
BAB II

GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Keadaan Geografis Kecamatan Bangkinang

1. Sejarah singkat Kecamatan Bangkinang

Kecamatan bangkinang merupakan kecamatan yang baru berdiri yang

diresmikan pada tanggal 16 Desember 2006 terpisah dari kecamatan induknya yaitu

Kecamatan Bangkinang Kota. Pemecahan kecamatan ini berdasarkan peraturan

daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang

pembentukan kecamatan bangkinang. Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar

Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja.

Pemekaran Kecamatan ini karena tuntutan akan peningkatan pelayanan

masyarakat agar lebih dekat menyentuh kepada semua kalangan dan masyarakat

Bangkinang inilah yang benar-benar warga Bangkinang Asli atau penduduk yang

berdarah Bangkinang dan hanya sebagian kecil yang merupakan pendatang kecuali

untuk desa eks transmigrasi, sedangkan warga Bangkinang Kota kebanyakan adalah

penduduk pendatang dari luar Bangkinang.

2. Kondisi Wilayah

Kecamatan Bangkinang terletak antara 00.300 Lintang Utara sampai 00.2000

Lintang Utara dan 100.5000 Bujur Timur sampai 101.0500 Bujur Timur dan +.60 mdpl

meter diatas permukaan laut, daerah yang dialiri oleh Sungai Kampar beberapa sungai

kecil yang ikut mengairi wilayah Bangkinang yang terdiri dari dataran rendah dan

perbukitan. Tanah yang subur menjadikan sektor pertanian dan perkebunan yang

menjadi komoditi utama warga masyarakatnya.

3. Keadaan Tanah
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Dilihat dari letak dan keadaan geografis Bangkinang sebagian besar

penduduknya bergerak dalam struktur pertanian, terutama dalam sub sektor dengan

komoditi utama tanaman karet.

4. Keadaan Iklim

Kondisi tanah yang berbukit-bukit mengakibatkan daerah ini dipengaruhi oleh

dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan suhu rata-rata antara 260

C sampai dengan 290C. Sementara itu curah hujan dapat dikatakan cukup tinggi.

5. Luas Wilayah

Terdapat 2 (dua) kelurahan dan 6 (enam) desa definitif dan 1 (satu) desa

Depenitif yaitu Desa Binuang di Kecamatan Bangkinang dengan luas Kecamatan

keseluruhan 13.088 Ha.

Adapun luas masing-masing Desa dan Kelurahan yaitu:

a) Desa Pulau Lawas : 875 Ha

b) Desa Muara Uwai : 2.312 Ha

c) Kelurahan Pulau : 603 Ha

d) Kelurahan Pasir Sialang : 2.463 Ha

e) Desa Bukit sembilan : 816 Ha

f) Desa Laboi Jaya : 2.444 Ha

g) Desa Suka Maju : 1.515 Ha

h) Desa Bukit Payung : 1.640 Ha

i) Desa Binuang : 420 Ha

6. Keadaan Alam

Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang adalah dataran rendah dan

berbukit yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti yang telah



disampaikan diatas dengan komoditi utama adalah sawit, karet, dan padi. Kondisi

alam yang banyak sungai dan rawa juga memungkinkan masyarakat beternak kerbau.

7. Batas-batas Wilayah

Wilayah Kecamatan bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar Nomor 22 Tahun 2003 masing-masing berbatas dengan:

a) Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tapung

b) Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar Utara

c) Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bangkinang

d) Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Solo1.

8. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

a. Kependudukan

Dari keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa jumlah penduduk yang

terbanyak di Bangkinang adalah pada desa Pasir Sialang dan jumlah penduduk

yang paling sedikit adalah desa Bukit Sembilan.

Tabel II.1

Kependudukan di Kecamatan Bangkinang

No DESA/ KELURAHAN JLH PENDUDUK JLH KK

1 Pulau Lawas 2.901 Jiwa 727

2 Muara Uwai 3.511 Jiwa 765

3 Pasir Sialang 8.034 Jiwa 2.218

4 Pulau 3.078 Jiwa 772

5 Suka Mulya 2.373 Jiwa 597

6 Laboy Jaya 2.654 Jiwa 720

1 Dokumen Kecamatan Bangkinang, Tahun 2012.



7 Bukit Payung 2.494 Jiwa 619

8 Bukit Sembilan 1.604 Jiwa 383

9 Binuang 1.707 Jiwa 400

Jumlah 28.356 Jiwa 7.201 KK

Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang, Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa klasifikasi penduduk Kecamatan

