
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah

satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam

menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan

selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup handal, juga

merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong

perkembangan investasi.

Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat

rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini.

Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, dan mengembangkan obyek-

obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional,

yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan

kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan, dan kesatuan, serta mengenal

budaya bangsa. Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga

terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan

hidup. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan

terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai

usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar agar saling menunjang.
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Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis dan memiliki

panorama alam yang banyak dari sabang sampai merauke selain panorama,

indonesia juga memiliki banyak budaya dan suku maupun bahasa sehingga

indonesia memiliki objek wisata terbesar, selain dari itu indonesia juga

memiliki tanah yang subur yang mampu menghasilkan tumbuhan yang

banyak baik dari sayuran maupun buah buahan. besarnya sumber objek

wisata indonesia akan menumbuhkan perekonomian indonesia dan

memperkenalkan indonesia dimata dunia.

Banyaknya panorama indonesia yang bisa di jadikan wisata tidak semua

di pelihara dan di lestarikan pemerintah dan kurangnya perhatian dari

pemerintah indonesia khususnya pemerintah daerah sehingga panorama yang

layak dijadikan objek wisata dilantarkan dan banyak dikelola pihak swasta.

Padahal objek wisata di beri wewenang oleh pememrintah pusat untuk

membantu maningkatkan pembangunan dan perekonomian.

Sejak di tetapkan pemerintah tentang otonomi daerah sebagian besar

kepengurusan pemerintah dijalankan oleh pemerintah daerah dan kewenangan

menjalankan roda pemerintahan di laksanakan oleh pemerintah daerah,

sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola hasil alam

dan sumber daya manusia untuk bisa di jadikan masukan pendapatan asli

daerah dan untuk pembangunan dan mensejahtrakan daerah.

Oleh karena itu daerah diberi hak dan untuk menggali potensi alam untuk

dijadikan sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai
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dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-

sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:

a. Hasil pajak daerah,

b. Hasil retribusi daerah,

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2. Dana Perimbangan; dan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004).

Untuk mengetahui data pendapatan asli daerah (PAD) kota pekanbaru,

lihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru

Tahun 2010/2012

NO Tahun Target Realisasi %

1 2010 2.080.803.891,92 1.632.837.355,10 78,00%

2 2011 2.340.036.274,81 231.255.612026,10 88,00%

3 2012 2.793.120.333,91 312.234.4660,94 89,00%

Sumber: Dinas pendapatan asli Daerah Kota Pekanbaru 2013

Dapat di lihat dari tabel diatas pendapatan asli daerah (PAD) kota

pekanbaru terjadi naik turun tiap tahunnya Dari tahun 2010 – 2012. Tahun

2010 terjadi penurunan sebesar 78,47%, dan tahun2011 mengalami

peningkatan sebesar 88,00% kemudian tahun 2012 juga mengalami
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peningkatan sebesar 89,00%. Tahun 2010 sampai tahun 2012 akan tetapi,

tidak mencapai target yang di tentukan.

Pemerintah daerah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan

daerah dan menjadikan daerah lebih mapan sehingga PAD langkah yang

sangat tepat untuk pembangunan daerah. Pemerintah daerah adalah yang akan

mengelola hasil pendapatan daerah(PAD) dengan mengembangkan hasil

kekayaan yang di miliki daerah. Pendapatan asli daerah(PAD) pada umumnya

yang berasal dari pajak daerah yaitu kendaraan, pajak bangunan dan lain

sebagainya juga sebagian besar dari retrebusi daerah, maka dari hasil

masukan pendapatan asli daerah, pemerintah berhak mengembangkan potensi

alam yang di miliki pemerinntah salah satunya dari sektor pariwisata.

memang sektor pariwisata bukan salah satu penyumbang terbesar masukan

daerah akan tetapi, meberi masukan hasil untuk daerah mengembangkan dan

memperkenalkan daerah baik di matanegara maupun dimata dunia.

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan

intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta

meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Topik tentang pariwisata ini penting untuk diangkat oleh karena

pariwisata ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

2. meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan;

3. mengatasi pengangguran;

4. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
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5. memajukan kebudayaan;

6. mengangkat citra bangsa;

7. memupuk rasa cinta tanah air;

8. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan

9. mempererat persahabatan antarbangsa.

