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BAB II

LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pelalawan

1. Profil Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999,

yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh

Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian

operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember

1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kedaulatan tekad

bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir

pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut

menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat,

Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan

Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula

dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1966 M,

kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km2, dibelah oleh aliran Sungai

Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan

dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang

relatif besar diantaranya Pulau Mendol (Penyalai), Pulau Serapung dan Pulau

Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti Pulau Tugau, Pulau Labuh,
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Pulau Baru, Pulau Ketam dan Pulau Untut. Kabupaten Pelalawan pada awalnya

terdiri atas 4 Kecamatan yaitu Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala

Kampar. Kemudian setelah terbit surat Dirjen PUOD No. 138/1775/PUOD

tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 Kecamatan Pembantu di Provinsi

Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9, yakni terdiri atas 4

Kecamtan induk dan 5 Kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur

Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali

menjadi 10 kecamatan. Namun setelah terbitnya Peraturan daerah Kabupaten

Pelalawan Nomor 06 tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12

kecamatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan hingga awal 2013 telah

mencapai lebih kurang 334.899 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai

macam etnis budaya. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa,

12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran

Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan dengan

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %)

dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha

atau 1.39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai

ibukota Kabupaten Pelalawan adalah ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak

terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1 Km sedangkan jarak terjauh dari

ibukota Kabupaten adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk

Dalam.
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Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat

0046,24 LU, sampai dengan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai

dengan 10321, 36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas

Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu

Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi

Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Struktur

wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang

ke arah timur dengan luas wilayah mancapai 93% dari total keseluruhan. Secara

fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik

tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air

tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi. Kabupaten ini

terbentang di daratan tengah pulau Sumatera belahan Timur yang berbatasan

dengan :

Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun dan Selat Melaka.

Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Sebelah Utara dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis.

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.

Penduduk asli terdiri dari orang Melayu yang terbagi dalam dua wilayah

adat, yaitu masyarakat Adat Melayu Pesisir dan Masyarakat Adat Melayu

Petalangan. Seiring dengan perkembangan daerah terjadi mobilisasi penduduk

dari berbagai suku dan daerah seperti : Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh,

Jawa dan Lain-lain.
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Dilihat dari segi seni budaya yang dimiliki Kabupaen Pelalawan

selayaknya masyarakat melayu secara umum, aktifitas seni budaya di Kabupaten

Pelalawan pun sarat dengan warna dan gaya melayu yang mempunyai ciri khas

dari melayu pesisir dan melayu daratan/petalangan. Beberapa daerah di

Kabupaten Pelalawan merupakan gerbang masuk lewat perairan dari provinsi

Kepulauan Riau dan negara tetangga (Singapura dan Malaysia) membuat daerah

ini sangat kental dengan tradisi melayunya terutama pada seni yang berkembang

pada masyarakat tempatan seperti tari zapin, joget, kompang, silat, dan lain-lain.

Demikian juga dengan sastra lisan seperti nyanyian panjang dan aktifitas kesenian

dalam acara religius seperti barzanji merupakan bagian dari khazanah seni budaya

yang ada di Kabupaten Pelalawan. Sementara itu, selain masyarakat melayu

sebagai penduduk asli yang mendiami daerah di Kabupaten Pelalawan, terdapat

juga masyarakat asli yang terdiri dari suku asli di daerah pesisir dan masyarakat

petalangan di daerah daratan. Kedua suku ini memiliki seni budaya tersendiri

yang unik dan menarik seperti atraksi seni bagenggong dan joget lambak.

2. Profil Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pelalawan

a) Sekilas tentang dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga

kabupaten pelalawan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Pelalawan yang pada awalnya bernama Dinas Pariwisata, Kesenian dan

Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata,
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Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan yang merupakan unsur

pelaksana pemerintah daerah di bidang kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan

dan mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di

bidang Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan. Setelah berlakunya Susunan

Organisasi Tata Kerja yang baru pada tahun 2008, dinas inipun berubah menjadi

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dalam menyelenggarakan

tugas tersebut di atas, dinas ini merupakan perangkat daerah yang diserahi

wewenang, tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan

otonomi daerah, desentralisasi, dekosentrasi dan melaksanakan tugas dibidang

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Dinas kebudayaan, pariwisata,

pemuda dan olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten. Tugas Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

olahraga.

b) Tugas dan Fungsi

1) Kepala Dinas

Kepala dinas selaku kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai

tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan dinas sesuai dengan

kewenangannya.
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2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan

rencana kerja, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan

tugas serta perumusan rencana dan program khususnya menyangkut tata usaha,

keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3) Bagian Program

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengumpulan,

pengelolahan data serta koordinasi antara bidang dalam urusan penyusunan

program kerja dinas.

4) Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima

surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada

pihak yang berkepentingan, penyimpan dan pengarsipan surat, pengetikan,

penggandaan dan pengiriman surat, protokol dan perjalanan dinas, pengurusan

kendaraan bermotor, menjaga keamanan lingkungan kantor, perlengkapan dan

perawatan inventaris kantor serta melaksanakan pekerjaan dan kegiatan

penyelenggaraan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan,

pembinaan disiplin dan korps, dokumentasi dan pendataan pegawai serta

kesejahteraan pegawai.

5) Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, pekerjaan dan

kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana

anggaran dan pengelolaan keuangan.
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6) Bidang Kebudayaan

Mempunyai tugas merencanakan, mengatur, memberi petunjuk,

mengevaluasi, menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan kegiatan

penyediaan dukungan atau bantuan kerjasama antar kabupaten dan kota, antar

provinsi dan antar Negara dalam rangka pembinaan dan pengembangan

kebudayaan, kesenian, film dan nilai-nilai tradisional serta sejarah dan

kepurbakalaan.

7) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan, merencanakan,

mengumpulkan, mengolah, membina, mengevaluasi kegiatan penggalian,

pengkajian, pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan.

8) Seksi Kesenian, Film dan Nilai-Nilai Tradisional

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan, merencanakan,

mengumpulkan, mengolah, membina, mengevaluasi, pengembangan dan

pelestarian serta penyelenggaraan aktifitas kesenian, film dan nilai-nilai

tradisional serta pendataan sanggar kesenian.

9) Seksi Sejarah dan Purbakala

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan, mengadakan riset,

mengumpulkan, menyimpan, menjamin keselarasan dan kelestarian arsip dan

benda sejarah budaya, artistik, seni, dan benda lain yang mengorganisir

pameran museum dan gedung kesenian dan kegiatan penggalian, pengkajian,

pelestarian, sejarah dan purbakala serta pendataan benda purbakala.
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10) Bidang Pariwisata

Mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, perencanaan,

mengatur, memberi petunjuk koordinasi, mengevaluasi pekerjaan dan kegiatan

pembinaan dan pengembangan pariwisata, promosi dan pemasaran serta

pembinaan sarana pariwisata.

11) Seksi Promosi Pariwisata

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan

mempersiapkan dukungan dalam rangka promosi dan pemasaran objek wisata

guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah.

12) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyiapkan

rekomendasi untuk perizinan dan melaksanakan pembinaan peningkatan

penyelenggaraan usaha sarana dan prasarana wisata.

13) Seksi Pengembangan Pariwisata

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan

objek wisata yang ada di daerah, menggali dan mengembangkan objek wisata

sesuai dengan potensi daerah, menyusun kalender agenda wisata tingkat

provinsi, nasional dan internasional, penyediaan dukunga bantuan kerjasama

antar kabupaten atau kota, antar provinsi dan antar negara dalam rangka

pengembangan pariwisata.

14) Bidang Pemuda

Mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan

kegiatan merumuskan, koordinasi, pembinaan, mengarahkan pendataan



50

organisasi atau kelembagaan dan aktifitas kepemudaan, dukungan kerjasama

serta pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana aktifitas dan

kreatifitas kepemudaan.

15) Seksi Pembinaan Pemuda

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan

pembinaan serta pengembangan aktifitas pemuda, penyusunan dukungan

kegiatan atau aktifitas kepemudaan.

16) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan

pembinaan serta pengembangan kelembagaan atau organisasi pemuda dan

dukungan kerjasama dengan instansi atau badan, organisasi kemasyarakatan

yang berhubungan dengan kegiatan kepemudaan.

17) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengadaan dan

peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan dan

aktifitas pemuda di daerah.

18) Bidang Olahraga

Mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan

kegiatan pendataan, pembinaan organisasi atau kelembagaan dan aktifitas

olahraga, dukungan kerjasama serta pengembangan dan peningkatan sarana

dan prasarana olahraga.
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19) Seksi Kelembagaan

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan

pembinaan serta pengembangan kelembagaan atau organisasi cabang olahraga

dan dukungan kerjasama dengan instansi atau badan, organisasi terkait yang

berhubungan.

20) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Atlet

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan

pembinaan serta pengembangan aktifitas dan prestasi atlet atau olahragawan

pada olahraga prestasi dan rekreasi.

21) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengadaan dan

peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana olahraga di daerah.

c) Visi dan Misi

Visi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pelalawan yaitu terwujudnya Kabupaten Pelalawan sebagai daerah tujuan wisata

unggulan, didukung ketahanan budaya yang berbasiskan masyarakat menuju

kehidupan sejahtera, mandiri, sehat jasmani dan rohani.

Dalam upaya tercapainya visi tersebut diatas, Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan mempunyai misi sebagai

berikut :
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1) Pembinaan dan pengembangan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

2) Mengoptimalkan dan meningkatkan seluruh potensi kebudayaan,

pariwisata, pemuda dan olahraga.

3) Menumbuhkan rasa tanggungjawab dan meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Untuk

mendukung perkembangan pariwisata.

4) Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, sarana

dan prasarana objek wisata unggulan.

5) Mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda dalam rangka

menciptakan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang terampil dan

berdaya saing tinggi.

6) Meningkatkan peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan

iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah.

7) Mewujudkan sistem manajemen keolahragaan dalam upaya menata

sistem pembinaan, pembangunan keolahragaan secara terpadu dan

berkelanjutan.

8) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan

berkelanjutan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan,

pemanduan, dan pengembangan bakat, serta peningkatan prestasi.
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d) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pelalawan

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pelalawan, Mei 2014
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B. Lokasi Bono

1. Profil Kecamatan Teluk Meranti

Teluk Meranti adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Riau,

Indonesia. Keadaan alamnya yaitu berupa dataran rendah berawa-rawa dengan

lahan gambut yang cukup luas. Wilayah Teluk meranti dibelah oleh aliran sungai

kampar yang bermuara ke selat malaka. Sepanjang aliran sungai tersebut

membentang hutan lebat tropis yang sangat luas dikedua sisi sungai tersebut.

Penduduk asli Teluk Meranti adalah suku melayu. Mata pencaharian

penduduknya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, nelayan, kehutanan

dan lain sebagainya. Potensi besar yang ada di kecamatan Teluk meranti yaitu

dibidang pariwisata, yaitu objek wisata fenomena alamnya berupa ombak bono

yang terdapat disungai kampar. Menurut monografi Kecamatan Teluk Meranti

tahun 2012 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 7.559

jiwa dan perempuan sebanyak 7.009 jiwa, jadi total keseluruhan penduduk yang

ada di Kecamatan Teluk Meranti 14.568 jiwa. Agama yang dianut oleh penduduk

Kecamatan Teluk Meranti mayoritas agama Islam.

2. Potensi Wisata di Kabupaten Pelalawan

a) Gelombang Bono

Bono adalah alunan gelombang besar yang terjadi bersamaan dengan

pasang naik dan pasang surut dengan ketinggian puncak gelombangnya mencapai

4-6 meter. Rentangan gelombang tersebut hampir selebar Sungai Kampar.

Gelombang ini terjadi akibat benturan tiga arus air, yang berasal dari Selat

Melaka, Laut Cina Selatan dan aliran air Sungai Kampar yang berbenturan di
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muara Sungai Kampar dengan menimbulkan gelombang besar yang menggulung

dan menghempas jauh kedalam sungai hingga menempuh jarak 50 Km sehingga

dapat menggulung dan menggelamkan perahu serta kapal-kapal baik besar

maupun kecil. Fenomena alam begitu unik ini merupakan satu-satunya di

Indonesia. Kedahsyatan gelombang Bono ini menjadi daya tarik para peselancar

manca negara untuk menaklukannya. Dan pada awal tahun 2010 peselancar dari

Perancis, Jerman, Amerika, Itali, Australia, Afrika Selatan, Cina, Singapura dan

Indonesia sendiri telah mencoba dan merasakan sensasinya.

