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Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak 

Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo; Prof. H. Judistira. K. Garna, MA., 

Ph.D; dan Prof. Drs. H. Djadja Saefullah, M.A, Ph.D. sebagai Ketua 

 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 5 
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Adiwi-sastra; Bapak Dr. Yugo Sariyun, MA (Almarhum); Bapak 

Drs. Budhi Gunawan, MA., Ph.D., serta seluruh dosen pada 

Program S3 FISIP Unpad yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan dan 

rekan dosen di tempat penulis mengajar di FISIP Universitas Riau. 
 

Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada Pemerintah 

Provinsi Riau Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Mas-

yarakat yang telah memberikan rekomendasi dan izin yang berhubu-

ngan dengan Budaya Melayu dalam Program Pengembangan Pari-

wisata. Terselenggaranya pelaksanaan penelitian dan pengumpulan 

data yang ditunjukkan kepada Dinas Pariwisata Provinsi, Kota Pe-

kanbaru, kabupaten-kabupaten terutama Kabupaten Siak Sri Indra-pura 

serta Kepada Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau dan Kabu-paten, 

Bapeda Provinsi Riau, Kecamatan, dan Desa Mempura. Tidak 

terlupakan kepada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Pro-

vinsi Riau, sehingga dalam buku ini menjadi lebih optimal baik se-cara 

material maupun non material. 
 

Kedua orang tua, Bapak Rd. K.H. Muhamad Sidiq (Alm) dan 

Ibu Nyi Rd. Hj. Iki Dahjiah Maolani (Alm), yang memberikan do’a 
 

dan keridhoannya yang tidak pernah putusnya, sehingga mendapatkan 

keberhasilan dalam studi. Bapak mertua H. Syamsudin Arief (Alm) 

dan Ibu mertua Hj. Jalinur yang selalu mendoakan dan meberikan 

motivasi. Sepuluh saudara-saudara yang tercinta, kakak Nyi Rd. 

Dartika, Drs. Tahya Muhamad, MSi, Nyi Rd. Upi Rupiah, Drs. 

Mohamad Talhah, dan Adik-adik: Drs. Tauhid Noor, Rd. Taufik Noor, 

SE, MH, Nyi Dra. Rd. Tusna Dewi, MSi, Nyi Rd. Ina Tarlina, Ir. Rd 

Dzulkifli, dan Nyi Rd. Rodiah yang selalu mendukung dan membantu 

penulis dalam segala hal yang tidak henti-hentinya termasuk 

mendoakan dan memberikan motivasi. Keluarga Tante Dra. Abuy 

Sajaah Maolani, Dra. Ida Widaningsih Maolani (Alm) dan Tri Subah 

Maolani yang memberikan dukungan dan motivasi serta doa. 
 

Kepada suami tercinta Wolnedi, SE yang selalu mendampingi 

dan men-support segalanya, selalu ada suka dan duka dan berperan 

untuk apapun demi penyelesaian naskah ini. Tiga permataku: R. Yogie 

Prawira, S.Ikom; R. Wilya Achmad, dan R. Yangkie Prawira yang 
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Bab 1 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pengembangan kepariwisataan menjadi salah satu program 

unggulan dari Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Peme-

rintah Provinsi Riau. Kepariwisataan memiliki peranan penting da-

lam revitalisasi budaya dan peningkatan kesejahteraan ekonomi ba-

ngsa, karena itu dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-

asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata, peri ke-

hidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri. Di 

setiap negara, pariwisata termasuk dalam program pembangunan 

nasional dan merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi.1 

Melalui pariwisata pemerintah berusaha untuk menambah peng-

hasilan atau devisa negara, terutama dengan masuknya wisatawan 

mancanegara. Karena itu, wajar kiranya bila pengembangan 

pariwisata di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Siak Sri 

Indrapura Provinsi Riau pada khususnya perlu ditingkatkan. 
 

Dewasa ini pariwisata telah menjadi industri gaya baru yang 

mampu memacu pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan, taraf 

hidup, dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam wilayah atau 

negara penerima wisatawan. Di samping itu, pariwisata sebagai suatu 

sektor yang kompleks, mampu menghidupkan sektor-sektor lain meli- 
 
 

1 Soemardjan dalam Majalah Prisma No. I Tahun III, 1974, hlm. 56. 
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puti industri-industri seperti industri kerajinan tangan, cinderamata, 

penginapan, dan transportasi. Pariwisata telah tampil sebagai 

industri jasa yang digolongkan sebagai industri ketiga cukup 

berperan pen-ting dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai 

kesempatan kerja, dengan alasan semakin mendesaknya tuntutan 

akan kesempatan kerja yang tetap sehubungan dengan selalu 

meningkatnya wisata pada masa yang akan datang (Spillane, 1993). 
 

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengembangkan 

kepariwisataan. Rencana Strategi Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata Tahun 2010-2014 mengamanahkan, bahwa pariwisata 

perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan 

devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebuda-

yaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan 

tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian 

nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-

pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang ter-

padu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas, serta mutu 

dan kelancaran pelayanan. 
 

Berbagai langkah dan pengaturan telah dilakukan dan telah 

melahirkan sejumlah peningkatan dalam dunia kepariwisataan. 

Dalam hal peningkatan penerimaan devisa dan perluasan lapangan 

kerja, pengembangan pariwisata yang telah dilakukan, baik oleh 

pemerintah Indonesia maupun swasta telah meningkatkan jumlah 

kedatangan wisatawan dari satu daerah ke daerah lain. Jumlah 

kunju-ngan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama 

Januari-Desember 2012 melalui seluruh pintu masuk mencapai 

8.044.462 wisman. Angka tersebut menunjukan pertumbuhan 

sebesar 5,16 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2011 

yang berjumlah 7.649.731 wisman.2 Kunjungan wisatawan akan 

merangsang interaksi sosial dengan penduduk di sekitar tempat 

wisata dan merangsang tanggapan masyarakat sekitarnya sesuai 

dengan kemampuan mereka dalam beradaptasi, baik di bidang 

ekonomi, kemasyarakatan, maupun kebudayaan mereka. 
 
 

 
2 http://travel.kompas.com/read/2013/02/01/20134578/Pariwisata.Indonesia, hlm. 1, 

diakses 4 Februari 2013. 
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Pariwisata dengan segala aspek kehidupan yang terkait di 

da-lamnya akan menuntut konsekuensi dari terjadinya 

pertemuan dua budaya atau lebih yang berbeda, yaitu budaya 

para wisatawan dengan budaya masyarakat sekitar obyek wisata. 

Budaya-budaya yang ber-beda dan saling bersentuhan itu akan 

membawa pengaruh yang me-nimbulkan dampak terhadap 

segala aspek kehidupan dalam mas-yarakat sekitar obyek wisata. 
 

Pada hakikatnya ada empat bidang pokok yang dipengaruhi oleh 

usaha pengembangan pariwisata, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan 

lingkungan hidup. Dampak positif yang menguntungkan dalam bidang 

ekonomi, yaitu bahwa kegiatan pariwisata mendatangkan pendapatan 

devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja, serta adanya 

kemungkinan bagi masyarakat di daerah tujuan wisata untuk 

meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka. Dampak positif 

yang lain adalah perkembangan atau kemajuan kebudayaan, terutama 

pada unsur budaya teknologi dan sistem pengetahuan yang maju. 

Dampak negatif dari pengembangan pariwisata tampak menonjol pada 

bidang sosial, yaitu pada gaya hidup masyarakat di daerah tujuan 

wisata. Gaya hidup ini meliputi perubahan sikap, tingkah laku, dan 

perilaku sebagai akibat dari kontak langsung dengan para wisa-tawan 

yang memiliki latar budaya berbeda (Pendit, 1990). 
 

Dampak negatif dari pengembangan pariwisata selalu mem-

peroleh perhatian besar dari pemerintah daerah, seperti yang di-

lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura yang sedang 

mencurahkan perhatian pada pengembangan wisata budaya Melayu. 

Masalah pengembangan wisata budaya Melayu di Kabupaten Siak Sri 

Indrapura tentu saja dapat dijelaskan dari berbagai perspektif. Sesuai 

dengan tujuan penelitian ini, maka perspektif sosiologi yang digunakan 

untuk menjelaskan masalah tersebut adalah teori struktural-fungsional. 

Dalam perspektif teori ini, pariwisata merupakan institusi sosial bagi 

masyarakat, dan sebagai institusi sosial, pariwisata menya-ngkut 

sistem norma sosial (social norm) dan pemenuhan kebutuhan sosial 

(social needs). Norma dan kebutuhan sosial merupakan satu kesatuan 

yang berhubungan secara timbal balik, sehingga perubahan pada yang 

satu menyebabkan perubahan pada yang lain. 
 

Penelitian lebih mendalam tentang pariwisata budaya Melayu 
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di Kabupaten Siak Sri Indrapura sangat menarik untuk dilakukan, 

karena sekalipun pariwisata merupakan obyek yang signifikan 

secara sosiologi-antropologi, namun masih terabaikan oleh 

kebanyakan sosiolog dan antropolog, khususnya di Indonesia. 

Bagaimanapun, pariwisata merupakan sebuah gejala sosial, yang 

mengakibatkan dampak sosial budaya yang serius dan beragam, 

sehingga menjadi obyek sosiologi-antropologi yang perlu 

mendapatkan perhatian. Pe-nyusunan kajian sosiologi-

antropologi pariwisata menjadi persoalan yang penting terkait 

dengan teori dan praktik dari sosiologi dan antro-pologi. 
 

Penelitian tentang pariwisata cenderung memusatkan perhatian 

pada pariwisata sebagai sebuah gejala sosial budaya dari perspektif 

yang lebih luas. Kecenderungan ini dapat dikaitkan langsung dengan 
 

signifikansi penelitian pariwisata dalam sosiologi-antropologi, dan 

kecenderungan perluasan konsep “pariwisata” (Pendit, 1990). Pari-  
wisata, dalam banyak kasus, telah didefinisikan sebagai kegiatan 

individual. Sejalan dengan definisi ini, pariwisata dianggap 

sebagai salah satu jenis kegiatan kesenangan. Pariwisata 

demikian merupa-kan salah satu bentuk dari kegiatan rekreasi, 

termasuk perjalanan sebagai sebuah bagian dari isi 

keseluruhannya. Konsep pariwisata ini adakalanya memasukkan 

kegiatan perdagangan dan jasa perja-lanan.3 
 

Dalam penelitian terkini, konsep “pariwisata” secara berangsur 

mengalami perluasan dari kegiatan individual hingga hubungan so-sial. 

Pariwisata telah dianggap sebagai hubungan sosial, antara lain karena 

dampak sosial budaya dari pariwisata tidak dapat diabaikan. Dengan 

mempertimbangkan pariwisata sebagai kegiatan kesenangan 
 

dan memperhitungkan dampak sosial budayanya, Smith (1989) ber-

pendapat bahwa pariwisata memiliki unsur: “Tourism = leisure time 
 

+ discretionary income + positive local sanctions. Dalam definisi  
lain, Smith (1989) menyatakan bahwa pariwisata merupakan 

inte-raksi antara ‘wisatawan’ dan penduduk di daerah tujuan 

wisata sebagai “pribumi”. 
 

Pariwisata bahkan sering dianggap sebagai sebuah sistem so-  
 

3 Lihat United Nations, Recommendations on International Travel and Tourism, 1963. 
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sial, perluasan hubungan antara tamu dengan pribumi. Leiper (1979) 

mengemukakan model sistem pariwisata, berdasarkan hubungan pri- 
 

bumi dan wisatawan. Model ini ditandai oleh sebuah sistem yang 

mencakup tiga bagian utama: “traveler generating region - travel  
and tourism industry - tourist destination region.” Model sistem 

sosial dari pariwisata mengasumsikan adanya hubungan-

hubungan sosial yang lebih luas dari pariwisata, dalam hal ini 

tamu, pribumi, dan perantara. 
 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, perluasan konsep “pa-

riwisata” telah menjadikan sebagai gejala sosial budaya yang luas, 
 

sekaligus sebagai kegiatan individual (Pendit, 1990). Karena itu, 

konsep pariwisata harus mencakup makna dari obyek sosiologi 

dan antropologi. Sekalipun situasi terkini dari sosiologi dan 

antropologi pariwisata masih belum memadai, beberapa hasil 

kajian telah di-publikasikan, dan perkembangannya semakin 

meningkat. Padahal perjalanan wisata selalu menjadi salah satu 

aspek utama dari kehi-dupan manusia. 
 

Dewasa ini pariwisata merupakan salah satu industri besar di 

dunia (Yoeti, 2008). Namun karena pariwisata sering diasosiasi-  
kan dengan kesenangan, waktu luang, dan liburan yang berbeda de-

ngan fungsi-fungsi sosial yang lebih “serius”, maka signifikansinya  
bagi masyarakat kontemporer membutuhkan perhatian. Sesuai 

dengan perspektif sosiologi dan antropologi, hubungan antara 

pariwisata dengan kehidupan sosial dengan mempertimbangkan 

cara kegiatan wisata dipengaruhi dan menjadi bermakna dalam 

konteks sosial, seperti masalah budaya mengapa orang melakukan 

perjalanan wisata, bagaimana cara mereka bepergian, dan apa yang 

mereka lakukan selama dalam perjalanan. Dalam pengertian ini, 

pariwisata bukan bagian terasing dari dunia sosial, namun saling 

berhubungan dengan kehidupan sosial sehari-hari dari yang bersifat 

personal hingga glo-bal. Pariwisata, dengan demikian, menjadi ciri 

dari kebanyakan sifat kehidupan sosial kontemporer. 
 

Sebagai bukti bahwa sosiologi dan antropologi pariwisata telah 

menjadi suatu disiplin ilmu yang mapan, kajian sosiologi dan antro-

pologi tentang berbagai aspek pariwisata termasuk pariwisata antar 

budaya, telah banyak dilakukan oleh para sosiolog dan antropolog 
 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 17 



 
 
 

 

di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Ryan dan Huyton 

(2002) meneliti tentang daya tarik kebudayaan orang Aborigin di  
Australia bagian Tengah bagi para wisatawan dari berbagai negara 

dengan judul penelitian “Tourists and Aboroginal People”. Mereka  
menemukan bahwa para wisatawan dari berbagai negara mempo-

sisikan daya tarik kebudayaan orang Aborigin sebagai objek wisata 

di bawah aktivitas lainnya yang ada di Australia bagian Tengah. 

Tingkat kepuasan para wisatawan terhadap kebudayaan Suku Abo-

rigin berhubungan dengan tingkat kepentingan para wisatawan ter-

hadap aspek tertentu dari kebudayaan Suku Aborogin itu sendiri. 

Hasil penelitian ini telah menguatkan hasil penelitian lain 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Zeppel (1991), Ryan (2000), 

Ryan dan Huyton (2000a dan 2000b), Higginbotton, Muloin, dan 

Zeppel (1999), Pitterlee (1999), serta Moscardo dan Pearce (1999) 

yang menemukan bahwa penghargaan tertinggi terhadap 

kebudayaan Suku Aborigin diberikan oleh kelompok tertentu yang 

secara sosio-demografi ber-asal dari kelompok minoritas. 
 

Ketertarikan terhadap kebudayaan tertentu telah menjadi mo-

tivasi tersendiri yang dimiliki para wisatawan dalam menentukan  
pilihan negara tujuan wisata. McKercher (2002) telah mengungkap 

masalah ini dengan melakukan penelitian berjudul “Towards a Clas-

sification of Cultural Tourists”. Hasil penelitian ini membuktikan 
 

kebenaran dua model untuk mengelompokkan pasar turisme 

budaya yang dia ajukan. Model yang pertama, pasar turisme 

budaya yang didasarkan pada pentingnya motivasi budaya dalam 

memutuskan tujuan wisata, dan model yang kedua, pasar turisme 

budaya yang didasarkan pada banyaknya pengalaman. 
 

Williams dan Lawson (2002) telah meneliti tentang pengaruh 

turisme terhadap kehidupan masyarakat perkotaan di 10 kota di New 

Zealand. Williams dan Lawson membagi pendapat masyarakat se-

tempat tentang pengaruh turisme terhadap masyarakat kepada empat 

kelompok dengan menggunakan analisis cluster. Mereka menemukan 

bahwa anggota masyarakat yang paling tidak tertarik kepada turisme 

menganggap bahwa pengaruh turisme terhadap masyarakat jauh lebih 

besar daripada kelompok masyarakat lainnya. Kemudian tingkat pen-

tingnya berbagai masalah yang ada pada masyarakat setempat bagi 
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responden jauh lebih berguna daripada variabel kependudukan dalam 

menterjemahkan pendapat kelompok masyarakat tentang hal itu. 
 

Mereflikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Williams dan  
Lawson (2002), Garroda, Fyallb, dan Leaskc (2002) melakukannya 

di Skotlandia dengan judul “Scottish Visitor Attractions: Managing 

Visitor Impacts”. Penelitian ini menemukan bahwa kecenderungan 
 

wisatawan luar untuk datang ke Skotlandia tidak menunjukkan 

adanya kecenderungan yang menggembirakan bagi industri 

pariwisata Skot-landia, sehingga harus memfokuskan perhatian 

kepada strategi yang berorientasi kepada kualitas jika berbagai 

objek wisata ingin tetap memiliki daya tarik dan prospek yang 

bagus pada beberapa dekade yang akan datang. Ini berarti perlu 

adanya pengembangan cara-cara yang lebih efektif dalam 

mengelola berbagai pengaruh dari kehadiran para wisatawan. 
 