Banyaknya daya tarik wisata yang harus dikembangkan dan di lestarikan

dan dibagi dalam berbagi klafikasi daya tarik. Menurut Marpaung (45:2002)

secar garis besar daya tarik wisata diklasifikasikan ke dalam tiga klafikasi:

a. Daya tarik alam

b. Daya tarik budaya

c. Daya tarik buatan manusia

Untuk mengetahui data dan objek potensi dan daya tarik wisata di Kota

Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Data Objek Wisata Di Kota Pekanbaru

2013

NO
Nama Objek

Wisata

Jenis Objek

Wisata
Trnsportasi Keterangan

1.

Mesjid Raya dan

Makam Marhum

Pekan

Wisata religi Darat Pemko

2. Mesjid Agung An-nur Wisata religi Darat Pemprop

3. Balai Adat Melayu Wisata Budaya Darat Pemprop
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Riau

4. Dekranasda Riau - Darat Pemprop

5.
Museum Sang Nila

Utama
Wisata Museum Darat Pemprop

6. Danau Buatan Wisata Alam Darat Pemko

7.
Taman Rekreasi Putri

Kaca Mayang
Wisata Rekreasi Darat Swasta

8.
Taman Rekreasi Alam

Mayang
Wisata Rekreasi Darat Swasta

9.
Simpang Tiga Golf

Course Kompl. AURI
Wisata Golf Darat Swasta

10.
Pekanbaru Golf

Course
Wisata Golf Darat Swasta

11
Rumbai Golf Club.

Kompl. IKSORA
Wisata Golf Darat Swasta

12.
Labersa Golf &

Country Club
Wisata Golf Darat Swasta

13.
Perpustakaan Soeman

HS

Wisata ilmu

Pengethuan
Darat Pemprop

14. Mal SKA Wisata Pasar Darat Swasta

15. Mal Pekanbaru Wisata Pasar Darat Swasta

16. Mal Ciputra Seraya Wisata Pasar Darat Swasta

17. Plaza Senapelan Wisata Pasar Darat Swasta
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18. Plaza Citra Wisata Pasar Darat Swasta

19. Plaza Sukaramai Wisata Pasar Darat Swasta

20.
Pasar  Wisata (Pasar

Bawah )
Wisata Pasar Darat Pemko

21. Pusat Jagung Bakar Wisata Kuliner Darat Masyarakat

22. Pondok Durian Wisata Kuliner Darat Masyarakat

23.

Bandar Serai

( Bandar Seni Raja

Ali Haji)

Wisata Seni

Budaya
Darat Pemprop

Sumber: Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat ada 23 objek wisata yang dapat di kunjungi

di kota pekanbaru, namun sampai saat ini yang ramai di kunjungi adalah objek

wisata wisata Pasar seperti Mal, Plaza, Pasar Bawah, Pustaka Soemnan HS,

Wisata Bandar Serai, dan wisata rekreasi Sementara Wisata Danau Butan

Pengunjungnya menurun.

Pertimbangan bahwa pengembangan objek wisata danau buatan pekanbaru

menarik di teliti karena meningkatkan taraf hidup masyarakat, minimnya

tempat objek wisata alam di kota pekanbaru, sehingga masyarakat cenderung

mencari tempat luas aman untuk tempat berlibur keluarga, karena objek wisata

juga bagian dari kehidupan masyarakat.

Untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan ke taman wisata danu

buatan lembah sari dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 1.3

Jumlah pengunjung objek wisata

Taman wisata danau buatan lembah sari 2010 s/d 2012

Nama
Tahun

2010 2011 2012

Objek Wisata

Danau Buatan
45.921 39 .305 35.731

Sumber: PD Pembangunan Kota Pekanbaru 2013

Tabel diatas bahwaanya jumlah pengunjung pada objek wisata danau

buatan lembah sari kota pekanbaru mengalami  penurunan tiap tahunya.