Bangkinang berdasarkan desa, Pulau Lawas sebanyak 2.091 jiwa atau terdiri dari

727 KK,  jumlah penduduk di desa Muara Uwai sebanyak 3.511 jiwa atau terdiri

dari 765 KK, jumlah penduduk di desa Pasir Sialang sebanyak 8.034 jiwa atau

terdiri dari 2.218 KK, jumlah penduduk di desa Pulau sebanyak 3.078 jiwa atau

terdiri dari 772 KK, jumlah penduduk di desa Suka Mulya sebanyak 2.373 jiwa

atau terdiri dari 597 KK, jumlah penduduk di desa Laboy Jaya sebanyak 2.654

jiwa atau terdiri 720 KK, jumlah penduduk di desa Bukit Payung sebanyak 2.494

jiwa atau terdiri dari 619 KK, jumlah penduduk di desa Bukit Sembilan sebanyak

1.604 jiwa atau terdiri dari 383 KK, jumlah penduduk di desa Binuang sebanyak

1.707 jiwa atau terdiri dari 400 KK.



Tabel II.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Di Bangkinang

No UMUR JUMLAH %

1 00-10 1.352 4,77

2 11-20 3.543 12,49

3 21-30 6.450 22,75

4 31-40 9.922 34,99

5 41-50 4.821 17,00

6 51 tahun ke atas 2.268 8,00

Jumlah 28.356 100

Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang, Tahun 2012

Dari tabel  di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tidak

produktif berjumlah 1.352 jiwa (4,77 % ), yaitu penduduk yang berumur antara

00-10 tahun, sedangkan penduduk yang kurang produktif berjumlah 3.543 jiwa

(12,49 %), yaitu penduduk yang berumur antara 11-20 tahun, dan jumlah

penduduk yang usia produktif berjumlah 23.461 jiwa (82,74 %), yaitu penduduk

yang berumur antara 21-51 tahun ke atas.

b. Mata Pencaharian

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Bangkinang
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Sumber : Kantor Camat Bangkinang, Tahun 2012

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa total yang tidak bekerja di

Kecamatan Bangkinang sebanyak 8.715 orang, yang dimaksud dengan penduduk

yang tidak bekerja adalah karena masih dibawah umur dan ada juga yang memang

tidak ada usahanya. Kemudian yang bermata pencaharian sebagai petani jumlah

keseluruhannya adalah 12.993 orang, yang bermata pencaharian sebagai

wiraswasta 1.582 orang, bermata pencaharian sebagai buruh 3.411 orang, yang



dimaksud dengan buruh disini yaitu buruh tani dan buruh tukang. Yang bermata

pencaharian sebagai pedagang jumlah keseluruhannya yaitu sebanyak 845 orang,

yang bermata pencaharian sebagai tukang di Bangkinang totalnya 226 orang, yang

sebagai PNS/ABRI totalnya sebanyak 554 orang.

c. Tingkat Pendidikan

Penduduk Kecamatan Bangkinang yang berjumlah 28.356 jiwa sebahagian

besar berpendidikan tamat SD, SLTP,SLTA dan sebagian kecil Perguruan Tinggi.

Untuk lebih jelasnya Tingkat Pendidikan Kecamatan Bangkinang dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel II.4

Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Bangkinang

TDK

SEKOLAH
TK SD SLTP SLTA

PERGURUAN

TINGGI

2.836

(10%)

567

(2%)

18.431

(65%)

1.985

(7%)

3.119

(11%)

1.418

(5%)

Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang, Tahun 2012

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Bangkinang yang tidak

sekolah sebanyak 2.836 orang atau sebesar 10 %, yang TK sebanyak 567 orang

atau sebesar 2 %, yang SD sebanyak 18.431 orang atau sebesar 65 %, yang SLTP

sebanyak 1.985 orang atau sebesar 7 %, yang SLTA sebanyak 3.119 orang atau

sebesar 11 % , dan Perguruan Tinggi sebanyak 1.418 atau sebesar 5%.

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan

masyarakat di Kecamatan Bangkinang masih belum cukup tinggi sehinnga harus



lebih ditingkatkan lagi karena bagaimana juga tingkat pendidikan masyarakat

yang lebih tinggi merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Dan

dengan banyaknya penduduk yang berpendidikan tinggi ini maka akan tercipta

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing dengan

penduduk lainnya sehingga akan tercipta pembangunan serta dapat memacu

pertumbuhan ekonmi daerah yang bersangkutan.

d. Agama dan Budaya Masyarakat

Dalam sektor keagamaan penduduk Bangkinang mayoritas seluruhnya

beragama Islam. Tempat-tempat peribadatan cukup banyak, seperti Mesjid dan

Mushalla. Mesjid berjumlah 30 dan Mushalla 62.

