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BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada bab III ini, penulis menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil

wawancara secara langsung kepada informan tentang strategi promosi yang

dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pelalawan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pada event wisata Bono

dengan mewawancarai 3 orang nara sumber, yaitu Drs. M. Zarfi, MM selaku

kepala bidang Pariwisata, Elrasyidy Albi, S. Sos sebagai Kasi Promosi Pariwisata

dan Muhtar Sanusi, SH sebagai Pj. Kasi Pengembangan Pariwisata. Ketiga

narasumber diwawancarai disela-sela kesibukannya di Kantor Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten

Pelalawan.

Selain dengan wawancara sekaligus dilakukan melalui dokumentasi untuk

melengkapi data-data penelitian, berupa Sejarah Pelalawan sebagai Kabupaten,

Teluk Meranti serta Gelombang Bono sebagai objek wisata baru yang cukup

potensial dan juga beberapa dokumentasi foto yang berkaitan dengan judul

penulis. Setelah semua data terkumpul maka penulis akan menjelaskan dengan

metode deskriftif kualitatif dengan analisa verbal.

1. Kepala Bidang Pariwisata membuat sasaran dan tujuan program

pariwisata.

a. Dalam mempromosikan objek wisata bono, langkah-langkah yang

digunakan untuk menentukan kegiatan yang dipilih dalam meningkatkan
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kunjungan wisatawan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai

pihak. Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apa saja langkah-langkah yang digunakan Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan untuk menentukan

kegiatan dalam mempromosikan wisata Bono?

Jawaban: Drs. M. Zarfi, MM (wawancara 29 April 2014)

“Untuk memajukan wisata bono harus ada promosi dan

pengembangan pariwisata serta menjalin kemitraan dengan pihak-pihak

tertentu supaya bisa meningkatkan pembangunan”.

Promosi objek wisata bono bukan hanya dikerjakan oleh Kabupaten

tetapi melibatkan seluruh instansi yang terkait di lintas sektoral

diantaranya melibatkan EO (event organizer), kemudian bekerjasama

dengan pihak provinsi dan pusat serta melibatkan pihak kecamatan dan

masyarakat tempat tujuan wisata bono dan juga Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan mengadakan

promosi melalui RTM (Riau Travel Maker) yaitu dengan mengumpulkan

travel-travel se-Riau untuk diberikan informasi mengenai wisata yang ada

di Kabupaten Pelalawan dan selanjutnya pihak travel yang akan menyusun

paket-paket perjalanan wisata dan mempromosikan ke masyarakat luas

mengenai wisata di Kabupaten Pelalawan baik dari segi pariwisata, budaya

dan segala macamnya.

b. Wawancara penulis mengenai kegiatan apa yang diadakan dalam hal

mempromosikan objek wisata Bono.
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Pertanyaan: Apa saja kegiatan yang diadakan dalam hal mempromosikan

objek wisata Bono?

Jawaban: Drs. M. Zarfi, MM (wawancara 29 April 2014)

Untuk memperkenalkan bono ke masyarakat luas pihak Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan juga

mengadakan event Festival Bekudo Bono yang biasanya dilaksanakan

pada bulan Maret dan Desember. Dalam Festival Bekudo Bono ada

beberapa kegiatan pendukung acara diantaranya berselencar dan bekudo

bono. Biasanya yang datang berselancar selain dari masyarakat lokal ada

juga dari peselancar internasional. Dalam beselancar selain menggunakan

papan selancar juga bisa menggunakan Kano dan Kayak. Dan untuk

Bekudo Bono sebetulnya sudah ada sebelum dikenalnya berselancar. Pada

zaman dahulu saat pasang datang masyarakat akan bekudo bono untuk

menyelamatkan kapal mereka agar tidak hancur terhempas ombak. Untuk

mengenang dan mengangkat kembali sejarah lama masyarakat daerah

wisata bono maka dibuatlah ajang bekudo bono dengan menggunakan

sampan. Sementara untuk memberikan hiburan kepada wisatawan yang

hadir pada event Festival Bekudo Bono diselenggarakan Pagelaran Seni

dan Budaya Tirta Bono untuk mengenalkan seni budaya melayu lokal

kepada dunia.

Mengenai event Festival Bekudo Bono yang diadakan Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan

dalam menginformasikan kepada khalayak melalui media cetak dan
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elektronik serta media sosial website resmi Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, masyarakat bisa mengakses

situs resmi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui jadwal kedatangan Bono.