Bagi masyarakat tempatan yang sudah terbiasa dengan kedatangan Bono

dan bernyali besar, kedatangan Bono disambut dengan memacukan kapal

motornya meluncur ke lidah ombak di punggung Bono bagaikan pemain selancar.

Atraksi ini oleh penduduk tempatan disebut “Bekudo Bono”, karena mirip dengan

atraksi seorang joki yang sedang berusaha menjinakkan kuda liar. Bono ini dapat

dilihat pada setiap bulan pada saat terjadi pasang besar, namun pada akhir tahun

atau pada musim Barat, Bono akan terjadi lebih besar. Karakteristik serta

kelebihan dan keunikan gelombang bono dengan gelombang lainnya :

1) Gelombang Bono terjadi di perairan sungai dengan jarak tempuh

gelombang ± 50 Km.

2) Para peselancar dapat merasakan sensasi diatas papan selancar

selama hingga satu setengah jam.

3) Gelombang Bono tidak terjadi setiap saat tetapi pada waktu tertentu

(bulan baru dan purnama).
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4) Gelombang Bono memiliki tujuh gelombang yang berbeda

kedahsyatannya yang oleh para peselancar manca negara disebut

Seven Ghosts.

Event untuk mendukung perkembangan objek wisata Bono yaitu dengan

diadakannya Festival Bekudo Bono sebagai agenda tahunan untuk lebih

mempromosikan kawasan wisata Gelombang Bono. Festival Bekudo Bono 2013

menjadi kegiatan pertama dengan tema “7 days for 7 ghosts”. Dalam festival ini

terdapat beberapa kompetisi yang diadakan dan juga acara-acara pendukung

lainnya, seperti:

1) Pagelaran Seni Budaya Tirta Bono

Pagelaran Seni Budaya Tirta BONO merupakan salah satu media

untuk membangkitkan, melestarikan serta menumbuh-kembangkan

keragaman seni budaya juga minat dan kesadaran masyarakat, oleh sebab itu

Pemerintah Kabupaten Pelalawan berkomitmen dan turut serta dalam

mengenalkan seni budaya melayu lokal kepada dunia internasional, sehingga

pada gilirannya akan banyak turis asing maupun lokal yang akan berdatangan

menikmati Objek Wisata Tirta BONO. Khususnya Masyarakat yang ada di

Kecamatan Teluk Meranti agar dapat menunjukkan sikap dan sifat

kemelayuan kita kepada tamu yang datang, baik wisatawan asing maupun

internasional, hal ini tidak dapat kita pungkiri dengan meningkatnya

kunjungan wisatawan akan membawa perubahan terhadap kebiasaan hidup

dan adat istiadat kita. Pagelaran pentas seni & budaya ini akan dilaksanakan

pada malam hari sepanjang acara pagelaran festival bekudo bono
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berlangsung. Adapun dalam acara pentas ini akan menghadirkan seluruh

kesenian dan kebudayaan yang berada di Kabupaten Pelalawan sebagai

kekayaaan lokal. Pentas seni dan budaya ini juga nantinya akan menjadi

hiburan tersendiri bagi para pengunjung baik wisatawan local maupun asing

yang berkunjung sembari menunggu waktu istirahat. Pentas ini akan

dikoerdinir langsung oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda &

Olahraga Kabupaten Pelalawan.

2) Kompetisi Selancar Bono

Kompetisi ini diikuti oleh para peselancar tingkat Lokal, Nasional dan

Internasional. Materi penilaian dari kompetisi ini adalah mencari peselancar

yang mampu bertahan dengan waktu terlama dan jarak tempuh terjauh.