Dalam hubungan sehari-hari adat-istiadat memainkan pengaruh yang

sangat penting sekali. Adat-istiadat di daerah ini hampir sama dengan adat istiadat

di lingkungan Minangkabau. Hal ini ditunjukkan dengan garis keturunan yang

menganut sistem matrilinial, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu.

Demikian juga dengan kesenian dan bahasanya yang sangat mirip dengan bahasa

dan kesenian di daerah Minangkabau.

B. Sejarah  Singkat Berdirinya Wisata Bukit Naang

Wisata Bukit Naang ini berlokasi di Sei. Jernih Kecamatan Bangkinang

Kabupaten Kampar, dapat dicapai dari pusat kota Bangkinang dengan kendaraan umum

dan pribadi kurang lebih 8 km. Lokasi terhampar di lahan seluas 80 hektar yang didukung

dengan fasilitas yang disediakan.

Wisata Bukit Naang merupakan Wisata outbond pertama di Kabupaten Kampar

sebagai tempat rekreasi keluarga dengan kondisi alam yang masih sangat asri. Sisi kanan

dan kiri jalan dipenuhi berbagai tanaman khas hutan tropis. Kicauan burung yang disertai

hawa dingin seolah tak mencirikan Riau yang tenar akan panasnya.



Pada tanggal 6 Februari 2008, wisata Bukit Naang ini pertama kalinya diresmikan

serta mengadakan kegiatan Treetop Adventure Park seperti flying fox yaitu permainan

dari pohon ke pohon. Namun berawal dari Treetop inilah wisata Bukit Naang mulai

dikenal oleh masyarakat setempat dan pada masa itu strategi penarikan pelanggan yaitu

masuk gratis tanpa biaya. Namun seiring berjalannya waktu wisata Bukit Naang menjadi

ramai pengunjungnya dan terus semakin meningkat dari waktu ke waktu, sebagian besar

dari mereka pun banyak yang berkunjung untuk main flying fox namun timbul rencana

baru untuk membangun kawasan ini sesuai dengan peruntuhannya tadi mulai dari

membangun kolam renang, restoran, tempat penginapan orang pelatihan dan sebagainya2.

Kemudian Bukit Naang mulai membenahi lahannya sesuai dengan kenyamanan

pengunjung dan juga trend sebagai tempat wisata yang bersih dan nyaman dengan nuansa

alami. Selain itu juga keberadaan sarana dan fasilitas hiburan lainnya mulai diadakan.

Seperti mainan anak-anak, tempat memancing yang lebih nyaman, tempat pelatihan

pendidikan, dan fasilitas lain yang mendukung3.

1. Struktur Organisasi Wisata Bukit Naang

Wisata Bukit Naang dalam melakukan kerjasama yang baik, maka diperlukan

suatu wadah atau tempat, maka dalam administrasi wadah ini disebut organisasi. Jadi

organisasi merupakan suatu wadah dalam proses kerja sama. Agar proses kerjasama

ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya sebuah struktur yang baik atau

susunan organisasi yang baik.

Pada suatu organisasi, pembagian tugas, penetapan kedudukan, pembatasan

wewenang, dan kekuasaan sangatlah penting. Dengan demikian akan diketahui siapa

yang bertanggung jawab dan kepada siapa harus dipertanggung jawabkan. Struktur

organisasi berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

2Djuharman Arifin (Pengelola Bukit Naang), Wawancara, Wisata Bukit Naang, 20 Februari 2014.
3Ibid



Maka untuk lebih jelasnya lagi struktur organisasi wisata Bukit Naang dapat

dilihat sebagai berikut :

Dengan penyusunan organisasi yang baik, maka akan jelas pembagian tugas,

wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi. Wisata Bukit

Naang dalam menjalankan aktivitasnya membagi tugas-tugasnya dalam beberapa

bagian yaitu yang terdiri sebagai berikut :

a. Direktur wisata Bukit Naang tugasnya adalah mengkoordinasikan semua aktivitas

yang ada dalam unit Bukit Naang serta membuat rencana kegiatan dan pendapatan

usaha.

b. Manager operasional yaitu mengawasi seluruh kegiatan yang dijalankan.

c. Manager keuangan adalah mengelola keuangan perusahaan, baik penerimaan uang

masuk, menyimpan uang dan mengeluarkan uang untuk transaksi perusahaan.

d. Manager umum.