2. Pj. KASI Pengembangan Pariwisata melakukan identifikasi khalayak

penentu.

a. Wawancara penulis mengenai partisipan yang tertarik pada event wisata

Bono serta mengetahui target kunjungan wisatawan yang diinginkan.

Pertanyaan: Apakah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan menentukan dalam memilih partisipan pada event

wisata Bono?

Jawaban: Muhtar Sanusi, SH (wawancara 7 Mei 2014)

“ Dalam menentukan khalayak atau sasaran dalam mempromosikan

objek wisata Bono, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan lebih gencar bagi mereka yang mempunyai

ketertarikan dengan berselancar karena selancar adalah minat khusus”.

b. Wawancara penulis mengenai target kunjungan wisatawan yang ingin

dicapai oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan.

Pertanyaan: Apakah kunjungan wisatawan sudah memenuhi target yang

ingin direncanakan?

Jawaban: Muhtar Sanusi, SH (wawancara 7 Mei 2014)
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“Kunjungan wisatawan yang datang dari tahun pertama Bono

diperkenalkan pada dunia yang mengalami peningkatan kunjungan

wisatawan pada tahun 2012. Untuk kunjungan wisatawan yang datang ke

wisata Bono tidak mempunyai target yang ingin di capai Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan,

namun pemerintah akan berusaha terus untuk meningkatkan kunjungan

wisatawan yang datang baik itu domestik maupun mancanegara”.

3. KASI Promosi Pariwisata menetapkan kebijakan atau aturan untuk

menentukan kegiatan apa yang akan dipilih dalam meningkatkan

kunjungan wisatawan pada wisata Bono di Kabupaten Pelalawan.

a. Upaya promosi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan dalam aktivitas promosi wisata bono untuk

mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pelalawan dilakukan beberapa

kebijakan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apa strategi yang ditetapkan dan dilakukan Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan

dalam aktivitas promosi wisata Bono dalam meningkatkan kunjungan

wisatawan?

Jawaban: Elrasyidy Albi, S. Sos (wawancara 29 April 2014)

Upaya promosi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan dalam aktivitas promosi wisata Bono untuk

mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pelalawan dengan pembuatan

buku, brosur, majalah dan DVD yang berisikan potensi budaya, pariwisata,
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pemuda dan olahraga yang ada di Kabupaten Pelalawan disertai event-

event yang pernah diadakan, kuliner, kerajinan tangan, peta Kabupaten

Pelalawan dan lokasi Bono serta fasilitas pendukung yang dimiliki

Kabupaten Pelalawan.

Dalam melakukan perjalanan wisata akan menimbulkan permintaan-

permintaan berupa jasa pariwisata yang disediakan oleh masyarakat

maupun pemerintah setempat. Sarana dan prasarana yang disediakan harus

menunjang kunjungan wisatawan yang datang agar wisatawan merasa

nyaman selama kunjungannya ke tempat tujuan wisata selain masyarakat

yang ramah tamah dibutuhkan juga fasilitas yang mendukung.

b. Upaya yang dilakukan dalam memberikan kenyaman kepada wisatawan

yang datang untuk melihat kedatangan ombak Bono pihak pemerintah

telah mempersiapkan beberapa fasilitas pendukung. Berikut kutipan

wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apa saja yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam mempromosikan dan

menarik wisatawan untuk datang ke event wisata Bono?

Jawaban: Elrasyidy Albi, S. Sos (wawancara 29 April 2014)

“Fasilitas yang dipersiapkan untuk mendukung kenyaman wisatawan

yang datang diantaranya ada tempat untuk memantau kedatangan ombak

bono berupa menara berjumlah 2 menara. Jika ingin melihat secara dekat

masyarakat setempat juga telah menyedia Speed Boad untuk disewakan,

dengan biaya Rp. 30.000 perorang. Sarana pemdukung lainnya yang
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dimiliki kawasan objek wisata bono adalah 2 penginapan dan 2 rumah

makan. Namun jika wisatawan banyak yang berkunjung, rumah

masyarakat setempat akan diberdayakan sebagai tempat menginap para

pengunjung. Sedangkan untuk prasarana sendiri yaitu akses jalan bisa

ditempuh melalui 2 jalur, jalur darat dan jalur sungai. Namun akses jalan

darat memang masih rusak dan masih dalam perbaikan tapi bisa untuk

dilalui kendaraan bermotor”.