Hubungan antara etnisitas dan wisata juga telah diteliti oleh 

Hitchcock. Laporan penelitian yang berjudul “Tourism and Ethnicity: 

Situational Perspectives” menyimpulkan bahwa: (1) wisata memiliki 
 

konstribusi terhadap proses pembentukkan identitas pada bangsa-

bangsa baru dan dapat mendorong mayoritas penduduk untuk meng-

evaluasi ulang persepsi mereka tentang kelompok minoritas; (2) untuk 

membangkitkan turisme, bangsa-bangsa baru juga saling berkompe-tisi 

satu sama lain dalam merumuskan jargon-jargon turisme yang indah 

dan heroik; dan (3) adaptasi turisme terhadap situasi dijelaskan dari 

berbagai perspektif untuk menggambarkan kompleksitas proses dan 

batas pembentukkan, pemeliharaan, dan perubahan. 
 

Di Indonesia, penelitian tentang turisme juga telah banyak di-  
lakukan oleh para sosiolog dan antropolog. Hartono (2004) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pengalaman Kemitraan, Pengelolaan, 

dan Pemasaran Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal: Kasus 

Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat”, mengemu-  
kakan bahwa Model Kegiatan Pengelolaan Ekowisata Berbasis 

Masyarakat Lokal di Taman Nasional Gunung Halimun dimulai 

sejak adanya Konsorsium Program Pengembangan Ekowisata 

Taman Nasional Gunung Halimun (KPPETNGH) tahun 1995-

1998 (4 tahun) yang anggotanya terdiri dari Kantor BTNGH, 

BScC, PSBK-UI, WPTI dan Mc Donald Indonesia. 
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Model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat lokal di 

sekitar TNGH dikembangkan melalui proses bottom up atau dari 

bawah di mana masyarakat berperan aktif sejak proses penentuan 

ide, perencanaan kegiatan, anggaran biaya, pembangunan fisik, pe-

latihan, pengelolaan usaha, pembagian hasil usaha dan pemilikan 

aset-aset produksi. Terbatasnya dukungan dana dan waktu yang ter-

sedia, hanya ditetapkan 3 lokasi proyek (sebagai demplot) di sekitar 

TNGH yang memiliki karakter dan spesifikasi berbeda, yaitu: (1) 

Citalahab (Halimun Timur); (2) Pengguyangan (Halimun Selatan); 

dan (3) Lewijamang (Halimun Utara). 
 

Satu hal yang harus dipahami bahwa pengelolaan paket 

eko-wisata sangat berbeda dengan pengelolaan paket wisata 

lainnya. Banyak pihak seringkali mengklaim telah melakukan 

pengelolaan paket ekowisata padahal sebetulnya tidak. Karena 

apabila dikaji betul paket ekowisata yang dikembangkan belum 

memenuhi konsep dan kriteria ekowisata. 
 

Untuk dapat melakukan pengelolaan paket ekowisata yang 

baik sebetulnya tidak terlalu sulit, karena intinya pengelolaan paket 

eko-wisata harus mengandung seluruh komponen kriteria dan 

filosofi dari konsep ekowisata itu sendiri. Termasuk unsur-unsur 

interpretasi pe-maduan yang lebih bernuansa pendidikan lingkungan 

hidup dan sosial budaya kemasyarakatan yang komunikatif dan 

interaktif, sehingga menarik dan dapat memberikan pengalaman 

yang sangat berharga bagi pengunjung. Pada akhirnya dapat 

mengubah gaya hidup sese-orang untuk lebih peduli terhadap 

masalah-masalah lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan. 
 

Hal yang paling sulit umumnya kalau sudah terkait dengan 

masalah-masalah finansial atau aliran keuangan yang distribusi 

pem-bagian keuntungan harus diatur secara proporsional dan 

memuaskan berbagai pihak yang terlibat. Mulai dari masyarakat 

lokal biasa, KSM pengelola pondok ekowisata, Petugas TNGHS, 

pengelola trans-portasi, pengurus kampung/desa, pengelola paket 

dan kepentingan kegiatan konservasi itu sendiri. 
 

Penelitian lain dilakukan oleh Sedarmayanti (2004) dengan 

judul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Menumbuhkan dan 

Meningkatkan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata 
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Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran mengenai masa depan 

industri kepariwisataan dunia yang selama ini sering disebut sebagai 

industri perjalanan (travel industry) dinyatakan oleh World Tourism 

Organization (WTO) sebagai salah satu organisasi pariwisata dunia, 

memiliki prospek yang sangat cerah. Bahkan organisasi pariwisata 

dunia tersebut memprediksi pariwisata akan tumbuh dengan rata-rata 

pertumbuhan 4,2% tiap tahunnya selama 10 tahun ke depan. Salah satu 

kawasan yang akan mengalami tingkat pertumbuhan terbesar adalah 

negara-negara di Asia termasuk Indonesia. 
 

Beberapa temuan penting terkait dengan pemberdayaan mas-

yarakat guna menumbuhkan dan meningkatkan usaha kecil di Objek 

dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung Provinsi Jawa Barat, di antaranya adalah sebagai berikut. 
 

1. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah untuk 

mewujudkan daerah otonom, memerlukan peran aktif masyarakat 

dengan mendayagunakan mekanisme perencanaan dari bawah. 
 

2. Kabupaten Bandung memiliki kekayaan yang sangat potensial 

di bidang pariwisata sehingga perlu untuk dikembangkan 

untuk mem-berdayakan ekonomi rakyat. 
 

3. Usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan 

pe-ranan secara optimal karena masih menghadapi berbagai 

ham-batan, baik yang bersifat eksternal maupun internal. 
 

4. Ujung tombak dari prioritas yang ada adalah pengembangan 

eko-nomi rakyat, sehingga masyarakat desa sebagai pelaku 

pemba-ngunan dapat menikmati hasil pembangunan. 
 

5. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan dan 

me-ningkatkan usaha kecil di Objek dan Daerah Tujuan 

Wisata Ke-camatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi 

Jawa Barat be-lum optimal.  
Penelitian lain dilakukan oleh Wiwik Dwi Pratiwi (1995) de-  

ngan judul “Pariwisata dan Peran Ganda Wanita Perdesaan (Studi 

Kasus Pangandaran Jawa Barat)”. Temuan penting dari penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut. 
 

1. Berkaitan dengan dampak pengembangan pariwisata terhadap 
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peranan dan hubungan jender di Pangandaran, diketahui bahwa 

sejalan dengan program pemerintah untuk menjadikan 

Pangandaran dan sekitarnya sebagai objek wisata bertaraf 

internasional, pen-duduk lokal berangsur-angsur menyesuaikan 

diri dengan peru-bahan-perubahan yang kerap terjadi. 
 

2. Pengembangan pariwisata merupakan gejala yang baik dan di-

sambut gembira oleh penduduk asli Pangandaran karena dapat 

mengurangi arus urbanisasi dan tingkat pengangguran selain 

se-bagai jalan untuk meningkatkan taraf hidup. 
 

3. Pengembangan pariwisata yang ideal tentunya harus 

merupakan hasil kesepakatan dan saling pengertian antara 

pemerintah, pe-milik modal, dan penduduk setempat. 
 

4. Pengembangan pariwisata di Pangandaran membawa dampak 

po-sitif bagi peningkatan peran wanita. 
 

5. Penghargaan masyarakat yang baik terhadap wanita juga merupa-

kan gejala yang menarik untuk dicatat. Penduduk lokal, terutama 

generasi tua, tetap berupaya mempertahankan norma-norma sosial 

sebagai antisipasi menghadapi gerusan kemajuan zaman dan 

penetrasi budaya yang tidak selalu sesuai degan karakter mereka.  
Provinsi Riau yang di dalamnya terdapat Kabupaten Siak Sri  

Indrapura memiliki potensi wisata yang sangat bagus untuk dikem-

bangkan. Di daerah daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4  
sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan 

seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 – 12 M, Sungai 

Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 – 8 M, Sungai Kampar (400 
 

Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 M dan Sungai Indragiri (500 

Km) dengan kedalaman 6-8 M. Keempat sungai yang membelah 

pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan tersebut bermuara di Selat 

Malaka dan Laut Cina Selatan dan dipengaruhi pasang surut laut. 
 

Kabupaten Siak Sri Indrapura secara umum sangat cocok untuk 

budidaya tanaman pangan. Tetapi masyarakat lebih banyak menanam 

tanaman komoditas lainnya, seperti kelapa, karet, dan kelapa sawit. 

Kondisi ini menyebabkan pasokan pangan harus didatangkan dari luar, 

khususnya dari Jawa dan Sumatera, bahkan luar negeri. Dengan 

demikian, harga barang-barang kebutuhan sehari-hari di Kabupaten 

Siak Sri Indrapura, agak lebih mahal dibandingkan dengan di daerah 
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lainnya. Namun demikian, potensi pertambangan Kabupaten Siak Sri 

Indrapura, sangat menjanjikan.
4
 Be Julianery menyatakan bahwa 

cadangan Minyak Mentah dan Gas Alam terdapat di Bengkalis, Siak, 

Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti dan Pelalawan.
5
 Po-tensi 

lainnya adalah kekayaan laut yang melimpah. Kondisi Kabu-paten Siak 

Sri Indrapura, seperti ini sangat potensial bagi pengem-bangan industri 

wisata, baik wisata alam maupun budaya. 
 

Potensi wisata lainnya dari Kabupaten Siak Sri Indrapura, ber-

kaitan dengan latar belakang sejarahnya. Letak dan kekayaan sumber-

daya alamnya telah menjadikan daerah ini banyak berdiri kerajaan-

kerajaan Melayu di antaranya adalah Kerajaan Siak, Kerajaan Pela-

lawan, Kerajaan Indragiri, dan Kerjaan Rokan. Berbagai pening-

galannya masih dapat dijumpai di Siak Seri Indra-pura seperti Istana 

Siak, Makam Raja-raja Siak dan lain sebagainya. Istana Sayap yang 

terdapat di Desa Pelalawan merupakan pusat Kerajaan Pelalawan. 

Berbagai makam raja peninggalan Kerajaan Indragiri yang terdapat di 

Indragiri Hulu juga merupakan objek wisata yang sangat potensial. 

Sedangkan peninggalan Kerjaan Rokan adalah Benteng Tujuh Lapis 

yang merupakan bukti sejarah perjuangan Kerajaan Rokan dalam 

melawan Penjajah Belanda. Akan tetapi, kemajuan yang dicapai oleh 

kerajaan-kerjaan Melayu yang ada di Riau termasuk di Kabupaten Siak 

Sri Indrapura mulai memudar, terlebih ketika Pekanbaru dijadi-kan 

sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Riau. Kecepatan pemba-ngunan 

fisik di Pekanbaru tidak seimbang dengan pembangunan fisik yang 

dilakukan di bekas-bekas pusat kerajaan yang pernah ada di Provinsi 

Riau, sehingga daerah ini menjadi tertinggal. Padahal, di masa lalu, 

orang lebih mengenal kerajaan-kerajaan tersebut ketim-bang 

Pekanbaru. 
 

Untuk mengatasi ketimpangan percepatan pembangunan ter-

sebut, maka dewasa ini Siak Sri Indrapura, Pelalawan, Rengat, Pasir 

Pengarayan, dan sekitarnya dijadikan sebagai kawasan industri dan 

pariwisata di Provinsi Riau. Pariwisata di Kabupaten Siak Sri Indra-

pura merupakan fungsi instrumental dari pembangunan ekonomi. Pada 

saat yang bersamaan, mayoritas penduduk Kabupaten Siak Sri Indra- 
  

4 Sijori Pos, 23 Juni 2002, hlm. 9.  

5 Kompas, 20 Agustus 2002, hlm. 8.
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pura, adalah etnik yang mendukung budaya Melayu. Dengan 

demi-kian, pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak Sri 

Indrapura, ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung 

pembangunan ekonomi, tetapi juga pelestarian budaya Melayu. 
 

Faktor kesejarahan dan letak geografis yang langsung berba-

tasan dengan negara tetangga Malaysia, serta posisinya di jalur per-

dagangan internasional (Selat Malaka), menjadikan orang Melayu 

terbiasa mengadakan kontak dengan unsur dan atau pendukung ke-  
budayaan asing. Boedhisantoso dan Suparlan (1985) mengatakan 

bahwa “komunitas Orang Melayu merupakan daerah terdepan dalam 
 

kaitannya dengan kontak-kontak kebudayaan asing. Kontak-kontak  
itulah yang kemudian mempengaruhi corak khas dari 

kebudayaan orang Melayu”. 
 

Penduduk Kabupaten Siak Sri Indrapura pada umumnya 

men-cerminkan kebudayaan Melayu, walaupun ragam penduduk 

bersikap multi suku bangsa dengan latar kebudayaannya masing-

masing. Unsur-unsur kebudayaan Melayu yang paling dominan 

meliputi unsur-unsur sejarah, bahasa, adat istiadat, kesenian, 

pakaian tradisional, dan teknologi tradisional. 
 

Kebudayaan Melayu memiliki ciri khas dan identitas Melayu, 

yaitu berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu dan beragama Islam, 

meskipun menurut latar belakang sejarah Kerajaan Melayu Kuno di 

Riau merupakan bagian dari Imperium Kerajaan Sriwijaya yang ber-

agama Hindu yang kemudian berkembang membentuk cikal bakal 

Kerajaan Bintan abad XI. Kerajaan di Tumasik (Singapura), diserang 
 

Majapahit tahun 1337, kemudian Raja Singapura (Para Meswara) 

membina kerajaan baru, yaitu “Malaka”. Setelah itu, agama Islam  
di Nusantara mulai mengalami perkembangan dan bersamaan dengan 

itu kekuasaan Kerajaan Majapahit mulai memudar. Keberadaan Agama 

Islam dapat diterima di Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka 

berkembang menjadi sebuah kerajaan niaga dengan penguasa maritim 

yang kuat bertugas melindungi lingkungan perniagaan di kawasannya. 

Kerajaan Malaka yang merupakan inti dari kekuasaan dan kebudayaan 

Melayu pada masanya dan begitu luas pengaruhnya sebagaimana 

tertulis di dalam kitab Sejarah Melayu. Kerajaan Malaka merupakan 

kerajaan pembawa kebudayaan Melayu. Bahasa Melayu berkembang 
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pesat sebagai lingua franka di kawasan Nusantara dan sebagai 

bahasa komunikasi hubungan perniagaan. Selain penyebaran bahasa 

Melayu, Agama Islam yang sudah menjadi agama resmi orang 

Melayu me-rupakan sendi dasar kebudayaan Melayu yang 

membentuk unsur-unsur kebudayaan yang lainnya seperti adat 

istiadat, nilai-nilai di dalam kehidupan, kesenian, dan berpakaian. 
 

Tradisi besar dunia Melayu, nilai-nilai budaya yang dijiwai nilai 

Agama Islam sangat berperan di Kabupaten Siak Sri Indrapura, baik 

sebagai pusat pemerintahan, pusat kebudayaan maupun adat istiadat, 

serta merupakan tempat denyut nadi kebudayaan Melayu yang paling 

keras berdetak. Monumen-monumen yang sifatnya histo-rical values, 

nilai-nilai kepahlawanan dari peran tokoh-tokoh yang mewarnai 

sejarah, historical figure, merupakan rasa kebanggaan yang 

memperkokoh harga diri, keyakinan diri akan keberadaan nilai-nilai 

budaya yang tetap relevan. 
 

Sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Melayu, Siak, 

wilayah Provinsi Riau memiliki banyak situs peninggalan 

sejarah budaya, baik berupa bangunan istana, masjid, maupun 

makam-makam para raja yang pernah memerintah di wilayah ini. 

Sebagai bekas kerajaan Melayu, potensi ini banyak menarik 

minat wisatawan yang berasal dari Negara Malaysia, Singapura, 

maupun Negara-negara lainnya untuk mengunjungi wilayah ini. 
 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perlu dilakukan 

kajian tentang keberhasilan program pengembangan wisata budaya 

Melayu di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Penelitian ini menjadi 

menarik karena sekalipun dari segi kepariwisataan Kabupaten Siak 

Sri Indrapura sangat potensial, namun aktualisasinya masih belum 

optimal. Pada saat yang sama, pengembangan pariwisata inipun 

masih kurang mendukung bagi upaya pelestarian budaya Melayu. 
 

Kekayaan potensi pariwisata di Kabupaten Siak Sri Indrapura 

sangatlah banyak dan cukup beragam mulai dari potensi wisata alam, 

wisata agro, wisata bahari dan wisata budaya. Kendala dalam pe-

ngembangan potensi kepariwisataan adalah masih kurangnya duku-

ngan sarana dan prasarana pelayanan kepariwisataan dan akse-sibilitas 

menuju suatu lokasi wisata. Kendala lama waktu perjalanan serta 

keterbatasan sarana dan prasarana yang ada mengakibatkan 
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wisatawan mancanegara enggan berkunjung ke lokasi-lokasi 

yang memiliki potensi namun memiliki sarana dan prasarana 

kurang me-madai. 
 

Secara keruangan atau spasial, pengembangan kepariwisataan 

di Kabupaten Siak Sri Indrapura, merupakan bagian dari 

kepariwitan Riau yang dibagi ke dalam 6 klaster. Pembagian 

kelompok ini di-dasarkan pada kesamaan tema pengembangan dan 

letak geografis objek wisata (kedekatan jarak antar objek). Masing-

masing klaster memiliki karakter yang berbeda meskipun masih 

dalam kategori objek wisata yang sejenis. Karakter tersebut 

terbentuk karena adanya perbedaan atraksi utama yang dapat 

dimunculkan oleh masing-masing objek wisata. Keenam kelompok 

itu (Pasal 50 Perda RTRW Riau) adalah sebagai berikut: 
 

1. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata A (Kota Pekanbaru) 

di-arahkan dengan pengembangan kegiatan wisata konfrensi 

(MICE), wisata belanja, dan wisata terpadu; 
 

2. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata B (Kabupaten Siak 

dan Kabupaten Bengkalis); 
 

a. Kota Siak diarahkan dengan pengembangan kegiatan 

wisata sejarah, wisata budaya dan ekowisata; dan 
 

b. Kabupaten Bengkalis diarahkan dengan pengembangan ke-

giatan wisata terpadu, ekowisata, dan wisata bahari. 
 

3. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata C (Kabupaten 

Pelala-wan) diarahkan dengan pengembangan kegiatan 

pariwisata sungai dan wisata minat khusus; 
 

4. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata D (Kabupaten 

Kuansing) diarahkan dengan pengembangan kegiatan 

utamanya adalah wisata budaya dan sejarah serta agrowisata; 
 

5. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata E (Kabupaten Rohil) 

diarahkan dengan pengembangan kegiatan wisata bahari (laut 

dan dasar laut) serta wisata minat khusus; dan 
 

6. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata F (Kota Dumai) 

pengem-bangannya diarahkan pada pengembangan MICE dan 

wisata bahari (laut dan dasar laut).  
Sejalan dengan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pro- 
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vinsi Riau “Terwujudnya pariwisata yang mendukung ekonomi 
 

daerah dan terlestarinya budaya Melayu sebagai payung pemba-

ngunan di Provinsi Riau”, maka salah satu program unggulan pari-  
wisata dari Provinsi Riau yang juga dilaksanakan oleh Pemeritah 

Kabupaten Siak Sri Indrapura adalah program pariwisata budaya 

Melayu. Akan tetapi, sampai penelitian ini dilakukan, 

tampaknya potensi pariwisata tersebut belum dapat 

diaktualisasikan secara optimal. Hal ini terindikasikan dari 

jumlah kunjungan wisatawan ke Riau secara umum dan 

Kabupaten Siak Sri Indrapura secara khusus, yang masih rendah. 
 

Wisman yang berkunjung ke Provinsi Riau selama bulan April 

2012 tercatat sebanyak 136.876 orang atau mengalami penurunan 

sebesar 9,98 persen dibanding kunjungan wisman selama bulan Maret 

2012 yang mencapai 152.045 orang. Konstribusi jumlah wisman yang 

berkunjung ke Provinsi Riau terhadap jumlah seluruh wisman yang 

berkunjung ke Indonesia selama bulan April 2012 adalah 21,86 

persen, dimana jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia tercatat 

sebanyak 626.100 orang. Berkurangnya jumlah kunjungan wisman 

selama bulan April 2012 disebabkan turunnya jumlah kunjungan 

wisman di empat pintu masuk. Jumlah kunjungan wisman di pintu 

masuk di Kota Dumai turun 15,45 persen, Kabu-paten Bengkalis turun 

11,25 persen, Pekanbaru turun 9,47 persen, dan Kabupaten Kepulauan 

Meranti turun 9,44 persen.
6 

 
Data tersebut menunjukkan korelasi negatif antara jumlah 

pem-bangunan sarana wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan. 

Pada saat yang sama, industri kerajinan (tenun) dan kuliner yang 

menjadi bagian penting dari industri pariwisata tidak berkembang. 

Hal ini terutama diakibatkan oleh tidak tersedianya sumberdaya 

lokal, se-hingga biaya produksinya menjadi mahal. Dalam pada itu, 

koordinasi antar instansi dan antara pemerintah dengan pihak 

swasta dan mas-yarakat (adat) dalam pengembangan program 

wisata budaya Melayu belum dilakukan secara optimal. 
 

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan, sampai saat  
 

 
6 http://riau.bps.go.id/attachments/article/380/BRS%20Kunjungan%20Wisman% 

20Ke%20Kepri%20April%202012.pdf, hlm. 3, diakses 22 Nopember 2012. 
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ini diketahui belum ada penelitian sosiologi dan antropologi yang 

memfokuskan kajiannya pada budaya Melayu dan pengembangan 

kepariwisataan serta peranan budaya Melayu dalam pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Karena itu, dengan 

mempertimbangkan aspek praktis dan teoritik tentang kajian 

sosiologi dan antropologi mengenai pariwisata, maka dipandang 

perlu di-lakukan penelitian sosiologi dan antropologi mengenai 

masalah kepariwisataan di Kabupaten Siak Sri Indrapura. 

Sedangkan di Ma-laysia, studi sosiologi dan antropologi tentang 

masalah ini sudah cukup banyak dilakukan. Secara spesifik, 

masalah penelitian ini adalah program pengembangan pariwisata 

budaya Melayu di Kabupaten Siak Sri Indrapura. 
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Bab 2  

PARIWISATA DALAM  

PERSPEKTIF ANTROPOLOGI 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 Konsep Pariwisata 
 

Pariwisata dalam Bahasa Indonesia lebih populer dan banyak 

digunakan daripada terjemahan yang seharusnya dari istilah tourism, 

yaitu turisme. Terjemahan yang seharusnya dari tourism adalah wisata. 

Yayasan Alam Initra Indonesia (1995) membuat terjemahan tourism 

dengan turisme. Di dalam tulisan ini dipergunakan istilah pariwisata 

yang banyak digunakan dalam keputakaan kepariwisataan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Istilah 

pariwisata digunakan untuk menggambarkan adanya bentuk wisata 

yang baru muncul pada dekade delapan puluhan. 
 

World Tourism Organization (WTO) mengadopsi batasan 

pariwisata sebagai the activites of persons traveling to and staying in 

places outside their usual environment for not more that one 

consecutive year for leisure, business, and other purposes (WTO, 

1997). Berdasarkan definisi ini, inti pariwisata terletak pada akti-vitas 

perjalanan untuk menginap di wilayah lain yang bukan menjadi tempat 

tinggal seseorang. Cohen (1984), misalnya, mengiventarisir beberapa 

makna pariwisata, yakni pariwisata sebagai: (a) komersia-lisasi 

industri hospitality, (b) perjalanan yang demokratis (demo-cratized 

travel), (c) aktivitas hiburan modern, (d) aktivitas pe- 
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tualangan sakral, (e) ekspresi kebudayaan, (f) proses-proses 

akul-turatif, (g) relasi etnis, dan (h) bentuk baru kolonialisme. 
 

Sementara itu, Goeldner & Ritchie (2006) mendefenisikan 

pariwisata (tourism) sebagai: “the processes, activities, and out-  
comes arising from the relationships and the interactions among 

tourists, tourism suplliers, host governments, host communities,  
and surrounding environments that are involved in the attracting and 

hosting of visitors”. Definisi ini mempertegas aktor-aktor utama 
 

yang terlibat dalam sektor pariwisata, yakni: tourist, tourism suppliers, 

host governments, dan host communities”. Selain itu, proses inte- 
 

raksi antar aktor merupakan bagian tak terpisahkan dari sektor 

pari-wisata. 
 

Masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda 

dengan pariwisata. Para turis mereka berharap bisa memperoleh 

pengalaman fisik dan psikis yang menyenangkan dan memuaskan 

dari kunjungan yang mereka lakukan. Para pelaku bisnis berharap 

bisa mendapatkan keuntungan dari aktivitas penyediaan barang dan 

jasa yang dibutuhkan para turis selama melakukan perjalanan. 

Pemerintah berharap bisa memperoleh pendapatan, baik langsung 

maupun tidak langsung, dari aktivitas para turis. Bagi masyarakat, 

kedatangan para turis memberikan pengalaman budaya positif atau 

negatif kepada mereka (Goeldner & Ritchie, 2006). 
 

Seseorang melakukan perjalanan karena beragam motif. Crick 

(1989) meringkasnya dengan akronim 5S, yakni sun, sex, sights, 

savings, dan servility. Tetapi, perkembangan pariwisata kontem-porer 

menunjukkan bahwa pariwisata tidak cukup lengkap jika hanya 

dijelaskan dengan 5S. Industri pariwisata modern mentransfor-masikan 

5S menjadi 8S, yakni: sport, soul, shopping. Arab Saudi, India, dan 

Vatikan adalah wilayah yang sering dikunjungi penduduk dunia karena 

motif keagamaan (motif soul). Bali, Singapura, dan kota-kota besar di 

Eropa dan Amerika Serikat adalah sebagian wi-layah yang sering 

dikunjungi banyak orang karena ingin menonton pertunjukkan olah 

raga bermutu (motif sport). Singapura dan Malay-sia dikunjungi para 

wisatawan dari Indonesia yang ingin berbelanja (motif shopping), dan 

juga Bandung dan Jakarta dikunjungi wisata-wan Malaysia untuk motif 

shopping. 
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Aktivitas perjalanan (travelling) ke seluruh penjuru dunia se-

makin cepat karena perkembangan teknologi transportasi, komu-

nikasi, dan informasi. Semakin banyak orang melakukan 

perjalanan, semakin sering orang melakukan perjalanan, semakin 

banyak infor-masi mengenai daerah-daerah baru yang bisa 

dikunjungi, maka semakin tinggi pertumbuhan sektor pariwisata. 

Stabilitas sosial-politik di ranah global yang meminimalisir perang 

antar negara me-miliki kontribusi signifikan atas lalu lintas manusia 

ke seluruh pen-juru dunia. Pertumbuhan industri pariwisata juga 

didorong oleh eks-pansi para pemilik pemodal ke sektor usaha yang 

terkait dengan fu-ngsi pelayanan para wisata, mulai dari hotel, 

maskapai penerbangan, agen perjalanan, lembaga pendidikan 

tinggi, media massa, internet, dan sebagainya. 
 

Pengertian tentang pariwisata mengalami perkembangan dari 

waktu ke waktu. Namun, pada hakikatnya, pengertian pariwisata 

adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap 

kelestarian area yang masih alami (natural area), memberi manfaat 

secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi mas-

yarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk pariwisata pada 

dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh 

penduduk dunia. Eco-traveler ini pada hakikatnya konservasionis. 
 

The Ecotourism Society (1990) mendefinisikan pariwisata 

sebagai berikut: “Pariwisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata  
ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi ling-  
kungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk 

setempat” (Nasikun, 1999: 17). Semula, pariwisata dilakukan oleh  
wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata 

tetap utuh dan lestari, di samping budaya dan kesejahteraan masya-

rakatnya tetap terjaga. Namun, dalam perkembangannya ternyata 

bentuk pariwisata ini berkembang karena banyak digemari oleh 

wisatawan. Pada tahun 1995 The Tourism Society kemudian mende-

finisikan pariwisata sebagai bentuk baru dari kegiatan perjalanan 

wisata bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah-

daerah yang dikelola dengan kaidah yang tujuannya selain untuk 

menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, pema-

haman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan 
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peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah 

tujuan pariwisata (Sudarto, 1999: 19). 
 

Di beberapa wilayah berkembang suatu pemikiran baru yang 

berkait dengan pengertian pariwisata. Fenomena pendidikan diperlu-

kan dalam bentuk wisata ini. Hal ini seperti yang didefinisikan oleh 
 

Australian Department of Tourism yang mendefinisikan pariwisata 

sebagai “wisata alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan  
interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan 

pengelolaan kelestarian ekologi” (Black, 1999: 13). Definisi ini 
 

memberi penegasan, bahwa aspek yang terkait itu tidak hanya 

bisnis seperti halnya bentuk pariwisata lainnya, tetapi lebih dekat 

dengan pariwisata minat khusus, alternative tourism atau special 

interest tourism dengan obyek dan daya tarik wisata alam. 

Terdapat lima hal penting yang mendasari kegiatan pariwisata: 
 

1. Perjalanan wisata yang bertanggung jawab, artinya bahwa 

semua pelaku kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab 

terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata 

terhadap ling-kungan alam dan budaya. 
 

2. Kegiatan pariwisata dilakukan ke/di daerah-daerah yang 

masih alami (nature made) atau di/ke daerah-daerah yang 

dikelola ber-dasarkan kaidah alam. 
 

3. Tujuannya selain untuk menikmati pesona alam, juga untuk 

men-dapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai ber-bagai fenomena alam dan budaya. 
 

4. Memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam. 
 

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.  
Pariwisata merupakan salah satu institusi sosial, sehingga men-

cakup tatanan normatif yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan 

sosial akan kegiatan rekreasi. Sebagai kegiatan rekreasi, pariwisata 

merupakan sarana pemenuhan hasrat manusia untuk bereksplorasi guna 

mengalami berbagai perbedaan. Karakter yang melekat dari sebuah 

kegiatan wisata adalah melakukan perjalanan ke luar wilayah dari 

kehidupan sehari-hari. Unsur perjalanan menjadi penting yang 

bertujuan untuk mengalami perbedaan. Perbedaan tersebut mencakup, 

perbedaan fisik, seperti bangunan, lingkungan alam, benda-benda, 
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hewan, tumbuhan dan manusia. Perbedaan non fisik, seperti 

perbe-daan suhu dan kelembaban udara, suara, rasa makanan dan 

minuman serta suasana dan juga perbedaan-perbedaan lainnya 

yang mengarah pada perilaku manusia termasuk adat istiadat, 

kesenian, cara ber-pakaian, dan lain sebagainya. 
 

Karakter pariwisata lainnya adalah jangka waktu yang relatif 

pendek dan terbatas. Umumnya kegiatan wisata dilakukan dalam 

jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ketika mereka sudah puas 

mengkonsumsi berbagai perbedaan yang dijumpai di suatu tempat, 

dengan segera mereka akan pindah mencari perbedaan lainnya atau 

kembali pada keseharian mereka. Bisa jadi dilain kesempatan mereka 

akan kembali ke lokasi yang sama untuk menuntaskan perbedaan yang 

belum terpuaskan atau ingin memperoleh pengalaman perjum-paan 

perbedaan yang pernah diperoleh sebelumnya. 
 

Kegiatan pariwisata merupakan sebuah interaksi sosio-

budaya sebab di dalamnya terkandung interaksi antara hosts (tuan 

rumah) dengan guests (wisatawan). Interaksi di antara mereka akan 

terlak-sana dalam konteks pencarian dan penyediaan pengalaman 

perbedaan dan lebih nyata lagi dilakukan atas dasar pertukaran 

ekonomi. Kon-teks interaksi membawa akibat pada hadirnya 

tingkah laku interaksi yang khas, baik yang dialami wisatawan 

maupun diterima oleh mas-yarakat setempat. 
 

Produk pariwisata sebagai komponen penting dalam industri 

pariwisata mencakup 3 (tiga) aspek yang dikenal dengan istilah Triple 

A (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas). Produk pariwisata dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat “dijual” sebagai 

komo-ditas pariwisata.  
 
 

 
 DAYA TARIK 

 (ATRAKSI) 

 PRODUK WISATA 

PENCAPAIAN FASILITAS DAN JASA 

(AKSESIBILITAS) 
WISATA (AMENITAS) 

 

 

 

Gambar 2.1 Produk Wisata 
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Atraksi objek dan daya tarik wisata adalah objek yang me-miliki 

daya tarik untuk dilihat, ditonton, dinikmati yang layak “dijual”  
ke pasar wisata. Seringkali atraksi ditafsirkan dalam 2 (dua) kom-

ponen, yakni sebagai objek wisata (tourist object) dan sebagai 

atraksi wisata (tourist attraction). Hal yang terakhir adalah sesuatu 

yang dapat dilihat lewat pertunjukan (shows) dan seringkali mem-

butuhkan persiapan bahkan mengeluarkan pengorbanan untuk me-

nikmatinya (membayar). Berbeda dengan objek wisata (tourist 

object) yang dapat disaksikan tanpa perlu persiapan. Dengan 

demikian Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) adalah segala 

macam objek ber-gerak ataupun tidak bergerak yang memiliki daya 

tarik wisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. 
 

Dalam Undang-Undang (Nomor 9 Tahun 1990) mengenai 

Kepariwisataan disinggung bahwa Objek dan Daya Tarik Wisata 

(ODTW) dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) katagori, yakni 

Objek Wisata Alam (Nature), Objek Wisata Budaya, dan Objek 

Wisata Buatan. Objek pariwisata beserta segala atraksi yang 

diper-lihatkan merupakan daya tarik utama bagi seseorang untuk 

berkunjung ke suatu tempat. Keberhasilan pengembangan produk 

pariwisata akan ditandai dengan meningkatnya kunjungan 

wisatawan yang akan ber-imbas pada lamanya tinggal dan 

besarnya pengeluaran bagi wisa-tawan. 
 

Disamping atraksi, yang termasuk dalam produk wisata 

lainnya adalah amenitas, yakni segala macam fasilitas yang 

menunjang kegiatan pariwisata, di antaranya: hotel, rumah 

makan, sarana komu-nikasi, papan informasi, money changer, 

dan lainnya. Keberadaan dan kelengkapan berbagai jenis fasilitas 

menjadi salah satu prasyarat mutlak bagi peningkatan kunjungan 

wisatawan pada suatu objek wisata. 
 

Tingginya tingkat aksesibilitas (kemudahan pencapaian) me-

nuju suatu objek wisata merupakan prasyarat lainnya yang dibutuhkan 

dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pada suatu objek wisata. 

Kemudahan pencapaian, kenyamanan dan keamanan merupakan kata 

kunci dalam peningkatan aksesibilitas pada suatu objek wisata. 
 

Dari ketiga aspek produk wisata yang telah diuraikan itu, model 

pengembangan produk wisata haruslah mempertahankan keasliannya 
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agar dapat bersaing dengan daerah lainnya. Setiap objek harus me-

miliki ciri khas tersendiri yang dapat dijadikan image dalam pengem-

bangan produk wisatanya. Dalam kasus ini, pengembangan wisata  
budaya Melayu. Hal ini tampak dari visi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Riau “Terwujudnya pariwisata yang mendukung 

ekonomi daerah dan terlestarinya budaya Melayu sebagai 

payung pembangunan di Provinsi Riau”. 