2. Produk-produk Jasa Hiburan

Wisata Bukit Naang telah melakukan pengembangan produknya yaitu dengan

menambah fasilitas bermain, meningkatkan pelayanan dan menambah sarana

pendukung lainnya. Dengan fasilitas yang lebih menarik serta ditunjang dengan

nuansa alam yang indah dan alami maka diharapkan tempat ini menjadi tempat yang

liburan yang nyaman dan aman juga bagi pengunjung, serta dapat meningkatkan

jumlah produk jasa hiburan agar dapat menarik pengunjung lebih banyak lagi.

DIREKTUR
Maha Putriana, SP

Manager Keuangan
Dra. Nurbalatif

Manager Umum
Moh. Duha, SE

Manager Operasional
Abdillah fajri



Berikut ini produk-produk  hiburan yang disediakan oleh wisata Bukit Naang

yaitu :

a. Flying fox

Berbicara bandrol harga, permainan ini dipatok harga Rp.65.000,-/ orang. harga

ini telah termasuk dengan pembelian sarung tangan, jika pengunjung telah

membawa sarung tangan sendiri harga karcis permainan ini perorangnya hanya

dipatok Rp.50.000,- saja. Dan permainan ini di awasi oleh Nanda Zulmahri4.

b. ATV Track

Permainan balapan ATV yang ada tepat di bawah area track flying fox. Dengan

harga karcis Rp.30.000 ,-/orang. Bagi anda yang memiliki berat badan kurang dari

85kg, anda bisa langsung meluncur di area offroad ATV ini. Atv track ini di awasi

oleh Egal5.

c. Berkuda

Cukup dengan Rp.15.000,-/orang saja anda bisa mengelilingi taman dengan

menunggangi seekor kuda. Tetapi jika anda ingin belajar berkuda, anda cukup

bayar dengan Rp.600.000,-/orang selama 6 kali pertemuan. Berkuda ini di awasi

oleh Rino6.

d. Paintball area

Anda bisa berperang dengan teman-teman atau keluarga anda dengan

perlengkapan paintball yang disediakan di area ini. Cukup dengan membayar

Rp.75.000,- pengunjung dapat berperang dengan batasan tembakan sebanyak 50

peluru. Permainan paintball area ini di awasi oleh Ikram7.

e. Becak

4Nanda Zulmahri (Pengawas Flying Fox), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014.
5 Egal (Pengawas Atv Track), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014
6Berkuda  (Pengawas Berkuda), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014
7Ikram, (Pengawas Paintball Area), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014



Becak ini di awasi oleh adek. Harga permainan ini dihitung per 30 menit dengan

biaya Rp.50.000,-8.

f. Sepeda Air

Harga permainan ini Dihitung per 30 menit dengan biaya Rp.40.000 , dengan

maksimal penumpangnya adalah sebanyak 2 orang. Dan di awasi oleh Herman9.

g. Kolam pancing

Pembayaran memancing dihitung perorang dengan biaya Rp.10.000,-/jam dan

ikan ditimbang Rp.25.000 sekilo. Kolam pancing ini di awasi oleh Eman10.

h. Helikopter

Helikopter ini khusus untuk anak-anak yang mana biayanya Rp.15.000,-/orang.

diawasi oleh bapak Zakir11.

i. Istana Balon

Dikhususkan untuk anak-anak yang mana biayanya Rp.10.000,-/orang. dan di

awasi oleh imaltin12.

j. Outbond management training (OMT)

Bagi pengunjung yang melakukan pendidikan dimana biayanya 1 hari Rp.125.000

dari pagi sampai sore. Di awasi oleh Indra13.

k. Camping ground

Bagi pengunjung yang ingin berkemah di area wisata Bukit Naang dikenakan

biaya sebesar Rp.50.000 serta ditanggung kemah, air bersih dan keamanan.

Diawasi oleh bapak Djuharman Arifin14.

l. Bungalau

8Adek  (Pengawas Becak), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014
9Herman (Pengawas Sepeda Air), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014
10Eman, (Pengawas Kolam Pancing), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014
11Zakir  (Pengawas Helikopter), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014
12Imaltin, (Pengawas Istana Balon), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014
13Indra, (Pengawas OMT), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014
14Djuharman Arifin ( Pengawas Camping), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014



Bagi pengunjung yang ingin beristirahat dikenakan sewa seharga Rp.100.000,-

/bungalau. Di awasi oleh Putra15.

Disamping itu, wisata Bukit Naang juga memberikan fasilitas-fasilitas yang

mendukung yang disediakan untuk pengunjungnya seperti Mushalla dan Toilet

dimana fasilitas ini adalah gratis.

15Putra, ( Pengawas Bungalau), Wawancara Wisata Bukit Naang, 21 Februari 2014