4. KASI Promosi Pariwisata memutuskan promosi apa yang akan

digunakan.

a. Dalam mempromosikan wisata bono yang ditangani oleh pihak Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan

dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu dengan mengikuti

berbagai pameran di dalam negeri. Berikut kutipan wawancara penulis

dengan narasumber.

Pertanyaan: Jenis promosi apa yang digunakan Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam

mempromosikan objek wisata Bono?

Jawaban: Elrasyidy Albi, S. Sos (wawancara 29 April 2014)

“Pameran yang pernah diikuti oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan adalah Pameran Deep dan

Extreme, Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara, Pameran Batam

Expo, dan Pameran Pelalawan Expo. Selain mengikuti pameran ada juga

promosi yang dilakukan langsung oleh pimpinan daerah seperti Bupati
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Pelalawan. Bupati Pelalawan telah mempromosikan objek wisata Bono

sampai ke Dubai, Belanda, dan negara-negara lainnya”.

b. Selain mengikuti pameran, promosi juga dilakukan melalui media digital

dan elektronik. Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber.

Pertanyaan: Apa media yang digunakan dalam mempromosikan wisata

Bono?

Jawaban: Elrasyidy Albi, S. Sos (wawancara 29 April 2014)

“Media digital dan elektronik yang digunakan adalah website resmi

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan

yaitu www.pelalawantourism.com, website ini dilengkapi tentang

informasi budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga serta event yang

diadakan. Kemudian melalui radio pemerintah Kabupaten Pelalawan yaitu

“Radio Pelalawan”. Dan melalui televisi, media-media televisi nasional

yang meliput kawasan wisata bono diantaranya ada Trans 7 dalam Jejak

Petualang, Rahasia Zaman, On The Spot “7 Sungai Terunik”, Seratus

Surga Tersembunyi versi Tempo Limited Edition, TV3 Malaysia, TVONE,

SCTV, dan Metro TV. Rumah produksi Dapunta Cinema juga ikut

mempromosikan objek wisata bono dengan membuatkan film mengangkat

objek wisata bono dengan judul film “Kamu dan Bono” tema 1 Cinta 1

Budaya 1 Keajaiban yang di sutradarai oleh Rangga Gours. Bahkan dalam

iklan rokok Djarum Super kita juga bisa melihat keajaiban ombak bono.

Namun dalam hal ini pihak televisi nasional yang akan terjun langsung

untuk meliput kawasan wisata bono, Dinas Kebudayaan Pariwisata
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Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan hanya memdampingi dan

memfasilitasi serta memberikan izin peliputan saja. Artinya untuk promosi

objek wisata bono ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan tidak perlu terlalu bekerja keras karena jika objek

wisata menarik maka pihak luar yang akan datang sendiri mencari dan

mempromosikan objek wisata bono ke masyarakat luas”.

Untuk promosi objek wisata bono yang paling ampuh adalah

promosi melalui mulut ke mulut bukan melalui media tapi dari orang yang

telah berkunjung dan merasakan kawasan objek wisata bono.

c. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mempromosikan objek

wisata bono Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan seperti faktor pendukung yang mempermudah dalam

mempromosikan objek wisata bono dan juga faktor penghambat dalam

mempromosikan objek wisata bono. Berikut kutipan wawancara penulis

dengan narasumber.

Pertanyaan: Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan

dalam mempromosikan wisata Bono?

Jawaban: Elrasyidy Albi, S. Sos ( wawancara 29 April 2014 )

Faktor pendukung yang mempermudah dalam mempromosikan

objek wisata bono ialah didukung pada saat ini zaman media teknologi jadi

mempermudah dalam menyampaikan informasi ke masyarakat luas dan

juga memudahkan dalam berkomunikasi ke mana saja. Dan juga dengan
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adanya komunitas surfer yang akan membantu dalam mempromosikan

objek wisata bono ke komunitas surfer lainnya.