 

2.2. Pariwisata dalam Perspektif Antropologi 
 

Pariwisata adalah realitas empirik yang bisa dipotret dari be-

ragam sudut pandang keilmuan. Gambar 2.1 mengilustrasikan bagai-

mana disiplin ilmu pengetahuan modern mengkaji, melihat, dan me-

mahami fenomena pariwisata kontemporer. Masing-masing disiplin 

ilmu pengetahuan memproduksi teori yang beragam, meskipun begitu, 

menurut Goeldner dan Ritchie (2006: 22-25), ada beberapa pen-

dekatan yang biasa digunakan ilmuwan pariwisata, yakni: 
 

1. pendekatan kelembagaan (institutional approach)memahami 

fenomena pariwisata melalui beragam lembaga yang 

menopang aktivitasnya; 
 

2. pendekatan produk (product approach) mempelajari produk 

pariwisata (bagaimana diproduksi, dipasarkan, dan dikonsumsi); 
 

3. pendekatan sejarah (historical approach) yang mempelajari 

aktivitas dan kelembagaan pariwisata dari sudut pandang evolusi; 
 

4. pendekatan manajerial (managerial approach) mempelajari 

akti-vitas manajemen yang dibutuhkan untuk pengembangan 

aktivitas dan kelembagaan pariwisata; 
 

5. pendekatan ekonomi (economic approach) menjelaskan fenomena 

pariwisata melalui kacamata ekonomi makro dan mikro; 
 

6. pendekatan sosiologis (sociological approach) melihat pari-wisata 

sebagai aktivitas sosial dalam latar lingkungan sosial tertentu. 
 

7. pendekatan geografis (geographical approach) mengkaji pari-

wisata dalam perspektif spasial; 
 

8. pendekatan interdisipliner (interdisclipenary approach) 

meng-gunakan beragam sudut pandang keilmuan untuk 

memahami fenomena pariwisata; 
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9. pendekatan sistem (system approach) melihat aktivitas 

pariwisata sebagai sistem yang harus dianalisis secara makro 

dan mikro dengan melihat relasinya dengan sistem-sistem lain 

yang ada di masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Goeldner dan Ritchie (2006: 25). 
 

Gambar 2.2 Pendekatan Studi Pariwisata 
 

 

Richard (2000: 187-195) mendefenisikan cultural tourism 

sebagai “the movement of persons to cultural attraction away from 

their normal place of residence, with the intention to gather new 

information and experiences to satisfy their cultural needs”. Produk 

budaya yang dikonsumsi tidak hanya sebatas produk budaya masa lalu 

(yang populer dengan istilah heritage tourism), tetapi juga produk 

budaya kontemporer (yang populer dengan istilah arts tourism). 

Masalah terbesar dalam definisi ini adalah batasan antara budaya masa 

lalu dan budaya masa kini sangat tipis. Faktanya, terutama di 

Indonesia, beragam budaya yang dianggap sebagai warisan masa lalu 

masih tetap hidup dan menjadi bagian dari budaya masa kini. 
 

Oleh karena itu, penulis lebih cenderung kepada pengertian 

cultural tourism yang dikemukakan Picard (2008: 155-173) yang 

memaknai cultural tourism sebagai aktivitas pariwisata yang mem-

promosikan identitas budaya penduduk lokal sebagai atraksi wisata. 
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Definisi ini menekankan konsep Identitas Budaya Penduduk (IBD).  
Tidak peduli, apakah identitas ini warisan masa lalu atau produk  
masa kini. Kolig, Wong, dan Angeles (2009: 11) mendefinisikan 

identitas dengan “the way individuals and people understand  
themselves along with the way they see themselve as relating to 

other people, the natural world, and the spritual world”. Dalam 

tradisi ilmu sosial, konsep identitas memiliki lima arti, yakni: (a) 

identities as non-instrumental forms of social action; (b) 

identities as a collective phenomena of group sameness; (c) 

identities as deep and foundational forms of selfhood; (d) 

identities as inte-ractive, processual, contingent product of 

social actions; and (e) identities as fluctuating, unstable, and 

fragmented modes of the ’self ’ (Melesevic, 2006: 16-17). 
 

Budaya dapat didefinisikan sebagai keragaman yang dimiliki 

seseorang atau sekelompok orang yang muncul, berkembang, dan 

dipengaruhi secara sistematis oleh lingkungan yang ia berada (Eriksen, 

2004: 30). Definisi ini menunjukkan sifat dinamik yang dimiliki budaya 

(culture). Budaya bukan soal warisan masa lalu, tetapi masa kini. 
 

Istilah identitas budaya yang dipergunakan dalam tulisan 

ini diartikan sebagai cara pandang individu atau sekelompok 

orang yang berdomisili dalam lingkungan tertentu terhadap 

eksistensinya, orang lain, lingkungan alam, dan dunia spiritual. 

Identitas budaya ini mem-pengaruhi proses-proses sosial yang 

melibatkan individu dan ke-lompok. 
 

Identitas budaya beserta ruang (space) dan tempat (place) yang 

melingkupinya tidak secara otomatis menjadi komoditas pariwisata, 

tetapi harus direncanakan, dikelola, dan dipromosikan. Identitas itu 

juga melibatkan banyak pihak dengan beragam sumberdaya dan ke-

pentingan. Dari sudut pandang ini, pariwisata daerah (cultural tourism) 
 

meniscayakan kehadiran institusi pemerintah. Aktivitas perjalanan 

(traveling) —-sebagai hakikat pariwisata—- bukan barang publik  
(public goods), tetapi bisa dikelola oleh institusi masyarakat sipil 

dan institusi pasar. 
 

Ada dua alasan yang mendorong peran pemerintah di sektor 

pariwisata, yakni alasan historis dan alasan ekonomi (Elliot, 1997: 

21-35). Alasan historis merujuk kepada peran-peran yang dilakukan 
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pemerintah di zaman Romawi dan Yunani Kuno dalam rangka mem-

bangun infrastruktur dan memberikan rasa aman kepada seluruh pen-

duduknya untuk melakukan perjalanan dari wilayah satu ke wilayah 

lainnya. Alasan ekonomi merujuk kepada keinginan pemerintah untuk 

menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor pendapatan negara dan 

sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
 

Peran pemerintah di sektor pariwisata dimanifestasikan me-lalui 

kebijakan pariwisata. Kebijakan pariwisata (Goeldner and Ritchie, 

2006: 405) dapat didefinisikan sebagai: Asset of regulations, rules, 

guidelines, diretives, development/ promotion objectives and strategies 

that provide a framework within which the collective and individual 

decisions directly affecting long-term tourism development and the 

daily acitivities within a destination are taken. 
 

Menurut Edgell, et al., (2008: 7), kebijakan pariwisata me-

rupakan: a progressive course of actions, guidelines, directives, 

principles, and procedures set in an ethical framework that is 

issues-focused and best represents the intent of a community (or 

nation) to effectively meet its planning, development, product, 

ser-vice, marketing, and sustainability goals and objectives for 

the future growth of tourism. 
 

Definisi ini menekankan pentingnya aspek marketing dan 

sustainability proses dan keluaran kebijakan pariwisata yang di-

produksi. Lebih jauh Goeldner dan Ritchie (2006: 405) mengung- 
 

kapkan bahwa fungsi utama kebijakan pariwisata adalah: (a) it 

defines the rule of the game —-the terms under which tourism  
operators must function; (b) it sets out activities and behaviors that 

are acceptable for visitors; (c) it provides a common direction and 

guidance for all tourism stakedolers whithin a destination; 
 

(d) it facilitates consensus around specific strategies and objectives 

for a given destination; (e) it provides a framework for public/ 

private discussions on the role and contributions of the tourism 

sector to the economy and to society in general; (f) it allows tourism 

to interface more effectively with other sectors of the economy. 
 

Kebijakan pariwisata tidak berdiri sendiri, berkaitan erat dengan 

sektor-sektor lainnya. Selain itu, juga dipengaruhi oleh karakteristik 
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institusi pemerintah yang menjadi tempat pengambilan 

keputusan kebijakan pariwisata. Elliott (1997) mengusulkan 

framework seba-gaimana tertera pada Gambar 2.2 untuk 

memahami kebijakan pari-wisata. 
 

Dalam framework ini, upaya pemerintah untuk membangun 

pariwisata tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar, 

tetapi juga berkaitan dengan upaya pelayanan dan pemenuhan ke-

pentingan publik yang lebih luas kepada masyarakat. Pemerintah juga 

harus mengelola relasi kekuasaan formal dan informal yang muncul 

dalam lingkungan politik dan industri. Karena arena kebijakan pari-

wisata berada di wilayah yang merupakan irisan antara lingkungan 

politik dan lingkungan industri, maka kebijakan pariwisata harus me-

menuhi lima prinsip, yakni: kepentingan publik, pelayanan publik, 

efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (Elliott, 1997: 38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Elliott (1997)  
Gambar 2.3. Kerangka Kebijakan Pariwisata 
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Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar 

domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari 

suasana lain. Sebagai suatu aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian 

penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil 

masyarakat negara berkembang. Pariwisata semakin berkembang 

sejalan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi dan 

politik. Runtuhnya sistem kelas dan kasta, semakin meratanya dis-

tribusi sumberdaya ekonomi, ditemukannya teknologi transportasi dan 

peningkatan waktu luang yang didorong oleh penciutan jam kerja telah 

mempercepat mobilitas manusia antar daerah, negara dan benua, 

khususnya dalam hal pariwisata. Krippendorf (1984: 41) 

menggambarkan bahwa perkembangan tersebut mengakibatkan se-

makin kompleksnya tatanan hidup masyarakat (zunehmende regle-

mentierung des gesellschaftlichen lebens). Konsekuensi lebih lanjut 

adalah munculnya tekanan fisik dan psikis, misalnya lewat pekerjaan 

dan monotomi kehidupan. Hidup seolah-olah didesain untuk produksi 

dan pekerjaan, sehingga tidak jarang mengakibatkan orang stres. 

Pariwisata kemudian menjadi kanal yang tepat untuk membebaskan 

masyarakat dari tekanan tersebut. 
 

Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena 

pergerakan manusia, barang dan jasa yang sangat kompleks, yang 

terkait erat dengan organisasi, hubungan kelembagaan dan individu, 

kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya. 

Ketika orang berwisata, membutuhkan layanan akomodasi yang 

seringkali harus diberikan oleh pihak lain. Demikian pula apabila 

pihak biro perjalanan ingin menjual produk kepada wisatawan, 

maka mereka harus membangun hubungan kerja, minimal dengan 

pihak hotel. Semua ini merupakan rangkaian unsur yang saling 

mempe-ngaruhi atau menjalankan fungsi-fungsi tertentu sehingga 

pariwisata tersebut dapat berjalan semestinya. Kaitan antar unsur 

secara kuat itu kemudian membentuk suatu sistem yang disebut 

sebagai sistem pariwisata (Damanik, 2006: 1-2). 
 

Unsur-unsur penting dalam permintaan wisata adalah wisatawan 

dan penduduk lokal yang menggunakan sumberdaya (produk dan jasa) 

wisata. Basis utamanya adalah ketersediaan waktu dan uang pada 

kelompok tersebut (Kelly, 1998; Gunn, 2002), seperti, pada tahun 
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1994 rata-rata 60 persen penduduk negara-negara Eropa Barat 

melakukan perjalanan wisata sekurang-kurangnya selama 5 hari. 

Persentase tertinggi diraih oleh Jerman (78 persen) disusul oleh 

Swiss (72 persen), dan Denmark (71 persen) (Mundt, 1998: 31). 

Dengan waktu dan sumberdaya yang dimilikinya, merekalah 

konsumen utama yang mengkonsumsi produk dan layanan 

wisata yang disediakan di negara atau daerah tujuan wisata. 
 

Ketersediaan sumberdaya itu hanya sebagai pemicu perjala-nan. 

Faktor lain yang turut berperan adalah aksesibilitas yang semakin 

mudah pada produk dan objek wisata. Tidak seperti produk industri 

yang dapat diangkut ke pasar untuk dijual, jarang produk wisata yang 

bersifat mobil, oleh sebab itu harus ada media yang menghubu-ngkan 

wisatawan dengan produk tersebut, yakni akses yang dalam hal ini 

berupa infrastruktur transportasi. Di samping itu perjalalan juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti distribusi dan pe-

ningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, pengurangan jam 

kerja, iklim dan lingkungan hidup (Freyer, 1993; Mundt, 1998) 

termasuk kebijakan penetapan jumlah hari libur. 
 

Distribusi pendapatan yang lebih merata dan penghasilan yang 

meningkat akan mendorong semakin banyaknya permintaan perja-

lanan wisata. Setengah abad yang lalu hanya lapisan ekonomi atas, 

yang jumlahnya kecil, yang mampu membiayai perjalanan wisata. 

Kalau tiga puluh tahun yang lalu transportasi darat dan laut masih 

menjadi tulang punggung perjalanan wisata dalam negeri, kini si-

tuasinya berbeda. Teknologi transportasi menawarkan perjalanan yang 

semakin aman dan nyaman dengan biaya yang lebih murah. Dengan 

teknologi dirgantara yang semakin maju, penggunaan pesawat udara 

semakin sering dilakukan. Masyarakat kelas menengah ke bawah mulai 

masuk dalam pasar transportasi udara ini akibat semakin banyaknya 

penerbangan berbiaya murah (low cost carrier). Jelasnya, saat ini 

pariwisata bukan lagi konsumsi eksklusif pengusaha, petinggi negara 

dan daerah, kalangan elit dan selebritis, tetapi juga orang-orang desa 

berkat distribusi pekerjaan, dan pendapatan yang semakin baik. 
 

Pendidikan yang semakin meningkat membuat wawasan sese-

orang semakin luas. Keingintahuan dan minat untuk mempelajari 

sesuatu yang baru ikut meningkat. Selain itu apresiasi terhadap tempat 
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dan budaya yang berbeda semakin tinggi. Dalam hal tertentu 

mereka juga sangat kritis menilai lokasi, budaya atau apa saja 

yang mereka lihat dan kunjungi. Semua ini menjadi pendorong 

yang kuat bagi orang untuk berwisata. Jadi kalau melihat 

wisatawan belajar gamelan atau mengamati perilaku satwa, maka 

hal itu adalah bagian dari pendidikan yang dibutuhkannya. Perlu 

diingat, dalam konteks ekowi-sata, terbukti bahwa tingkat 

pendidikan wisatawan rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan 

pendidikan wisatawan konvensional (massal). 
 

Variabel yang lain adalah ketersediaan waktu. Secara umum 

terjadi pengurangan waktu kerja. Pada masa lampau dunia kerja di-

tandai dengan penggunaan waktu yang sangat panjang, khususnya 

di sektor industri, sehingga waktu luang sangat sedikit. Hal yang 

kurang lebih sama terjadi di lingkungan pemerintahan. Dahulu, 

waktu kerja di semua instansi pemerintah adalah enam hari. 

Sekarang, di banyak daerah telah berlaku 5 hari kerja tiap minggu. 

Artinya, sisa dua hari libur menjadi waktu luang yang dapat 

digunakan untuk berlibur. Ke-mudahan ini ditambah lagi dengan 

misalnya kebijakan pemerintah untuk menggabungkan hari libur ke 

akhir atau awal pekan (Damanik, 2006). 
 

Kebutuhan untuk berwisata sangat terkait dengan masalah 

iklim dan kondisi lingkungan hidup di tempat tinggal. Biasanya 

orang yang berdiam di daerah panas atau di kawasan yang tingkat 

polusi tanah, air, udara, dan suara sangat tinggi memiliki kebutuhan 

untuk mencari tempat yang beriklim sejuk dan tingkat pencemaran 

lingkungan yang minimal. Penduduk Jakarta yang setiap akhir 

pekan membanjiri Ka-wasan Puncak atau masyarakat Yogyakarta 

yang bepergian ke Kali-urang dan Parangtritis atau masyarakat 

Bandung yang berwisata ke Ciater dan Ciwidey setiap hari libur 

dapat dijadikan contoh yang tepat untuk itu. 
 

Antara satu faktor dengan faktor yang lain terdapat hubungan 

yang saling mempengaruhi. Mempunyai waktu luang saja tidak cukup, 

karena untuk berwisata perlu uang, meskipun tidak selalu dalam 

jumlah besar. Waktu luang dan yang juga belum menjamin munculnya 

permintaan wisata jika misalnya sarana untuk mewujudkan aktivitas 

wisata itu tidak tersedia. Jadi, orang ingin berwisata, dalam arti 
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bersedia untuk melakukan wisata, apabila mereka mempunyai waktu 

luang dan uang, serta sarana yang tersedia berfungsi baik. Oleh sebab 

itu, tidak ada variabel tunggal yang menciptakan kebutuhan atau per-

mintaan berwisata. Dapat dikatakan, akumulasi ketiga faktor tadilah 

yang secara nyata menciptakan permintaan tersebut. Bentuk konkret 

permintaan itu adalah keputusan seseorang atau sekelompok orang 

untuk berwisata (Freyer, 1993; Mundt, 1998). 
 

Waktu luang, uang, sarana, dan prasarana merupakan permin-

taan potensial wisata. Permintaan potensial ini harus ditransfor-

masikan menjadi permintaan nyata, yakni pengambilan keputusan 

wisata. Pengambilan keputusan berlangsung secara bertahap, mulai 

dari tahap munculnya kebutuhan, kesediaan untuk berwisata sampai 

keputusan itu sendiri. Masing-masing tahap ini mempunyai 

kegiatan yang spesifik. Cleverdon (1988) misalnya, membagi 

proses pengam-bilan keputusan wisata ke dalam empat tahapan, 

yakni munculnya keinginan, pencarian informasi, pengambilan 

keputusan, dan per-siapan pelaksanaan wisata. Faktanya, prosesnya 

tidak sesederhana itu dan tidak berlangsung secara otomatis. 