Kalau dilihat dari tahun 2010 pengunjung hanya berjumlah 45.921 orang

dan pada tahun 2011 orang berjumlah 39.305 orang dan pada tahun 2012

berjumlah 35.731 orang.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk

pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan

kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan

provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Jika dikaitkan dengan strategi pembangunan dan pengembangan

kepariwisataan yang termuat dalam UU No. 10 Tahun 2009, maka strategi

pengembangan pariwisata itu adalah dilakukan berdasarkan asas manfaat,

kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian,

partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang
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diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan

dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya, serta

kebutuhan manusia untuk berwisata.Pengembangan kepariwisataan

diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan

memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan

kehidupan lokal, nasional, dan global.

Usaha untuk meningkatkan kegiatan wisata ini bisa dilakukan dengan

cara pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang ada di masing-masing

Daerah Tempat Wisata (DTP). DTP yang selanjutnya disebut Destinasi

Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih

wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata,

Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang

saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.

Rekreasi saat ini merupakan kebutuhan manusia sehari-hari, dengan

adanya rekreasi akan memberikan dampak bagi pelakunya baik secara

sosial, fisik, dan psikologis dalam pemulihan energi. Tempat rekreasi tidak

hanya digunakan untuk tempat refreshing tetapi juga sebagai tempat

interaksi dan aktivitas sosial. Peran pemerintah kota dalam mengembangkan

rekreasi adalah menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik),

memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur

pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi, karena tempat

rekreasi berperan juga dalam sumber pendapatan asli daerah (PAD).
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Adapun pendapatan Wisata danau buatan dari tahun 2010 sampai 2012

adalah Sebagai berikut:

Tabel 1.4

Data Pendapatan wisata Danau Buatan 2010 - 2012 Kota Pekanbaru

No Tahun Pendapatan Wisata Danau Buatan

1 2010 271.224.000,-

2 2011 230.720.000,-

3 2012 2150.28000,-

Sumber: PD Pembangunan Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan wisata danau

buatan dari tahun 2010 sampai 2012 mengalami penurunan. Ini dikarenakan

kurangnya jumlah pengunjung pada objek wisata danau buatan sehingga

masukan pada pendapatan asli daerah kota pekanbaru menurun. Seperti

terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5

Masukan Pada Pendapatan Asli DaerahKota Pekanbaru

No Tahun Masukan Pada PAD Kota

Pekanbaru

%

1 2010 20.346.379,- 15

2 2011 17.245.200,- 15

3 2012 15.272.500,- 14

Sumber: PD Pembangunan Kota Pekanbaru
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Dari  tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masukan pada pendapatan

asli daerah (PAD) kota pekanbaru dalam tiga tahun belakangan menurun.

Pada tahun 2010 sebesar Rp20.346.379,- atau berada 15% dari hasil wisata

danau buatan, pada tahun 2011 sebesar Rp17.245.200,- atau berada 15% dari

hasil wisata danau buatan dan pada tahun 2012 sebesar Rp15.272.500,- atau

berada 14% dari hasil danau buatan. Dampaknya masukan pada Pendapatan

asli daerah (PAD) menurun drastis tiap  tahunnya.

Perkembangan paradigma pengelolaan lingkungan dalam pengembangan

wisata diupayakan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan, namun disatu

sisi juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada perkembangan

industri pariwisata harus memperhatikan lingkungan karena jasa lingkungan

sangat besar nilainya. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan

tersebut adalah dengan mengembangkan ekowisata. Ekowisata adalah

industri pariwisata berwawasan lingkungan dan dalam pengembangannya

selalu memperhatikan nilai-nilai lingkungan(Rizki Suherman 2010),

contohnya Wisata danau buatan.

Wisata Alam Danau Buatan Rumbai, Objek wisata ini berada kira-kira 10

km dari pusat kota Pekanbaru. Objek wisata alam yang dikelola oleh

pemerintah kota Pekanbaru ini memiliki potensi yang besar untuk masukan

pendapatan Kota Pekanbaru. Pemandangan alam sekitar yang indah dan sejuk

ditambah Wisata Danau Buatan Lembah Sari merupakan salah satu tempat

wisata Pekanbaru yang bernuansa alami. Tujuan wisata yang satu ini

berlokasi di Kecamatan Rumbai Pekanbaru Riau. Pemandangan alam sekitar
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Danau Buatan Lembah Sari ini memiliki panorama yang indah, sejuk,