Sedangkan untuk faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga diantaranya yaitu potensi

wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan belum terkelola sepenuhnya

dengan baik dikarenakan untuk masalah pembangunan memerlukan

prosedur yang panjang serta tahap-tahap yang harus dilalui untuk

terwujudnya program tersebut dan juga dikarenakan kurangnya anggaran

dari pemerintah pusat untuk pengembangan kawasan objek wisata bono

ini. Penggantian pemimpin pun bisa menjadi kendala dalam hal

pengembangan objek wisata, karena dengan bergantinya pimpinan daerah

tentu program strategi yang direncanakan berbeda pula maka tertunda

program yang sedang dijalankan, serta kurangnya perhatian pemerintah

provinsi dan pusat dalam berpatisipasi mengembangkan objek wisata bono

ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengabsahan data

triangulasi. Dimana penulis mengadakan perbandingan antara penjelasan dan data

dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan

dengan penjelasan dari masyarakat. Penulis melakukan wawancara terhadap

masyarakat yang mengetahui wisata Bono serta pernah mendatangi event wisata

Bono yang pernah diadakan untuk perbandingan Triangulasi. Kesimpulan hasil

wawancara yang penulis lakukan yaitu :
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Berikut wawancara penulis dengan tiga orang masyarakat yang

mengetahui wisata Bono dan pernah mendatangi event wisata Bono.

1. Wawancara penulis dengan salah satu warga masyarakat Sialang Sakti

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

a. Pertanyaan: Bagaimana promosi event wisata Bono saat ini, apakah sudah

efektif untuk mendatangkan wisatawan?

Jawaban: Hendrik Sugiantoro (wawancara 18 Mei 2014)

“Promosi yang dilakukan sudah cukup bagus tetapi masih banyak juga

masyarakat yang belum mengetahui bahwa di Kabupaten Pelalawan

mempunyai tempat wisata yang fenomena”.

b. Pertanyaan: Bagaimana peran pemerintah (Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan) dalam mempromosikan event

wisata Bono?

Jawaban: Hendrik Sugiantoro (wawancara 18 Mei 2014)

“Peran pemerintah kurang gencar dalam hal mengembangkan tempat

wisata Bono sehingga promosi yang dilakukan pun tidak maksimal”.

2. Wawancara selanjutnya penulis dengan salah satu masyarakat Pangkalan

Kerinci Kabupaten Pelalawan yang bertempat tinggal di Jalan BTN Lama.

a. Pertanyaan: Bagaimana promosi event wisata Bono saat ini, apakah sudah

efektif untuk mendatangkan wisatawan?

Jawaban: Ima Caulata (wawancara 18 Mei 2014)
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“Belum efektif, karena dirasa fasilitas yang menunjang kenyaman

tempat wisata tidak mampu mendukung kebutuhan pengunjung yang

datang”.

b. Pertanyaan: Bagaimana peran pemerintah (Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan) dalam mempromosikan event

wisata Bono?

Jawaban: Ima Caulata (wawancara 18 Mei 2014)

“Pemerintah kurang berperan aktif untuk mempromosikan wisata Bono

sehingga pemerintah kurang mampu untuk menjual pariwisata daerah”.

3. Wawancara selanjutnya penulis dengan salah satu masyarakat kawasan wisata

Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

a. Pertanyaan: Bagaimana promosi event wisata Bono saat ini, apakah sudah

efektif untuk mendatangkan wisatawan?

Jawaban: Iwan (wawancara 25 Mei 2014)

“Promosi yang dilakukan sudah efektif, namun sarana dan prasarana

yang kurang memadai tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Sehingga

wisatawan yang pernah datang ke lokasi Bono jarang ada yang mau datang

kembali bahkan warga masyarakat Kabupaten Pelalawan sendiri yang

mengetahui tentang prasarana yang kurang mendukung enggan

mengunjungi kawasan wisata Bono”.

b. Pertanyaan: Bagaimana peran pemerintah (Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan) dalam mempromosikan event

wisata Bono?
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Jawaban: Iwan (wawancara 24 Mei 2014)

“Peran pemerintah dalam mempromosikan wisata Bono seharusnya

sebelum melakukan promosi yang gencar pihak pemerintah harus

memperbaiki dulu prasarana dan melengkapi sarana untuk memudahkan

wisatawan berkunjung, pemerintah sendiri di nilai tidak serius dalam hal

pengembangan objek wisata Bono. Ketika event Festival Bekudo Bono

berlangsung pun, pihak pemerintah tidak sepenuhnya mengikutsertakan

masyarakat setempat dalam kepanitian bahkan dirasakan warga di acuhkan

oleh pemerintah”.