Munculnya kebutuhan untuk berwisata yang didorong oleh berbagai 

faktor sosial, ekonomi, psi-kologi, dan lain-lain tentu tidak dengan 

sendirinya dilanjutkan dengan pencarian informasi. Penjelasan 

sosiologi dan psikologi membenar-kan bahwa kebutuhan yang 

dirasakan tidak secara otomatis bisa dipenuhi, meskipun seharusnya 

demikian. Demikian pula informasi yang tidak lengkap, kepribadian 

yang belum matang, pengalaman wisata yang terbatas, dan 

sebagainya dapat membatalkan niat se-seorang untuk mengambil 

keputusan dan memutuskan untuk ber-wisata. 
 

Sekali lagi, proses pengambilan keputusan untuk berwisata 

itu sendiri sebenarnya sangat kompleks karena banyak hal yang 

harus dipertimbangkan. Faktor kepribadian, daya tarik ODTW, 

keterse-diaan sumber daya, jarak dan kondisi lingkungan wisata, 

semuanya ikut menentukan keputusan tersebut. Beberapa 

pertimbangan penting yang dilakukan orang sebelum mengambil 

keputusan untuk melakukan perjalanan, yaitu biaya, daerah tujuan 

wisata, bentuk perjalanan, waktu dan lama berwisata, akomodasi 

yang digunakan, moda trans-portasi, dan lainnya (Freyer, 1993). 
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Dalam perkembangannya yang pesat dan mantap selama paling 

tidak satu dekade terakhir ini, pembangunan pariwisata Indonesia 

diwarnai oleh berbagai permasalahan pada berbagai tahapan dalam 

proses pembangunan tersebut. Pada tahap penyiapan rencana-rencana 

pembangunan, permasalahan dirasakan dengan keluasan wilayah 

Nusantara dengan sistem sosial ekonomi budaya yang sangat hete-

rogen dan kompleks serta kurangnya tenaga-tenaga perencana dan 

perancang yang benar-benar memahami dunia kepariwisataan. Pada 

tahap pelaksanaan pembangunan masalah-masalah yang muncul 

karena belum adanya kesepakatan masyarakat atas perbedaan ke-

pentingan pembangunan kepariwisataan dan kepentingan masyarakat, 

serta banyaknya ijin-ijin pembebasan lahan atas nama pariwisata yang 

tidak menjadi kenyataan atau menjadi alat spekulasi lahan, bahkan 

setelah pembangunan selesai masih dihadapi masalah sulitnya 

mempekerjakan masyarakat lokal yang memenuhi kualitas yang 

diperlukan atau tidak adanya wisatawan yang datang. Masih banyak 

lagi persoalan yang dihadapi karena degradasi lingkungan wisata 

akibat kurangnya pengawasan dan pemeliharaan serta terlampauinya 

daya dukung, tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki karena kurangnya kreativitas untuk menciptakan nilai tambah 

atau untuk memanfaatkan ciri-ciri perilaku budaya yang positif, ma-

salah tersisihnya masyarakat lokal dan sebagainya (Gunawan [ed.], 

1997). 
 

Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan betapa pem-

bangunan pariwisata Indonesia menghadapi tantangan-tantangan 

tidak hanya dari lingkungan eksternal dimana kompetisi makin 

tajam, tetapi juga tantangan-tantangan internal dimana seribu satu 

persoalan harus dihadapi dan dilewati. Makin rumitnya lagi karena 

sebagaimana di-maklumi sektor pariwisata adalah sektor yang lebih 

mudah dipahami dan dibahas dalam diskusi-diskusi dan dalam 

berbagai konsep. Namun menjadi sangat rumit dalam dunia nyata. 

Begitu banyaknya aktor yang terlibat, dengan berbagai kepentingan 

yang harus berjalan menuju ke arah yang sama, ibarat pemain 

berbagai alat musik yang berbeda-beda melantunkan lagu dalam 

suatu konser musik. Kesa-lahan yang terjadi pada salah satu aktor 

akan merusak seluruh tatanan yang diinginkan. 
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Tampaknya berbagai segi positif, terutama keuntungan ekonomi 

yang sering dijadikan alat pembenaran pembangunan kepariwisataan 

harus dipertimbangkan secara lebih tidak emosional, dengan benar-

benar mencari upaya kreatif untuk mewujudkan dampak-dampak 

positif yang dimaksud dan tidak mengabaikan hal-hal sekecil apapun 

yang dapat menimbulkan dampak-dampak yang bersifat negatif. Jalan 

menuju tercapainya sasaran-sasaran pembangunan kepariwisataan dan 

untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai ini penuh de-ngan 

tantangan-tantangan yang memerlukan berbagai pemikiran dari segala 

sudut dan kerja keras semua pihak. 
 

Undang-Undang (Nomor 25 Tahun 2000) tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas) khususnya Bab VII tentang 

Pembangunan Sosial dan Budaya menetapkan bahwa pembangunan 

kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan melalui Program Pelestarian 

dan Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Pari-

wisata. Tujuan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan 

adalah untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa dalam rangka 

menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada warisan 

budaya bangsa, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas 

berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai 

budaya, dan memperkokoh ketahanan budaya. Tujuan program 

pengembangan pariwisata adalah mengembangkan dan memperluas 

diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis 

kepada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan kebudayaan serta 

sumber daya alam lokal dengan tetap memper-hatikan kelestarian 

lingkungan hidup setempat dan mengembangkan serta memperluas 

pasar pariwisata terutama pasar luar negeri. 
 

Di samping itu berdasarkan Keppres RI (Nomor 165 Tahun 

2000) telah ditetapkan tugas Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 

yakni menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang 

kebudayaan dan pariwisata. Fungsi Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata adalah melaksanakan fungsi: (1) pelancaran pelaksanaan di 

bidang kebudayaan dan pariwisata; (2) pembinaan dan koordinasi 

pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi departemen; (3) pe-

laksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan 

pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang 
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kebudayaan dan pariwisata; (4) pelaksanaan pengawasan fungsional. 
 

Modal intelektual atau intellectual capital menurut Steward 

(2000), secara umum merujuk kepada segala sesuatu yang diketahui 

oleh organisasi sehingga dapat memberi daya saing. Berbeda 

dengan jenis kapital lain seperti tanah, bangunan dan peralatan, 

yang bersifat tangible, sedangkan intellectual capital bersifat 

intangible. Intel-lectual capital adalah pengetahuan yang dimiliki 

tenaga kerja orga-nisasi, intuisi dan pengetahuan para anggota lain 

yang menemukan berbagai inovasi, jaringan elektronik yang 

mengalirkan informasi dengan kecepatan cahaya ke seluruh 

organisasi. Mampu bereaksi lebih cepat dari pesaing, kolaborasi dan 

pembelajaran secara ber-sama antara organisasi dan pelanggan. 

Intellectual capital merupa-kan kekuatan pikiran kolektif, yang 

tidak mudah diidentifikasikan dan masih sulit digelar sebagai 

kekuatan yang masif, namun dapat ditemukan dan dimanfaatkan, 

sehingga dapat memenangkan persai-ngan. Untuk memahami 

pengetahuan sebagai penentu daya saing, dan sebagai sumber 

pencipta utama kekayaan organisasi perlu me-lihatnya dalam 

kerangka pergeseran dari era produksi ke era infor-masi. 
 

Organisasi yang berbasis pengetahuan dicirikan oleh penggu-

naan informasi yang intensif serta pengetahuan sebagai sumber 

menarik minat konsumen dan klien serta teknologi informasi 

sebagai instrumen mengelola organisasi. Kenyataan yang sedang 

berkem-bang, tidak lagi berfokus kepada kapital, informasi telah 

meng-gantikan modal kerja, dan pada kenyataannya intelektual 

mengganti-kan kekayaan fisik. Organisasi perlu mengelola 

pengetahuan dan mengembangkannya secara efektif yang menjadi 

modal utama organisasi untuk menyatakan bahwa dalam upaya ini 

perlu diketahui bahwa intellectual capital tersusun dari berbagai 

jenis kapital, yaitu human capital, structural capital dan customer 

capital (Sedar-mayanti, 2005: 76). 
 

Human capital (modal manusia) adalah sumber inovasi dan 

pembaharuan serta tempat bagi semua gagasan. Pekerja rutin yang 

menuntut keahlian rendah, sekalipun bekerja secara manual, tidak 

termasuk ke dalam konsep human capital ini. Alasannya adalah 

bahwa pekerjaan tersebut bisa diotomatisasikan. Human capital 
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ini terbentuk dan digelar ketika semakin banyak waktu dan bakat 

orang yang bekerja dalam organisasi dicurahkan kepada kegiatan 

yang menghasilkan inovasi. Dua cara agar human capital berkem-

bang: Pertama, ketika organisasi menggunakan lebih banyak penge-

tahuan. Dalam hal ini mensyaratkan organisasi membebaskan, atau 

mengurangi jumlah orang, tugas yang tidak menuntut banyak 

berpikir, dan pekerjaan tulis menulis yang kurang berarti. Untuk 

menggunakan lebih banyak pengetahuan karyawannya, organisasi 

harus mencipta-kan peluang bagi pengetahuan khusus. Kedua, 

ketika semakin banyak orang mengetahui hal yang bermanfaat bagi 

organisasi. Berkaitan dengan hal ini mensyaratkan organisasi untuk 

mengkaji ulang portfolio pekerjaan dan keahlian karyawannya, 

yang harus betul-betul bermanfaat bagi organisasi. Asas manfaat ini 

dilihat dari sudut apakah bakat dan pengalaman karyawan dalam 

menciptakan produk dan jasa dapat menjadi alasan konsumen untuk 

dapat lebih melihat kepada organisasi daripada kepada pesaing. 

Dalam rangka membuat mereka memiliki pengetahuan yang 

bermanfaat bagi organisasi yang harus dilakukan adalah menambah 

nilai informasi, menarik manfaat, melakukan otomatisasi. 
 

Structural capital (modal struktural). Peran ini penting meng-

ingat pengetahuan harus dikumpulkan, dikemas, dipromosikan dan 

didistribusikan kepada banyak orang dalam organisasi. Organisasi 

harus menjamin kesinambungan, memfasilitasi sinergi dan mengem-

bangkan pengetahuan yang ada. Structural capital adalah milik 

organisasi secara keseluruhan, karena bisa direproduksi dan dialami 

secara bersama dan beberapa di antaranya berbentuk hak kepemilikan 

legal secara teknologi, temuan, data, publikasi, proses yang dipaten-

kan, hak cipta dan sebagainya. Sementara itu yang, baik berbentuk soft 

seperti struktur dan sistem, prosedur yang rutin organisasi, mau-pun 

strategi dan budaya organisasi. Konsep modal struktural meng-

hadapkan kepada perlunya manajemen pengetahuan yang tersistem 

dengan baik, maka cukup dengan telepon seluler dan notebook, 

diharapkan seorang konsultan bisa mengakses berbagai pengetahuan 

dan informasi resume pelayanan konsumen dan sejumlah database 

berisi ribuan dokumen yang diklasifikasikan menurut industri dan 

topik marketing, reengineering, change management dan lainnya. 
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Database pengetahuan membantu organisasi bekerja secara 

global, di samping menjadi infrastruktur yang strategis untuk 

mensosialisasi-kan pengetahuan dan best practice organisasi 

kepada pihak lain (Sedarmayanti, 2005: 78). 
 

Customer Capital (Modal Pelanggan). Perkembangan yang 

memperkuat pelanggan dan konsumen menuntut perubahan cara 

pandang dari organisasi kepada konsumen, karena organisasi sebagai 

mitra dalam membangun modal intelektual. Disinilah letak pelanggan 

dan konsumen sebagai customer capital, merupakan cara baru untuk 

customer relationship: Pertama, berinovasi dengan konsumen, kedua, 

memberdayakan konsumen, yaitu membuka informasi organisasi untuk 

diakses oleh konsumen, ketiga, memfokuskan pada konsumen secara 

individu, keempat, membagi keberhasilan dengan konsumen, kelima, 

mempelajari bisnis konsumen dan mengajari mereka, keenam, 

membuat konsumen tergantung pada organisasi. Hal tersebut menuntut 

penggunaan informasi yang dimiliki organisasi untuk memberi pela-

yanan prima kepada konsumen, sehingga membuatnya sulit untuk 

pindah ke pemasok lain. Kesemuanya itu merupakan strategi untuk 
 

mengembangkan customer capital, seperti juga human capital, cus-

tomer capital tidak bisa “dimiliki” organisasi, namun investasi yang  
dilakukan akan menciptakan kekayaan pengetahuan bagi organisasi. 

Pengetahuan telah menjadi aset terpenting organisasi. Menge-

depankan peran sentral pengetahuan dalam menciptakan kekayaan 

bagi organisasi, perlu pengkajian lebih lanjut pada berbagai isu ter-

kait seperti: pembelajaran organisasi, teknologi informasi dan 

mana-jemen strategi penting lagi adalah mengaplikasikannya 

menuju terbentuknya sistem manajemen pengetahuan yang handal 

pada orga-nisasi masing-masing. Inilah agenda penting yang bisa 

dirintis untuk meningkatkan daya saing organisasi. 
 

Dewasa ini ilmu pengetahuan menjadi hal yang semakin 

penting, dan sepanjang sejarah, kemenangan selalu ada di tangan 

mereka yang berada di barisan terdepan dalam ilmu pengetahuan. 

Persediaan modal intelektual sangat berarti karena saat ini sedang 

berada di tengah-tengah revolusi ekonomi menuju abad informasi. 

Ilmu pengetahuan telah menjadi sumber daya ekonomi yang unggul, 

bahkan lebih penting daripada bahan mentah, bahkan kadang-kadang 
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lebih penting daripada uang. Apabila menganggapnya sebagai output 

ekonomi, maka informasi dan ilmu pengetahuan lebih penting artinya 

dibanding mobil, minyak, besi, baja, atau produk hasil industri lain-

nya. Haruslah dimengerti bagaimana ilmu pengetahuan dan aset ilmu 

pengetahuan diwujudkan atau digunakan dan mengapa memanajemeni 

modal intelektual menjadi prioritas utama dalam dunia usaha. 
 

Globalisasi yang telah membuka banyak pasar dan akibat yang 

ditimbulkannya, banyak pesaing baru, penyebaran teknologi informasi 

yang pesat dan pertumbuhan pusat jaringan komputer, perubahan besar 

dalam hierarki organisasi dan perampingan serta gangguan lain yang 

diakibatkan faktor politik. Perekonomian di abad informasi tumbuh di 

tengah hal tersebut dan pada saat itu yang menjadi sumber atau alat 

untuk mencapai kekayaan bukan lagi sumber daya alam ataupun 

tenaga kerja, melainkan ilmu pengetahuan dan komunikasi. Ilmu 

pengetahuan telah menjadi bahan utama untuk menentukan apa yang 

akan diproduksi, dilakukan, dibeli dan dijual, akibatnya untuk 

mengaturnya perlu menemukan dan menumbuhkan modal intelektual 

(Sedarmayanti, 2005: 79). 
 

Tidak ada sebuah perusahaan, atau organisasi yang tidak ber-

sifat “padat informasi”, ketergantungan terhadap ilmu pengetahuan  
sebagai sumber utama untuk menarik pelanggan, klien dan teknologi 

informasi sebagai sarana penggerak usaha. Pertama, akan melihat 

perkembangan pesat jumlah informasi yang harus ditangani organi-

sasi. Kemudian akan melihat apa yang dilakukan organisasi terhadap 

informasi tersebut, bagaimana organisasi menggunakan informasi 

sebagai pengganti persediaan, gudang dan aset fisik lainnya, sehingga 

menghemat uang dan waktu. Akhirnya, akan melihat bahwa organisasi 

padat pengetahuan berbeda dengan bentuk tradisional karena infor-

masi menyebar ke mana-mana. Mengatur banjirnya ilmu pengetahuan, 

menuntut pemikiran, proses, keahlian pegawai, teknologi, pengeta-

huan mengenai pelanggan dan pemasok serta pengalaman masa lalu 

yang menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi. 
 

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi 

dalam dasa warsa terakhir ini telah memacu terjadinya pertemuan 

antara budaya melalui media televisi, internet, majalah dan media 

lain. Arus informasi dan visualisasi budaya asing melalui media 
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elektronik tidak sepenuhnya dapat disaring dan akan berpengaruh 

dalam proses pematangan dan pendewasaan manusia Indonesia. Agar 

dapat mengambil manfaat dalam proses pertemuan budaya, maka 

setiap bangsa harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan keta-

hanan budaya masyarakat. Dengan ketahanan budaya yang memadai 

maka suatu bangsa akan mempunyai kemampuan untuk memilih dan 

menentukan nilai budaya baru yang ditawarkan dalam pertemuan antar 

bangsa. Dalam era globalisasi saat ini, kebudayaan Indonesia bertemu 

dengan kebudayaan lainnya di dunia, baik dengan bangsa yang 

berperadaban tinggi maupun dengan bangsa yang berperadaban 

rendah. Oleh karena itu bangsa Indonesia dituntut untuk lebih meni-

ngkatkan ketahanan budaya yang telah dimilikinya. Tanpa adanya 

usaha peningkatan ketahanan budaya yang memadai, bangsa Indo-

nesia tidak akan mampu bertahan dalam percaturan global. 
 

Pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak dapat dilepas-

kan dari situasi, perubahan dan dinamika yang terjadi di tingkat 

nasional, regional maupun internasional yang satu sama lain saling 

berpengaruh. Abad 21 yang ditandai dengan semakin majunya ilmu 

dan teknologi, telah menimbulkan perkembangan dan kemajuan yang 

sangat pesat di bidang kebudayaan dan pariwisata. Kemajuan teknologi 

transportasi, telekomunikasi dan informasi telah mencipta-kan dunia 

tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar negara 

maupun pertukaran informasi secara cepat dan akurat. Organisasi 

berbasis pengetahuan harus mampu mengelola dan me-ngembangkan 

pengetahuan secara efektif sehingga mampu mencipta-kan kekayaan 

organisasi melalui: human capital, structural capital dan customer 

capital. Kemajuan ini berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dunia 

secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan, sehingga industri 

budaya dan pariwisata yang ingin bersaing di tingkat internasional 

perlu mengantisipasi dan mempersiapkan diri menye-suaikan perannya 

dengan perkembangan tersebut dan harus mampu memanfaatkan 

kemajuan teknologi secara optimal. 
 

Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dan didekati 

dengan semakin tinggi dan luasnya pemanfaatan kemajuan ilmu dan 

teknologi, harus diimbangi pula dengan penggantian dan upaya peng-

angkat unsur khas lokal yang semakin besar perannya dalam mem- 
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berikan karakter dan identitas khusus suatu tempat yang justru akan 

meningkatkan keuangan kompetitif. Dalam menunjang kebudayaan 

nasional, salah satu strategi pengembangan kebudayaan dan pari-

wisata, di antaranya adalah bahwa pada dasarnya daerah yang sudah 

berkembang perlu dikonsolidasikan, yang belum berkembang perlu 

dipacu dan yang sedang mulai berkembang didorong untuk terus maju 

secara terarah dan terencana. Perubahan paradigma pembangunan 

industri budaya pariwisata dan untuk terus maju secara terarah dan 

terencana. Perubahan paradigma pembangunan industri budaya pari-

wisata dan industri yang berbasis sumber daya telah mulai bergeser 

menjadi industri yang berbasis pengetahuan, hal tersebut mening-

katkan nilai tambah terhadap sumber daya yang dimiliki. Hal ini 

mempunyai ciri bahwa pengguna informasi yang intensif serta penge-

tahuan sebagai sumber serta teknologi informasi sebagai instrumen 

mengelola organisasi, mempromosikan pembangunan Sumber Daya 

Manusia merupakan prioritas utama untuk mendukung tercapainya 

sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata dalam rangka men-

cerdaskan bangsa dan meningkatkan keunggulan modal budaya dan 

pariwisata Indonesia. Melalui konsep mendayagunakan modal inte-

lektual yang bermuara pada perwujudan kebudayaan dan pariwisata 

yang maju, dinamik dan berwawasan lingkungan, maka pembangunan 

kebudayaan dan pariwisata nasional dalam suatu sistem sinergi 

diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran untuk mendorong 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan 

persatuan persahabatan antar bangsa. 
 

Antropologi budaya tentang pariwisata mengemukakan 

empat klasifikasi subyek penelitian pariwisata: (1) jenis-

wisatawan; (2) hubungan antara wisatawan dengan pribumi; (3) 

dampak sosial budaya; dan (4) pariwisata massal internasional. 

Ciri-ciri dari setiap tahapan adalah sebagai berikut. 
 

1. Tipologi wisatawan 
 

Tahapan “jenis-jenis wisatawan” dalam penelitian pariwisata 

setara dengan “para pelaku” dalam bidang sosiologi. Karena pene- 
 

litian tentang para wisatawan, maka perhatian dipusatkan pada tipo-

logi kepariwisataan. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk me-

nyusun tipologi dari perspektif psikologis dalam kasus penelitian 
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sosiologis, semua itu dirumuskan dalam perspektif konteks sosial 

budaya. 
 

Tipologi kepariwisataan dalam sosiologi pariwisata dapat  
dibagi ke dalam dua jenis sesuai dengan sifat perspektif yang diguna-

kan untuk melahirkan tipologi ini: “substansial” dan “relasional”. 
 

Tipologi yang pertama terutama didasarkan pada ciri-ciri sosial 

dari para wisatawan berdasarkan jenis kelamin, usia, status, 

dorongan untuk melakukan perjalanan wisata, dan sebagainya 

(Przeclawski 1993: 12; Smith 1989: 4-6; Wahab 1975: 10), yang 

terakhir ber-gantung pada konteks sosial budaya dari kegiatan 

pariwisata (Cohen 1972: 167-8; Smith 1989:1 1-14). 
 

Berikutnya adalah perspektif relasional, yaitu penelitian tentang 

hubungan-hubungan pada bidang sosiologi. Cohen dan Smith, secara 

khusus, telah mengemukakan tipologi mereka mengenai para 

wisatawan berdasarkan sudut pandang sosiologi dan juga antro-pologi. 

Mereka melakukan sebuah penelitian yang sistematik tentang 

pariwisata dan melakukan studi kasus. Kedua tipologi memper-

lihatkan penelitian yang sistematik dalam Sosiologi Pariwisata. 
 

Cohen (1979b) menjadikan tipologi para wisatawan sebagai  
titik-tolak bagi penyusunan Sosiologi Pariwisata. Tipologinya di-

dasarkan pada garis lanjut yang menghubungkan dua kutub “ke-

asingan” (strangeness) dan “keakraban” (familiarity). Ia meng-  
anggap garis tersebut sebagai faktor dasar dalam melakukan 

analisis terhadap masyarakat modern, yang didasarkan pada 

kategori sosio-logis dari Simmel dan Schütz. Dalam bentangan 

tipologinya, empat jenis wisatawan tersusun mulai keterasingan 

hingga keakaraban, yaitu: (1) drifter; (2) explorer; (3) individual 

mass tourist; dan (4) organized mass tourist. 
 

Smith (1989: 11-14) pun mengusulkan sebuah tipologi mengenai  
para wisatawan berdasarkan dampak pariwisata. Tipologinya terdiri 

dari tiga faktor seperti “jumlah wisatawan”, “tujuan mereka”, dan 

“adaptasi mereka dengan norma lokal”. Ketika jumlah wisatawan 
 

semakin bertambah, dan adaptasi dengan norma lokal semakin 

berkurang, maka dapat dikemukakan tujuh jenis wisatawan, yaitu: 

(1) explores, (2) elite tourists, (3) off-beat tourists, (4) unusual 
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tourists, (5) incipient mass tourism, (6) mass tourism, dan (7) 

charter tourists. 
 

Cohen dan Smith pada dasarnya telah mencapai tipologi 

yang sama. Kedua tipologi mencerminkan ciri-ciri sosiologi dari 

para wisatawan dalam pariwisata modern. Cohen (1979b) 

mempostulasi-kan bahwa wisatawan cenderung terkotak ke 

dalam jenis yang melembaga dan tidak melembaga. Smith 

(1989) juga beranggapan bahwa perkembangan wisatawan 

mempunyai dampak dengan tingkat yang berbeda terhadap 

penduduk pribumi berdasarkan tahapan dari setiap jenisnya. 
 

Hasil keduanya dapat dikaitkan dengan konteks hubungan-

hubungan sosial tanpa mengganggu manfaat kedua tipologi itu. 
 

2. Pribumi dan Tamu dalam Pariwisata 
 

Tahap “pribumi dan tamu” dalam penelitian pariwisata (Smith 

1989) sesuai dengan “interaksi sosial” dalam bidang sosiologi. Pada 

tahap interkasi antara “pribumi” sebagai komunitas penerima dengan 

“tamu” sebagai wisatawan yang berkunjung dikaji. Hasil 
 

dari penelitian pariwisata ini dapat dibagi ke dalam dua kategori, 

yaitu yang bersifat “statik” dan “dinamik”. 
 

Sifat statis dari hubungan pribumi dan tamu dijumpai pada 

karya de Kadt (1979) dan UNESCO (1976). De Kadt (1979: 50) 

mengemukakan tiga situasi dari interaksi antara pribumi dengan tamu: 
 

(1) pertukaran yang melibatkan perdagangan barang dan jasa; (2) 

interaksi permukaan dan pertemuan di tempat rekreasi; dan (3) hubu- 
 

ngan yang melibatkan kesefahaman dan pertukaran informasi. Di 

antara semua ini, “situasi” (1) merupakan gejala yang paling banyak 
 

terjadi. Menurut penelitian UNESCO, hubungan pribumi dan 

tamu mempunyai empat ciri: (1) bersifat transit; (2) kendala 

waktu dan ruang; (3) hambatan spontanitas; dan (4) pengalaman 

yang tidak sama dan tidak seimbang. 
 

Konsep-konsep ini menggambarkan ciri-ciri dari hubungan 

pribumi dan tamu yang senyatanya, dan semua itu telah dikuatkan oleh 

penelitian-penelitian selanjutnya (Harrison, 1992). Hasil ini 

menyatakan bahwa, karena terjadi ketidakseimbangan hubungan, maka 

hubungan antara pribumi dengan tamu akan melahirkan banyak 
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gejala sosial budaya yang sangat kompleks. Gejala sosial budaya 

tersebut harus dikaji berdasarkan proses-proses interaksional, 

yakni sifat dinamik. 
 

Karya Doxey (1976) dan Butler (1975) dianggap sebagai 

penelitian yang merintis sifat dinamik dari hubungan pribumi dan 

tamu. Doxey (1976: 26-27) mengusulkan model irridex yang di-

dasarkan pada studi kasus di Barbados dan Niagara. Model ini me-

ngasumsikan bahwa perkembangan pariwisata secara berangsur akan 

menyebabkan tekanan bagi penduduk pribumi, karena merusak nilai 

sistem mereka dan menyebabkan mereka kehilangan identitas. Sesuai 

dengan model irridex ini, respon penduduk pribumi terhadap per-

kembangan pariwisata dapat ditelusuri sebagai sebuah tahapan time 

series dalam hal berikut: (1) euphoria; (2) apathy; (3) irritation; 
 

(4) antagonism; dan (5) tahap akhir. Konsekuensi ini dikritik 

karena terlalu menyederhanakan dan merupakan penyajian 

“searah” dari proses interaksi antara pribumi degan tamu. 
 

Berbeda dengan model irridex, model Butler memusatkan 

pada kompleksitas proses interaksional. Butler memperlihatkan 

bahwa kompleksitas tersebut bergantung pada dua faktor 

penentu: ciri-ciri sosial pengunjung (lama inap; latar belakang 

ras dan etnis) serta daya tampung komunitas lokal (tingkat 

perkembangan ekonomi; distribusi ruang ekonomi dan kegiatan 

lain). Faktor-faktor ini akan melahirkan berbagai respon sikap 

dan perilaku pada penduduk di daerah tujuan wisata. 
 

Dengan mempertimbangkan respon pribumi terhadap kegiatan  
para tamu, Butler mengemukakan empat kategori berdasarkan 

hubungan dua garis lanjut, ‘aktif atau pasif” dan “positif atau negatif”. 
 

Keempat jenis ini mencakup jenis berikut: (1) promosi dan 

dukungan agresif; (2) penerimaan dan dukungan yang rendah; 

(3) penerimaan terpaksa namun menentang; dan (4) penetangan 

agresif. Di daerah tujuan, keempat jenis dari respon pribumi ini 

tumpang tindih, sehingga memunculkan situasi yang lebih rumit. 
 

3. Dampak Sosial Budaya Pariwisata 
 

Dampak sosial budaya pariwisata adalah demonstration effect 

(de Kadt 1979; Harrison 1992; Smith 1993). Hubungan yang tidak 
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seimbang antara pribumi yang miskin dengan tamu yang kaya terjadi 

dalam pariwisata internasional, dan penduduk asli (khususnya ke-

lompok muda) di daerah tujuan cenderung meniru model pakaian, 

dampak pola kepribadian dan perilaku dari wisatawan asing. 
 

Menurut banyak laporan hasil penelitian, dampak demonstrasi 

tadi dapat menyebabkan perubahan struktural pada sistem sosial dari 

daerah tujuan; perubahan tersebut antara lain modernisasi, 

komodifikasi, dan berbagai masalah sosial lain (Boissevain, 1977, 

1996; Bryden, 1973; de Kadt 1979; Harrison, 1992). 
 

Akibat sekunder dari dampak demonstrasi, dampak negatif  
terhadap sosial budaya, terus berkembang. Para peneliti telah me-

laporkan kejadian-kejadian dari “masalah sosial” —-seperti pela-

curan, kejahatan, dan sebagainya—- serta akulturasi (Bishop and 
 

Robinson, 1988; de Kadt, 1979; Harrison, 1992; Smith, 1989; Turner 

and Ash, 1975). Dampak pariwisata internasional tersebut terhdap 
 

sistem sosial di daerah tujuan merupakan masalah global yang serius, 

khususnya masalah Utara Selatan dari “sistem dunia modern”. De- 
 

ngan demikian, dampak sosial budaya pariwisata berhubungan 

de-ngan “sistem dunia modern” melalui pariwisata internasional. 
 

4. Pariwisata Massal Internasional 
 

Tahapan “pariwisata massa internasional” dalam penelitian 

pariwisata sesuai dengan “sistem dunia modern” dalam bidang so- 
 

siologi. Penelitian ini umumnya menganalisis masalah ketidakseim-

bangan antara “negara kaya” sebagai “negara pemasok para wisa-

tawan” dengan “negara miskin” sebagai “negara penerima para 

wisatawan”. Analisis ini tampaknya didasarkan pada anggapan 

bahwa pariwisata massa internasional yang terjadi dalam “sistem 

dunia modern” merupakan akibat dari modernisasi, telah mengem- 
 

bangkan lebih lanjut masalah Utara Selatan dan masalah 

lingkungan global, dan, alih-alih dengan itu, masalah-masalah itu 

saling berten-tangan satu sama lain (de Kadt, 1979; Harrison, 

1992; Matthews, 1978). 
 

Pariwisata internasional pertama dijelaskan berdasarkan opti-  
misme yang tidak memuaskan. Optimisme tersebut menggambarkan 

pariwisata sebagai “ekspor yang tidak kasat mata” dan cara untuk 
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mendapatkan sumber pendapatan dari luar negeri, memberi andil 

bagi peningkatan kesejahteraan penduduk negara-negara miskin dan 

tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Pada tahun 1967, Tahun 
 

Pariwisata Internasional dari Persatuan Bangsa-Bangsa yang 

mengusung slogan, “Tourism: Passport to Peace”. 
 

Pada tahun 1970-an, optimisme itu perlu dipertimbangkan kem-  
bali akibat tekanan dari masalah-masalah aktual yang ditimbulkan 

dari perkembangan pariwisata di “negara penerima wisatawan”.  
Penelitian sosiologi terkait melaporkan bahwa kemajuan pesat dari 

pariwisata massal telah menimbulkan akibat dalam bentuk “neo kolo-

nialisme” di Negara Keempat (Graburn, 1976) dan Negara Ketiga 
 

(Matthews, 1978: 79-80). Akibat tersebut ditandai oleh dua keadaan  
tak berdaya (Harrison, 1992; MacNaught, 1982; Matthews, 1978). Hal 

yang pertama adalah subordinasi sosial bahwa “negara penerima 

wisatawan” harus mengasumsikan memberikan layanan terbaik 
 

sebagai presedens dalam memenuhi harapan wisatawan; dan di pihak  
lain, subordinasi ekonomi karena mereka harus menerima tuntutan 

dari industri pariwisata yang berasal dari “negara pemasok wisata-

wan”, yang menjadi sumber model pariwisata internasional. 
 

Penelitian sosiologi lain menganggap pariwisata internasional 

dan pariwisata massal di “negara pemasok wisatawan” dari perspektif 
 

teori masyarakat modern (MacCannell, 1976; Urry, 1990). Dalam 

penelitian-penelitian ini, pariwisata massal dan internasional di-

anggap sebagai simbol dari masyarakat luang posmodernisme. 
 
 

2.3. Konsep Pengembangan Pariwisata 
 

Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar 

domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari 

suasana lain. Sebagai suatu aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian 

penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil 

masyarakat negara berkembang. Pariwisata semakin berkembang 

sejalan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi dan 

politik. Runtuhnya sistem kelas dan kasta, semakin meratanya dis-

tribusi sumberdaya ekonomi, ditemukannya teknologi transportasi dan 

peningkatan waktu luang yang didorong oleh penciutan jam kerja 
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telah mempercepat mobilitas manusia antar daerah, negara dan 

benua, khususnya dalam hal pariwisata. Krippendorf (1984: 41) 

menggambarkan bahwa perkembangan tersebut mengakibatkan 

semakin kompleksnya tatanan hidup masyarakat (zunehmende 

reglementierung des gesellschaftlichen lebens). Konsekuensi lebih 

lanjut adalah munculnya tekanan fisik dan psikis, misalnya lewat 

pekerjaan dan monotomi kehidupan. Hidup seolah-olah didesain 

untuk produksi dan pekerjaan, sehingga tidak jarang mengakibatkan 

orang stres. Pariwisata kemudian menjadi kanal yang tepat untuk 

membebaskan masyarakat dari tekanan tersebut. 
 

Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena 

pergerakan manusia, barang dan jasa yang sangat kompleks, yang 

terkait erat dengan organisasi, hubungan kelembagaan dan individu, 

kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan dan sebagainya. 

Ketika orang berwisata, membutuhkan layanan akomodasi yang 

seringkali harus diberikan oleh pihak lain. Demikian pula apabila 

pihak biro perjalanan ingin menjual produk kepada wisatawan, 

maka mereka harus membangun hubungan kerja, minimal dengan 

pihak hotel. Semua ini merupakan rangkaian unsur yang saling 

mempe-ngaruhi atau menjalankan fungsi-fungsi tertentu sehingga 

pariwisata tersebut dapat berjalan semestinya. Kaitan antar elemen 

secara kuat itu kemudian membentuk suatu sistem yang disebut 

sebagai sistem pariwisata (Damanik & Weber, 2006: 1-2). 
 

