yang 

dilaporkan langsung oleh pengelola Pasar Bawah Pekanbaru kepada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan kepada Dinas 

Kebudayaandan Pariwisata Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang mengelola 

objek wisata belanja pasar bawah pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya mendukung penuh terhadap 

Manajeman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam 

Mengelola Informasi Pasar Bawah Sebagai Destinasi Wisata Belanja 

Tradisional dengan merancang anggaran khusus terhadap pelaksanaannya, 

dikarenakan minim nya anggaran yang tersedia dari internal Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, menyebabkan terhambatnya 

langkah untuk bisa membuat perencanaan dan implementasi kegiatan yang 

lebih luas lagi. 

2. Agar ditambahnya sumber daya manusia agar ada petugas-petugas khusus 

yang mengelola objek Wisata Pasar Bawah Pekanbaru ini, karena hingga 

saat ini yang memantau sesekali hanya karyawan Dinas Perdagangan dan 

Pasar yang juga turut memantau objek wisata lainnya di Pekanbaru, jadi 

belum tersedia karyawan Khusus yang memantau dan mengelola objek 

Wisata Pasar Bawah. 
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LAMPIRAN 

 

NAMA : Iqbal Mahbub Almukarrom  

NIM  : 11643101884 

PRODI : Ilmu Komunikasi 

JUDUL : Manajeman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

Dalam Mengelola Informasi Pasar Bawah Sebagai Destinasi 

Wisata Belanja Tradisional 

 

Daftar Pertanyaan Penelitian:  
A. Perencanaan (Planning) 

1. Apa bentuk perencanaan dalam pengelolaan Manajeman Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Informasi Pasar Bawah 

Sebagai Destinasi Wisata Belanja Tradisional? 

2. Bagaimana cara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru 

mempromosikan Objek Wisata Pasar Bawah ? 

3. Kapan Dinas Pariwisata Pekanbaru membuat suatu Kebijakan dalam 

memfasilitasi Objek Wisata Pasar Bawah ? 

4. Bagaimana bentuk perencanaan SDM untuk mengelola Objek Wisata Pasar 

Bawah ? 

5. Siapakah yang membuat perencanaan pengelolaan Objek Wisata Pasar Bawah 

tersebut ? 

6. Apa kendala Dinas Kebudayan dan Pariwisata Pekanbaru dalam menyusun 

Perencanaan Objek Wisata Pasar Bawah ? 

 

B. Pengorganisasian (Organizing) 

1. Apa Wewenang yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Pekanbaru sebagai (pengelola) Objek Wisata Pasar Bawah ? 

2. Apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru bekerja sama dengan 

instansi lainnya dalam mengelola Objek Wisata Pasar Bawah? 

3. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan Objek Wisata 

Pasar Bawah? 



 
 

 
 

4. Siapa yang memberikan wewenang di dalam pengelolaan Objek Wisata Pasar 

Bawah ini ? 

5. Bagaimana Model struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Pekanbaru ? 

6. Bagaimana Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pekanbaru ? 

C.Tindakan (Actuating) 

1. Apa saja bentuk Tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Pekanbaru sebagai (pengelola) dalam manajeman pengelolaan 

Objek Wisata Pasar Bawah? 

2. Bagaimana mekanisme Pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Pekanbaru dalam mengelola Objek Wisata Pasar Bawah? 

3. Apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru menetapkan Petugas 

untuk Mengelola Objek Wisata Pasar Bawah? 

4. Petugas apa saja yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pekanbaru untuk mengelola Objek Wisata Pasar Bawah tersebut ? 

5. Siapakah yang membuat kebijakan-kebijakan disetiap tindakan terhadap 

mengelola Objek Wisata Pasar Bawah? 

6. Apa kendala yang dihadapi saat ini salah satunya yg menghambat Pengelolaan 

Objek Wisata Pasar Bawah? 

D. Pengawasan (Controling) 

1. Apa saja bentuk evaluasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Pekanbaru sebagai pengelola Objek Wisata Pasar Bawah? 

2. Apa bukti evaluasi yang telah di implementasikan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Pekanbaru sebagai pengelola Objek Wisata Pasar Bawah? 

3. Siapa yang mengevaluasi Pengelolaan Objek Wisata Pasar Bawah? 

4. Bagaimana cara mengoptimalkan Pengelolaan Objek Wisata Pasar Bawah? 

Apa saja usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan Pengelolaan Objek 

Wisata Pasar Bawah? 

Bagaimana perkembangan dan grafik kunjungan Wisatawan setiap per 

tahunnya ? 
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