Kategori kompetisi ini akan dibagi menjadi 2 (dua) kelas yaitu Amatir dan

Profesional. Bertindak sebagai juri kompetisi merupakan Pengurus dari

Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) yang juga telah mencoba

dahsyatnya gelombang Bono yaitu Arya Soebaktio & Team yang sudah

sangat berpengalaman dan mempunyai justifikasi dibidangnya.

3) Kompetisi Bekudo Bono(Arung Bono)

Arung Bono atau yang oleh masyarakat lokal disebut dengan Bekudo

Bono ini adalah kegiatan mengarungi Gelombang Bono dengan

menggunakan perahu kayu. Aktivitas ini merupakan sejarah panjang

hubungan masyarakat sekitar dengan gelombang bono di sungai kampar.

Peserta dari lomba ini adalah grup atau berkelompok yang terdiri dari 2
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orang. Pendaftaran perlombaan ini gratis dan peserta pendaftar wajib

mengikuti peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia.

4) Bono Extreme Offroad

Salah satu event yang mendukung obyek wisata bono di kabupaten

Pelalawan adalah aktifitas lomba mobil offroad yang digelar dengan sebutan

bono extreme offroad. Para offloader selain melaksanakan lomba juga

melakukan konvoi mengelilingi beberapa kawasan wisata yang nantinya

berakhir di Teluk Meranti sebagai tujuan akhir dan semua peserta

menyaksikan aktifitas berselancar dan gelombang Bono.

b) Pantai Ogis

Hamparan pasir putih kecoklatan yang indah dengan pola yang khas di

sepanjang tepian sungai Kampar membentang dari bibir sungai ke daratan, yang

merupakan bentangan pantai berpasir sebagai tempat terakhir hempasan

gelombang bono, sebelum pecah menjadi arus yang deras menghulu sungai

kampar. Lokasi hamparan pasir ini oleh masyarakat tempatan diberi julukan

Pantai Ogis. Lokasi pantai ini merupakan tempat yang ideal bagi pengunjung yang

datang menyaksikan kedatangan bono sampai menyaksikan berbagai macam

burung bermain di bibir pantai. Di pantai Ogis kita juga dapat menyaksikan

gelombang bono memecah seperti stunami kecil atau banjir bandang dalam

hitungan detik memenuhi pantai bahkan sampai ke jalan persekitaran pantai.

c) Taman Nasional Tesso Nilo

Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo adalah blok hutan dataran rendah

yang masih tersisa di pulau Sumatera, luas kawasan taman Nasional Tesso Nilo
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sekitar 83.068 Ha. Empat Kabupaten termasuk dalam kawasan taman nasional ini,

yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar dan

Kabupaten Kuansing. Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki

keanekaragaman hayati yang cukup tinggi baik flora maupun fauna. Berdasarkan

penelitian Andi Gilison (2001) menemukan bahwa Tesso Nilo memiliki 218 jenis

tumbuhan Vascular (berpembuluh) dalam petakan tiap 200 M2. Dengan jumlah

ini, Tesso Nilo merupakan kawasan hutan yang memiliki tingkah keanekaragaman

tumbuhan tertinggi di bandingkan dengan hutan daratan  rendah lainnya di dunia.

Sementara itu penelitian LIPI (2003) membuktikan kawasan ini memiliki 114

jenis burung, 3 jenis primata, 15 jenis reptil, 50 jenis ikan dan 82 tumbuhan obat-

obatan. Tesso Nilo merupakan benteng terakhir bagi Gajah Sumatera dimana

sekitar 200 ekor Gajah mendiami kawasan hutan ini. Kawasan ini juga merupakan

habitat potensial bagi Harimau Sumatera yang terancam punah.