nyaman dan dikelilingi bukit-bukit yang ditumbuhi pepohonan,

memungkinkan dikembangkan sebagai tempat atraksi wisata tirta seperti

berenang, memancing, bersepeda air dan lain-lain. Saat ini banyak sekali

investor tertarik ingin menanamkan modal mereka di wisata danau buatan

Selain tempatnya yang bernuansa alami, ketika berekreasi ke danau

buatan yang mana disana terdapat pepohonan yang hijau dan sangat rindang,

juga baik untuk kesehatan mata. Melihat airnya yang tenang menghanyutkan

hati untuk tetap hidup tenang seperti layaknya air, yang tidak pernah melawan

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

permainan, salah satunya adalah naik getek alias sampan kecil yang ditarik

oleh mesin. Suasana akan lebih asyik ketika kita menaiki sampan kecil

tersebut, berkeliling di atas danau.

Wisata kebanggan masyarakat pekanbaru inilah yang akan menjadikan

salah satu ikon wisata pekan baru yang di banggakan. Pemerintah kota (

PEMKO) pekanbaru sudah lama ingin memajukan dan mengembangkan

wisata danau buatan menjadi wisata unggulan pekanbaru dengan

memudahkan akses jalan menuju wisata danau buatan, menambah fasilitas

wisata diantaranya Menambah kawasan Taman Hiburan / Kawasan untuk

semua orang.

Rencana pemerintah kota pekanbaru yang selama ini dirancang dengan

berbagai objek pengembangan  semuanya belum terealisasi dengan sempurna,

padahal wisata danau buatan adalah ikon wisata untuk liburan yang paling
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tepat untuk berlibur dan memberikan daya keunikan panorama alam yang

begitu dahsyat yang telah di ciptakan oleh ALLAH SWT. Rencana

pemerintah kota pekanbaru tentang pengembangan wisata danau buatan

sudah di sambut baik dan di dukung masyarakat. selain mengembangakan

potensi wisata juga menumbuhkan perekonomian terhadap masyarakat dan

menjadikan masukan pendapatan daerah.

Dinas kebudayaan dan pariwisata adalah salah satu utusan pemerintah

kota pekanbaru untuk mengelola wisata danau buatan dan mengembangkan

potensi alam yang di miliki daerah, dan tanggung jawab seutuhnya di tangan

dinas pariwisata dan kebudayaan.

Wisata danau buatan akan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah

yang besar selain tempatnya yang strategis juga mempunyai kekayaan alam

yang khas yang mampu menarik perhatian para wisatawan, apalagi di

lestarikan dan di kembangkan pemerintah akan menjadi masukan yang sangat

besar bagi pemerintah dan masyarakat kota pekanbaru.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti

“ANALISIS PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DANAU BUATAN

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KOTA PEKANBARU’’
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas,

peneliti secara khusus ingin menjawab permasalahan yaitu “Bagaimana

Pengembangan Objek Wisata Danau Buatan dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana Pengembangan Objek Wisata danau Buatan dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini

adalah:

1. sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga

menambah wawasan khususnya pada peranan sektor pariwisata dalam

peningkatan pendapatan Asli Daerah.

2. sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah setempat terutama dalam

upaya pengembangan kepariwisataan di Kota Pekanbaru.

3. yaitu sebagai suatu tahap pelatihan dan pengembangan kemampuan

berpikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya
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ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari

bidang Ilmu Administrasi Negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam sekripsi dibagi atas enam pokok

bahasan bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub-sub seperti

berikut ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan maslsah, tujuan

penelitian,kegunaandan sisitemetika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisikan kerangka teori mengenai penegertian efektivitas

pelaksanaan tugas, hipotesa ini berisikan tentang defenisi, teori,

dan konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian yang terdiri dari efektifitas

dalam pengembangan wisata danau buatan dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah kota pekanbaru.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan geografis wilayah, keadaan penduduk,

penegmbangan wisata yang telah di capai dan struktur organisasi.



16

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian yang terdiri dari efektifitas

tugas dalam pengembangan objek wisata danau buatan kota

pekanbaru.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan ksimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.