Unsur-unsur penting dalam permintaan wisata adalah wisata-

wan dan penduduk lokal yang menggunakan sumberdaya (produk 

dan jasa) wisata. Basis utamanya adalah ketersediaan waktu dan 

uang pada kelompok tersebut (Kelly, 1998; Gunn, 2002), seperti 

pada tahun 1994 rata-rata 60 persen penduduk negara-negara Eropa 

Barat melakukan perjalanan wisata sekurang-kurangnya selama 5 

hari. Persentase tertinggi diraih oleh Jerman (78 persen) disusul 

oleh Swiss (72 persen) dan Denmark (71 persen) (Mundt, 1998: 

31). Dengan waktu dan sumberdaya yang dimilikinya, merekalah 

kon-sumen utama yang mengkonsumsi produk dan layanan wisata 

yang disediakan di negara atau daerah tujuan wisata. 
 

Ketersediaan sumberdaya itu hanya sebagai pemicu perja-

lanan. Faktor lain yang turut berperan adalah aksesibilitas yang 
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semakin mudah pada produk dan objek wisata. Tidak seperti produk 

industri yang dapat diangkut ke pasar untuk dijual, jarang produk 

wisata yang bersifat mobil, oleh sebab itu harus ada media yang meng-

hubungkan wisatawan dengan produk tersebut, yakni akses yang dalam 

hal ini berupa infrastruktur transportasi. Di samping itu perjalalan juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti distri-busi dan 

peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, pengu-rangan jam 

kerja, iklim dan lingkungan hidup (Freyer, 1993 30; Mundt, 1998: 79-

86) termasuk kebijakan penetapan jumlah hari libur. 
 

Distribusi pendapatan yang lebih merata dan penghasilan 

yang meningkat akan mendorong semakin banyaknya permintaan 

perjala-nan wisata. Setengah abad yang lalu hanya lapisan ekonomi 

atas, yang jumlahnya kecil, yang mampu membiayai perjalanan 

wisata. Kalau tiga puluh tahun yang lalu transportasi darat dan laut 

masih menjadi tulang punggung perjalanan wisata dalam negeri, 

kini si-tuasinya berbeda. Teknologi transportasi menawarkan 

perjalanan yang semakin aman dan nyaman dengan biaya yang 

lebih murah. Dengan teknologi dirgantara yang semakin maju, 

penggunaan pesawat udara semakin sering dilakukan. Masyarakat 

kelas menengah ke ba-wah mulai masuk dalam pasar transportasi 

udara ini akibat semakin banyaknya penerbangan berbiaya murah 

(low cost carrier). Jelasnya, saat ini pariwisata bukan lagi konsumsi 

eksklusif pengusaha, petinggi negara dan daerah, kalangan elite dan 

selebritis, tetapi juga orang-orang desa berkat distribusi pekerjaan, 

dan pendapatan yang semakin baik. 
 

Pendidikan yang semakin meningkat membuat wawasan se-

seorang semakin luas. Keingintahuan dan minat untuk mempelajari 

sesuatu yang baru ikut meningkat. Selain itu apresiasi terhadap tempat 

dan budaya yang berbeda semakin tinggi. Dalam hal tertentu mereka 

juga sangat kritis menilai lokasi, budaya atau apa saja yang mereka 

lihat dan kunjungi. Semua ini menjadi pendorong yang kuat bagi orang 

untuk berwisata. Jadi kalau kita melihat wisatawan belajar gamelang 

atau mengamati perilaku satwa, maka hal itu adalah bagian dari pen-

didikan yang dibutuhkannya. Perlu diingat, dalam konteks ekowisata, 

terbukti bahwa tingkat pendidikan wisatawan rata-rata lebih tinggi 

dibandingkan dengan pendidikan wisatawan konvensional (massal). 
 

60 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

Variabel yang lain adalah ketersediaan waktu. Secara umum 

terjadi pengurangan waktu kerja. Pada masa lampau dunia kerja 

ditandai dengan penggunaan waktu yang sangat panjang, khuusnya 

di sektor industri, sehingga waktu luang sangat sedikit. Hal yang 

ku-rang lebih sama terjadi di lingkungan pemerintahan. Dulu waktu 

kerja di semua instansi pemerintah adalah enam hari. Sekarang di 

banyak daerah telah berlaku 5 hari kerja tiap minggu. Artinya, sisa 

dua hari libur menjadi waktu luang yang dapat digunakan untuk 

ber-libur. Kemudahan ini ditambah lagi dengan misalnya kebijakan 

pe-merintah untuk menggabungkan hari libur ke akhir atau awal 

pekan (Damanik & Weber, 2006: 5). 
 

Kebutuhan untuk berwisata sangat terkait dengan masalah 

iklim dan kondisi lingkungan hidup di tempat tinggal. Biasanya 

orang yang berdiam di daerah panas atau di kawasan yang tingkat 

polusi tanah, air, udara dan suara sangat tinggi memiliki kebutuhan 

untuk mencari tempat yang beriklim sejuk dan tingkat pencemaran 

lingkungan yang minimal. Penduduk Jakarta yang setiap akhir 

pekan membanjiri Ka-wasan Puncak atau masyarakat Yogyakarta 

yang bepergian ke Kali-urang dan Parangtritis setiap hari libur 

dapat dijadikan contoh yang tepat untuk itu. 
 

Antara satu faktor dengan faktor yang lain terdapat hubungan 

yang saling mempengaruhi. Mempunyai waktu luang saja tidak cukup, 

karena untuk berwisata perlu uang, meskipun tidak selalu dalam 

jumlah besar. Waktu luang dan yang juga belum menjamin munculnya 

permintaan wisata jika misalnya sarana untuk mewujudkan aktivitas 

wisata itu tidak tersedia. Jadi orang ingin berwisata, dalam arti 

bersedia untuk melakukan wisata, apabila mereka mempunyai waktu 

luang dan uang serta sarana yang tersedia berfungsi baik. Oleh sebab 

itu tidak ada variabel tunggal yang menciptakan kebutuhan atau 

permintaan berwisata. Dapat dikatakan, akumulasi ketiga faktor tadi-

lah yang secara nyata menciptakan permintaan tersebut. Bentuk kon-

kret permintaan itu adalah keputusan seseorang atau sekelompok orang 

untuk berwisata (Freyer, 1993; Mundt, 1998). 
 

Waktu luang, uang, sarana dan prasarana merupakan per-

mintaan potensial wisata. Permintaan potensial ini harus ditrans-

formasikan menjadi permintaan nyata, yakni pengambilan keputusan 
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wisata. Pengambilan keputusan berlangsung secara bertahap, mulai 

dari tahap munculnya kebutuhan, kesediaan untuk berwisata sampai 

keputusan itu sendiri. Setiap tahap ini mempunyai kegiatan yang 

spesifik. Cleverdon (1988: 39) misalnya membagi proses pengam-

bilan keputusan wisata ke dalam empat tahapan, yakni munculnya 

keinginan, pencarian informasi, pengambilan keputusan dan per-

siapan pelaksanaan wisata. Faktanya, prosesnya tidak sesederhana 

itu dan tidak berlangsung secara otomatis. Munculnya kebutuhan 

untuk berwisata yang didorong oleh berbagai faktor sosial, 

ekonomi, psikologi dan lain-lain tentu tidak dengan sendirinya 

dilanjutkan dengan pencarian informasi. Penjelasan sosiologi dan 

psikologi mem-benarkan bahwa kebutuhan yang dirasakan tidak 

secara otomatis bisa dipenuhi, meskipun seharusnya demikian. 

Demikian pula infor-masi yang tidak lengkap, kepribadian yang 

belum matang, penga-laman wisata yang terbatas, dan sebagainya 

dapat membatalkan niat seseorang untuk mengambil keputusan dan 

memutuskan untuk ber-wisata. 
 

Sekali lagi, proses pengambilan keputusan untuk berwisata 

itu sendiri sebenarnya sangat kompleks karena banyak hal yang 

harus dipertimbangkan. Faktor kepribadian, daya tarik ODTW, 

keterse-diaan sumber daya, jarak dan kondisi lingkungan wisata, 

semuanya ikut menentukan keputusan tersebut. Beberapa 

pertimbangan penting yang dilakukan orang sebelum mengambil 

keputusan untuk melakukan perjalanan, yaitu biaya, daerah tujuan 

wisata, bentuk perjalanan, waktu dan lama berwisata, akomodasi 

yang digunakan, moda trans-portasi, dan lainnya (Freyer, 1993: 99). 
 

Dalam perkembangannya yang pesat dan mantap selama paling 

tidak satu dekade terakhir ini, pembangunan pariwisata Indonesia 

diwarnai oleh berbagai masalah pada berbagai tahapan dalam proses 

pembangunan tersebut. Pada tahap penyiapan rencana-rencana pem-

bangunan, masalah dirasakan oleh keluasan wilayah Nusantara de-

ngan sistem sosial ekonomi budaya yang sangat heterogen dan 

kompleks serta kurangnya tenaga-tenaga perencana dan perancang 

yang benar-benar memahami dunia kepariwisataan. Pada tahap 

pelaksanaan pembangunan masalah-masalah yang muncul karena 

belum adanya kesepakatan masyarakat atas perbedaan kepentingan 
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pembangunan kepariwisataan dan kepentingan masyarakat, serta 

banyaknya ijin-ijin pembebasan lahan atas nama pariwisata yang 

tidak menjadi kenyataan atau menjadi alat spekulasi lahan, bahkan 

setelah pembangunan selesai masih dihadapi masalah sulitnya 

mempekerjakan masyarakat lokal yang memenuhi kualitas yang 

diperlukan atau tidak adanya wisatawan yang datang. Masih banyak 

lagi persoalan yang dihadapi karena degradasi lingkungan wisata 

akibat kurangnya pengawaan dan pemeliharaan serta terlampauinya 

daya dukung, tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya yang di-

miliki karena kurangnya kreativitas untuk menciptakan nilai tambah 

atau untuk memanfaatkan ciri-ciri perilaku budaya yang positif, 

masa-lah tersisihnya masyarakat lokal dan sebagainya (Gunawan, 

ed., 1997: 3). 
 

Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan betapa pemba-

ngunan pariwisata Indonesia menghadapi tantangan-tantangan tidak 

hanya dari lingkungan eksternal bahwa kompetisi makin tajam, tetapi 

juga tantangan-tantangan internal dimana seribu satu persoalan harus 

dihadapi dan dilewati. Makin rumitnya lagi karena sebagaimana di-

maklumi sektor pariwisata adalah sektor yang lebih mudah dipahami 

dan dibahas dalam diskusi-diskusi dan dalam berbagai konsep-konsep, 

namun menjadi sangat rumit dalam dunia nyata, begitu ba-nyaknya 

aktor yang terlibat, dengan berbagai kepentingan yang harus berjalan 

menuju ke arah yang sama atau ibarat berbagai pemain alat-alat musik 

yang berbeda-beda melantunkan lagu dalam suatu konser musik. 

Kesalahan yang terjadi pada salah satu aktor akan merusak seluruh 

tatanan yang diinginkan. 
 

Tampaknya berbagai segi positif, terutama keuntungan ekonomi 

yang sering dijadikan alat pembenaran pembangunan kepariwisataan 

harus dipertimbangkan secara lebih tidak emosional, dengan benar-

benar mencari upaya kreatif untuk mewujudkan dampak-dampak 

positif yang dimaksud dan tidak mengabaikan hal-hal yang sekecil 

apapun yang dapat menimbulkan dampak-dampak yang bersifat ne-

gatif. Jalan menuju tercapainya sasaran-sasaran pembangunan ke-

pariwisataan dan untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai ini 

penuh dengan tantangan-tantangan yang memerlukan berbagai 

pemikiran dari segala sudut dan kerja keras semua pihak. 
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Structural capital (modal struktural). Peran ini penting meng-

ingat pengetahuan harus dikumpulkan, dikemas, dipromosikan dan 

didistribusikan kepada banyak orang dalam organisasi. Organisasi 

harus menjamin kesinambungan, memfasilitasi sinergi dan 

mengem-bangkan pengetahuan yang ada. Structural capital adalah 

milik organisasi secara keseluruhan, karena bisa direproduksi dan 

dialami secara bersama dan beberapa di antaranya bebentuk hak 

kepemilikan legal secara teknologi, temuan, data, publikasi, proses 

yang dipa-tenkan, hak cipta dan sebagainya. Sementara itu yang 

baik berbentuk soft seperti struktur dan sistem, prosedur yang rutin 

organisasi, maupun strategi dan budaya organisasi. Konsep modal 

struktural menghadapkan kepada perlunya manajemen pengetahuan 

yang tersistem dengan baik, maka cukup dengan telepon seluler dan 

note-book, diharapkan seorang konsultan bisa mengakses berbagai 

pe-ngetahuan dan informasi resume pelayanan konsumen dan 

sejumlah database berisi ribuan dokumen yang diklasifikasikan 

menurut industri dan topik marketing, reengineering, change 

mnagement dan lainnya. Database pengetahuan membantu 

organisasi bekerja secara global, di samping menjadi infrastruktur 

yang strategis untuk mensosialisasikan pengetahuan dan best 

practice organisasi kepada pihak lain (Sedarmayanti, 2005: 78). 
 

Customer Capital (Modal Pelanggan). Perkembangan yang 

memperkuat pelanggan dan konsumen menuntut perubahan cara 

pandang dari organisasi kepada konsumen, karena organisasi sebagai 

mitra dalam membangun modal intelektual. Disinilah letak pelanggan 

dan konsumen sebagai customer capital, merupakan cara baru untuk 

customer relationship: Pertama, berinovasi dengan konsumen, kedua, 

memberdayakan konsumen, yaitu membuka informasi organisasi untuk 

diakses oleh konsumen, ketiga, memfokuskan pada konsumen secara 

individu, keempat, membagi keberhasilan dengan konsumen, kelima, 

mempelajari bisnis konsumen dan mengajari mereka, keenam, 

membuat konsumen tergantung pada organisasi. Hal tersebut menuntut 

penggunaan informasi yang dimiliki organisasi untuk memberi 

pelayanan prima kepada konsumen, sehingga membuatnya sulit untuk 

pindah ke pemasok lain. Kesemuanya itu merupakan strategi untuk 

mengembangkan customer capital, seperti juga human capital, 
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customer capital tidak bisa “dimiliki” organisasi, namun investasi yang 

dilakukan akan menciptakan kekayaan pengetahuan bagi orga-nisasi. 

Pengetahuan telah menjadi aset terpenting organisasi. Menge-depankan 

peran sentral pengetahuan dalam menciptakan kekayaan bagi 

organisasi perlu pengkajian lebih lanjut pada berbagai isu terkait 

seperti: pembelajaran organisasi, teknologi informasi dan mana-jemen 

strategi penting lagi adalah mengaplikasikannya menuju terbentuknya 

sistem manajemen pengetahuan yang handal pada orga-nisasi masing-

masing. Inilah agenda penting yang bisa dirintis untuk meningkatkan 

daya saing organisasi. 
 

Dewasa ini ilmu pengetahuan menjadi hal yang semakin 

penting, dan sepanjang sejarah, kemenangan selalu ada di tangan 

mereka yang berada di barisan terdepan dalam ilmu pengetahuan. 

Persediaan modal intelektual sangat berarti karena saat ini kita sedang 

berada di tengah-tengah revolusi ekonomi menuju abad informasi. 

Ilmu pe-ngetahuan telah menjadi sumber daya ekonomi yang unggul, 

bahkan lebih penting daripada bahan mentah, bahkan kadang-kadang 

lebih penting daripada uang. Apabila dianggap sebagai output 

ekonomi, maka informasi dan ilmu pengetahuan lebih penting artinya 

dibanding mobil, minyak, besi baja atau produk hasil industri lainnya. 

Kita harus mengerti bagaimana ilmu pengetahuan dan aset ilmu 

pengeta-huan diwujudkan atau digunakan dan mengapa memanajemeni 

modal intelektual menjadi prioritas utama dalam dunia usaha. 
 

Globalisasi yang telah membuka banyak pasar dan akibat 

yang ditimbulkannya, banyak pesaing baru, penyebaran teknologi 

informasi yang pesat dan pertumbuhan pusat jaringan komputer, 

perubahan besar dalam hierarki organisasi dan perampingan serta 

gangguan lain yang diakibatkan faktor politik. Perekonomian di 

abad informasi tumbuh di tengah hal tersebut dan pada saat itu yang 

menjadi alat untuk mencapai kekayaan bukan lagi sumber daya 

alam maupun tenaga kerja, melainkan ilmu pengetahuan dan 

komunikasi. Ilmu pengetahuan telah menjadi bahan utama untuk 

menentukan apa yang akan dipro-duksi, dilakukan, dibeli dan 

dijual, akibatnya untuk mengaturnya perlu menemukan dan 

menumbuhkan modal intelektual (Sedarmayanti, 2005: 79). 
 

Tidak ada sebuah perusahaan, atau organisasi yang tidak 
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bersifat “padat informasi”, ketergantungan terhadap ilmu pengetahuan 

sebagai sumber utama untuk menarik pelanggan, klien dan teknologi 

informasi sebagai sarana penggerak usaha. Pertama, kita akan melihat 

perkembangan pesat jumlah informasi yang harus ditangani organi-

sasi. Kemudian akan melihat apa yang dilakukan organisasi terhadap 

informasi tersebut, bagaimana organisasi menggunakan informasi 

sebagai pengganti persediaan, gudang dan aset fisik lainnya, sehingga 

menghemat uang dan waktu. Akhirnya, melihat bahwa organisasi padat 

pengetahuan berbeda dengan bentuk tradisional karena infor-masi 

menyebar kemana-mana. Mengatur banjirnya ilmu pengetahuan, 

menuntut pemikiran, proses, keahlian pegawai, teknologi, pengeta-

huan mengenai pelanggan dan pemasok serta pengalaman masa lalu 

yang menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi. 
 