d) Istana Sayap Pelalawan

Istana sayap awalnya dibangun oleh Sultan Pelalawan ke 29, yakni

Tengku Sontol Said Ali (1886-1892 M). Sebelum bangunan itu selesai, beliau

mangkat digelar Marhum Mangkat di Balai. Selanjutnya pembangunan istana ini

diteruskan sampai selesai oleh pengganti beliau yakni Sultan Syarif Hasyim II

(1892-1930 M). Pada awalnya pusat kerajaan Pelalawan berada di Sungai Rasau

(anak sungai Kampar), berlokasi di Kota Jauh dan Kota Dekat. Ketika Tengku

Sontol Said Ali menjadi Sultan Pelalawan, beliau berazam memindahkan

istananya dari Sungai Rasau  ke pinggir sungai Kampar, tepatnya di muara sungai

Rasau yang disebut “Ujung Pantai”. Karenanya, istana ini dinamakan pula “Istana
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Ujung Pantai”. Namun ketika Sultan Syarif Hasyim II melanjutkan pembangunan

istana yang masih terbengkalai karena mangkatnya Sultan Tengku Sontol Said

Ali, maka beliau membangun dua sayap disamping kanan dan kiri istana, yang

dijadikan Balai. Maka istana inipun dinamakan “Istana Sayap”. Bangunan di

sebelah kanan istana (sebelah hulu) disebut “Balai Sayap Hulu” atau “Balai Rung

Sari” yang berfungsi menjadi “Kantor Sultan”, sedangkan bangunan di sebelah

kiri Istana (sebelah hilir) dinamakan “Balai Hilir” atau “Balai Punca Persado”

yang berfungsi sebagai “Balai Penghadapan” bagi seluruh rakyat Pelalawan.

e) Desa Betung dan Pusat Budaya Petalangan

Desa Betung merupakan Desa wisata yang penduduk aslinya terdiri dari

masyarakat adat melayu petalangan. Di Desa Betung dapat ditemui aneka ragam

seni budaya asli yang masih terpelihara dengan baik oleh masyarakat setempat

dan memiliki berbagai upacara adat masyarakat petalangan, seperti upacara

pengobatan tradisional yang dikenal dengan Belian, Bedewo, Nyanyian Panjang,

Atraksi Silat Payung, Menumbai Madu. Di desa ini juga terkenal dengan

kerajinan anyam-anyaman dengan bahan baku dari Rotan, Pandan, Bambu, Kopau

yang memang banyak terdapat di desa tersebut. Selain itu di Desa Betung juga

terdapat hutan adat yang disebut dengan hutan Kepungan, yang juga merupakan

tempat lebah liar membuat sarang pada pohon-pohon sialang yang banyak

terdapat di areal tersebut. Di Desa ini juga terletak Pusat Budaya Petalangan yang

memiliki danau kecil didalamnya. Pusat Budaya Petalangan ini merupakan

miniatur dari masyarakat petalangan dan disini juga tempat bermusyawarahnya
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masyarakat adat petalangan untuk memutuskan perkara yang terjadi dalam

masyarakat.

f) Event Wisata Pacu Sampan Kampo

Pada setiap bulan Juni kita dapat menyaksikan event wisata sampan

kampo, selain pacu sampan kampo juga dilakukan perlombaan sampan bakenyo,

dimana dua tim yang berlawanan duduk dalam satu sampan saling berhadapan

dan saling membelakangi.

g) Event Wisata Religius Belimau Potang Mogang

Belimau potang mogang adalah aktifitas budaya masyarakat kabupaten

Pelalawan khususnya kecamatan Langgam, apabila hendak menyambut bulan suci

Ramadhan. Kegiatan mensucikan lahir bathin dan tanda kesiapan masyarakat

dalam menyambut bulan suci ramadhan dan melaksanakan puasa sebulan penuh,

kegiatan ini telah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Keunikan kegiatan mandi

belimau potang mogang di kecamatan Langgam adalah dilaksanakan secara adat

dengan melibatkan datuk-datuk adat, anak kemanakan sanak padusi dengan proses

adat menegakkan tonggol (panji-panji adat) masing-masing suku yang terdapat di

kecamatan Langgam.

h) Event Wisata Lomba Perahu Layar dan Jung Katil

Jung katil adalah perahu layar mini tanpa awak yang dibuat sedemikian

rupa sehingga dapat dilayarkan dengan menggunakan angin dan kemudi, sebagai

pengendalian arah untuk perahu bergerak. Pada saat angin kencang kecepatan

jung katil mampu mencapai 80 km/jam. Sedangkan perahu layar sejenis perahu

yang menggunakan layar dan  menggunakan awak 4 sampai 5 orang.