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi 

dalam dasa warsa terakhir ini telah memacu terjadinya pertemuan 

antara budaya melalui media televisi, internet, majalah dan media lain. 

Arus informasi dan visualisasi budaya asing melalui media elektronik 

tidak sepenuhnya dapat disaring dan akan berpengaruh dalam proses 

pematangan dan pendewasaan manusia Indonesia. Agar dapat 

mengambil manfaat dalam proses pertemuan budaya, maka setiap 

bangsa harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketahanan 

budaya masyarakat. Dengan ketahanan budaya yang memadai maka 

suatu bangsa akan mempunyai kemampuan untuk memilih dan 

menentukan nilai budaya baru yang ditawarkan dalam pertemuan antar 

bangsa. Dalam era globalisasi saat ini, kebudayaan Indonesia bertemu 

dengan kebudayaan lainnya di dunia, baik dengan bangsa yang 

berperadaban tinggi maupun dengan bangsa yang berperadaban 

rendah. Oleh karena itu bangsa Indonesia dituntut untuk lebih mening-

katkan ketahanan budaya yang telah dimilikinya. Tanpa adanya usaha 

peningkatan ketahanan budaya yang memadai, bangsa Indonesia tidak 

akan mampu bertahan dalam percaturan global. Visi Pembangunan 
 

Kebudayaan dan Pariwisata dirumuskan sebagai berikut (Sedarmayanti, 

2005: 80). “Terwujudnya kebudayaan dan pariwisata yang maju, 

dinamis dan berwawasan lingkungan yang mampu mencerdaskan  
kehidupan bangsa serta meningkatkan peradaban bangsa serta me-

ningkatkan peradaban, persatuan dan persahabatan antar bangsa”. 
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Pernyataan tentang kebudayaan yang maju dan dinamik mene-

gaskan bahwa kebudayaan itu akan terus berkembang dan senantiasa 

bergerak dinamis. Apabila dalam kenyataan terdapat kebudayaan yang 

terkesan kurang dinamik, hal tersebut terjadi karena kebudayaan 

sedang bergerak spiralik melalui suatu proses evolusi mengitari para 

pelakunya. Selain kebudayaan yang maju dan dinamik, kebudayaan 

juga selalu tumbuh, berkembang mengikuti kebutuhan serta tuntutan 

perkembangan zaman. Secara konseptual, kebudayaan merupakan 

perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif 

terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya. Pariwisata yang maju 

dan dinamik, mengandung pengertian bahwa tumbuh dan 

berkembangnya pariwisata Indonesia akan mampu menempatkan citra 

dan posisi Indonesia sebagai daerah tujuan wisata utama dalam peta 

kepariwisataan dunia, mampu membangun kualitas produk pariwisata 

Indonesia yang handal sehingga memiliki keunggulan ban-ding 

(comparative advantage) dalam peta kompetisi global maupun 

regional. Melalui konsep pembangunan yang bermuara pada per-

wujudan kebudayaan dan pariwisata yang maju, dinamis dan berwa-

wasan lingkungan, maka pembangunan kebudayaan dan pariwisata 

nasional dalam suatu sistem sinergis akan mampu mewujudkan tujuan 

dan sasaran untuk mendorong upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, 

meningkakan peradaban dan persatuan bangsa, serta persahabatan 

antar bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti mampu me-

ningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi 

nilai agama, tradisi, adat istiadat dan pandangan hidup masyarakat 

yang demokratis. 
 

Untuk mewujudkan visi pembangunan kebudayaan dan pari-

wisata nasional, ditetapkan misi pembangunan kebudayaan dan 

pariwisata nasional, (Sedarmayanti, 2005: 81) sebagai berikut: 
 

1. Peningkatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di daerah 

dengan tetap mengacu kepada bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan dengan sasaran terciptanya kebudayaan bangsa 
 

2. Peningkatan penilaian dan pengembangan kebudayaan dan 

pari-wisata nasional 
 

3. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengembangan kebudahaan dan pariwisata nasional 
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4. Pembudayaan, sosialisasi dan penegakan hukum di bidang 

kebu-dayaan dan pariwisata 
 

5. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan sebagai upaya 

mem-perkokoh diri dan kepribadian bangsa 
 

6. Perlindungan kebudayaan sebagai upaya melestarikan warisan 

budaya bangsa 
 

7. Pemanfaatan kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, persatuan dan kesatuan serta pergaulan dan 

pera-daban antar bangsa 
 

8. Pengembangan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, 

bertumpu pada kebudayaan, peninggalan budaya dan pesona 

alam lokal yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global 
 

9. Mewujudkan industri budaya dan pariwisata sebagai salah 

satu andalan penghasil devisa 
 

10.Menjadikan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai wahana 

pem-berdayaan ekonomi rakyat, menciptakan kesempatan 

berusaha dan lapangan kerja, khususnya bagi industri skala 

kecil dan menengah 
 

11.Pengembangan kualitas dan kuantitas insan kebudayaan dan 

pariwisata yang profesional agar mampu berkiprah di arena 

internasional 
 

12.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur negara 

dalam penyelenggraan, pembangunan kebudayaan dan 

pariwisata nasional 
 

13.Peningkatan upaya keberpihakan kepada pengusaha kecil dan 

menengah di bidang kebudayaan dan pariwisata 
 

14.Peningkatan peran dan kualitas sektor kebudayaan dan 

pariwisata dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan 

sehingga mengurangi kesenjangan antara kawasan Indonesia 

Barat dengan kawasan timur 
 

15.Peningkatan pemanfaatan IPTEK dan Seni dalam 

mengembangkan industri kebudayaan dan pariwisata nasional.  
Pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak dapat dilepas-

kan dari situasi, perubahan dan dinamika yang terjadi di tingkat 

nasional, regional maupun internasional yang satu sama lain saling 

berpengaruh. Abad 21 yang ditandai dengan semakin majunya ilmu 
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dan teknologi, telah menimbulkan perkembangan dan kemajuan yang 

sangat pesat di bidang kebudayaanb dan pariwisata. Kemajua 

teknologi transportasi, telekomunikasi dan informasi telah mencipta-

kan dunia tanpa batas, memudahkan terjasinya mobilitas manusia antar 

negara maupun pertukaran informasi secara cepat dan akurat. 

Organisasi berbasis pengetahuan harus mampu mengelola dan me-

ngembangkan pengetahuan secara efektif sehingga mampu mencipta-

kan kekayaan organisasi melalui: human capital, struktural capital dan 

customer capital. Kemajuan ini berpengaruh terhadap perilaku 

masyarakat dunia secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan, 

sehingga industri budaya dan pariwisata yang ingin bersaing di tingkat 

internasional perlu mengantisipasi dan mempersiapkan diri menye-

suaikan peranya dengan perkembangan tersebut dan harus mampu 

memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. 
 

Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dan didekati 

dengan semakin tinggi dan luasnya pemanfaatan kemajuan ilmu dan 

teknologi, harus diimbangi pula dengan penggantian dan upaya pe-

ngangkat unsur khas lokal yang smakin besar perannya dalam mem-

berikan karakter dan identitas khusus suatu tempat yang justru akan 

meningkatkan keuangan kompetitif. Dalam menunjang kebudayaan 

nasional, salah satu strategi pengembangan kebudayaan dan pariwi-

sata, di antaranya adalah bahwa pada dasarya daerah yang sudah 

berkembang perlu dikonslidasikan, yang belum berkembang perlu 

dipacu dan yang seang mulai berkembang didorong untuk terus maju 

secara terarah dan terencana. Perubahan paradigma pembangunan 

industri budaya pariwisata dan untuk terus maju secara terarah dan 

terencana. Perubahan paradigma pembangunan industri budaya 

pariwisata dan industri yang berbasis sumber daya telah mulai bergeser 

menjadi industri yang berbasis pengetahuan, hal tersebut mening-

katkan nilai tambah terhadap sumber daya yang dimiliki. Hal ini 

mempunyai ciri bahwa penggunaan informasi yang intensif serta 

pengetahuan sebagai sumber serta teknologi informasi sebagai instru-

men mengelola organissi mempromosikan pembangunan Sumber 

Daya Manusia merupakan prioritas utama untuk mendukung ter-

capainya sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata dalam 

rangka mencerdaskan bangsa dan meningkatkan keunggulan modal 
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budaya dan pariwisata Indonesia. Melalui konsep mendayagunakan 

modal intelektual yang bermuara pada perwujudan kebudayaan dan 

pariwisata yang maju, dinamis dan berwawasan lingkungam, maka 

pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam suatu 

sistem sinergi diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran 

untuk mendorong upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, 

meningkatkan peradaban dan persatuan persahabatan antar bangsa. 
 
 

2.4. Kerangka Pemikiran 
 

Tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam 

pengembangan kepariwisataan Indonesia adalah akan segera 

diberlakukannya glo-balisasi di segala sektor, yang secara bertahap 

akan dimulai dengan pemberlakuan AFTA pada tahun 2003 yang 

dilanjutkan dengan APEC pada tahun 2010. Kondisi ini akan 

memberikan akibat dan dampak langsung terhadap proses 

pembangunan kepariwisataan dan industri pariwisata. Proteksi 

Pemerintah terhadap industri pariwisata yang melahirkan infant 

industry tidak akan dapat dinikmati lagi oleh sektor swasta. Dalam 

kaitan inilah terlihat betapa pentingnya kesiapan SDM pariwisata. 
 

Kendala-kendala pengembangan kepariwisataan nasional 

sungguh sangat banyak, antara lain tampak dalam mutu produk 

wisata yang belum dapat terposisikan secara tepat yang 

mengakibatkan lemahnya daya saing di pasar regional maupun 

internasional dan globalisasi pasar yang semakin kompetitif di 

kawasan destinasi pariwisata dunia, kawaan Asia Pasifik, maupun 

di kawasan ASEAN. Pemasaran kepariwisataan nasional pun belum 

dapat mengikuti current trend dan juga belum dapat secara proaksi 

mengantisipasi future trend pusat-pusat kepariwisataan dunia (main 

tourist market). Kendala yang sangat mendasar dan menjadi salah 

satu titik lemah kepariwisataan nasional memang terletak pada 

kesiapan sumber daya manusia pariwisata, baik yang berfungsi 

sebagai pembina maupun yang berperan sebagai pelaksana 

kepariwisataan nasional. Faktor kesiapan sumber daya manusia 

pariwisata Indonesia ini sangat perlu dicermati secara teliti. 
 

Dilihat dari kemampuan menarik wisatawan mancanegara di 
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kawasan ASEAN, Indonesia masih berada di bawah Singapura, 

Malaysia, dan Thailand, walaupun dalam lama tinggal dan 

jumlah pengeluaran Indonesia dapat berada di atas beberapa 

negara tersebut. Berdasarkan pada indikator-indikator tersebut, 

maka diperlukan aktor-aktor penggerak kepariwisataan nasional 

yang handal. Dalam hal ini sektor privat, institusi serta lembaga 

terkait harus berperan secara sungguh-sungguh agar 

perkembangan kepariwisataan dapat berjalan secara optimal. 
 

Dalam konteks inilah peran sumber daya manusia pariwisata 

memegang peran kunci di dalam menghadapi tantangan globalisasi. 

Peningkatan kinerja kepariwisataan untuk meningkatkan daya saing 

di pasar internasional melalui perumusan program-program 

pengembangan pariwisata sangat tergantung pada kualitas SDM 

yang berperan untuk merumuskan, melaksanakan, dan sekaligus 

mengevaluasi program-program tersebut, baik pada unsur 

pemerintah, privat, maupun institusi pendidikan. Oleh sebab itu 

perlu diciptakan sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan 

sumber daya manusia pariwisata yang tepat dan sesuai serta 

berorientasi pada pengembangan kepariwisataan nasional maupun 

internasional melalui penciptaan tenaga trampil, ahli dan pemikir 

yang mampu mengantisipasi dan melihat ke depan perkembangan 

kepariwisataan yang semakin kompleks. 
 

Dalam era globalisasi, dengan perubahan ekonomi dunia yang 

berjalan semakin cepat dan persaingan yang semakin meningkat, di 

mana perkembangan teknologi berjalan begitu cepat, 

mengakibatkan peran tenaga kerja pelaksana (blue colour labour) 

semakin berkurang. Dalam situasi yang demikian berlimpahnya 

tengaa kerja yang tidak disertai dengan kualitas yang tinggi tidak 

akan lagi merupakan keunggulan komparatif, melainkan merupakan 

beban negara, bukan saja karena negara harus menyediakan 

lapangan kerja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas mereka 

agar mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif. 
 

Peningkatan kualitas SDM merupakan hajat besar yang 

menyangkut berbagai aspek dan multikompleks serta memerlukan 

waktu yang lama. Berlakunya globalisasi di segala aspek menuntut 

kesiapan masing-masing negara untuk berkompetisi secara bebas 
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dengan memperlihatkan keunggulan serta kelebihan yang 

mereka miliki. 
 

Keempat peta dominasi tersebut memperlihatkan bahwa daya saing 

pariwisata Indonesia di antara sesama negara Asean masih lemah, berada 

di bawah Singapura dan Thailand serta berimbang dengan Malaysia. 

Antisipasi Indonesia terhadap keempat tantangan globa-lisasi pariwisata 

internasional di atas adalah menciptakan keunggulan kompetitif yang 

lestari (systainable competitive advantage) yang menuntut kemampuan 

sumber daya manusia yang baik dalam meng-hadapi gangguan perilaku 

pesaing serta evolusi industri secara global. 
 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran peneli-

tian tentang pengembangan pariwisata budaya Melayu di Kabupaten 

Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau dapat digambarkan dalam skema 

sebagaimana disajikan pada gambar 2.4. Menggunakan perspektif 

Teori Fungsionalisme Struktur dapat dikatakan bahwa program pe-

ngembangan pariwisata di Provinsi Riau mempunyai fungsi integrasi 

dari berbagai kepentingan (akibat fungsi goal attainment) dan pada 

saat yang sama dikontrol oleh nilai-nilai budaya lokal. Sesuai dengan 

visi pengembangan pariwisata di provinsi tersebut, maka program 

pengembangan pariwisata merupakan medan dari tarik menarik an-tara 

ikatan budaya dengan tarikan ekonomi. 
 
 

MASYARAKAT DAN BUDAYA MELAYU 
 

 
TEORI FUNGSIONALISME PROGRAM PENGEMBANGAN 

STRUKTUR (TALCOTT PARSONS) 
PARIWISATA 

 

 
 

 

AKTOR, INTERAKSI,  
LINGKUNGAN, OPTIMALISAI  

KEPUASAN, DAN BUDAYA 
 

 

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran Penelitian 
 

 

Program pengembangan pariwisata merupakan subsistem sosial 

dengan fungsi pengintegrasian, yakni pengintegrasian berbagai 
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tuntutan dan dukungan masyarakat terhadap pariwisata. Dalam 

konteks ini, maka program pengembangan pariwisata di satu pihak 

terkait dengan kepentingan pencapaian tujuan dari berbagai subsistem 

kepribadian, dan di pihak lain terikat oleh tuntutan persoalan ber-

dasarkan subsistem budaya yang berlaku. Hal ini tampak dari visi 

pariwisata di Provinsi Riau bahwa pariwisata merupakan instrumen 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pada saat yang sama 

harus mencerminkan budaya atau tradisi Melayu. Dengan demikian, 

program pengembangan pariwisata budaya Melayu di Provinsi Riau 

akan selalu menunjukkan dinamika sosial sesuai dengan tarik-menarik 

antara kepentingan ekonomi-politik di satu pihak dan tuntutan sosial-

budaya di pihak lain. 
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Bab 3  

PERAN DAN PELAKU DALAM 
PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA  

MELAYU 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Peran Pemerintah dalam Menyusun Peraturan Daerah sebagai 

Penentu Arah Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 
 

Setiap upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak Sri 

Indrapura, Provinsi Riau harus mengacu kepada Peraturan Daerah yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait pengembangan 

pariwisata. Karena itu, peran pertama yang dilakukan Pemerintah dalam 

mengembangkan pariwisata budaya Melayu adalah mengeluar-kan Perda 

tentang RIPPDA Riau. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Riau telah 

memimiliki landasan hukum yang sangat kuat dan jelas untuk memayungi 

langkahnya mengembangkan pariwisata budaya Me-layu di provinsi itu 

untuk dipedomani oleh seluruh pemerintah kabu-paten/kota. Landassan 

hukum tersebut adalah Peraturan Daerah Pro-vinsi Riau (Nomor 4 Tahun 

2004) tentang Rencana Induk Pengem-bangan Pariwisata Daerah 

(RIPPDA) Riau yang ditetapkan pada tanggal 6 September 2004. 

Penetapan Perda tentang RIPPDA Riau ini dilakukan 2 tahun setelah 

secara resmi Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua provinsi, Provinsi 

Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana diketahui bersama, 

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang (Nomor 

25 Tahun 2002) yang menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup 

Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten 
 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 77 



 
 
 

 

Natuna, dan Kabupaten Lingga. Tapi, meskipun Provinsi 

Kepulauan Riau telah terbentuk sejak tahun 2002, Provinsi 

Kepulauan Riau baru diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004. 

Dengan demikian, Perda Pro-vinsi Riau tentang RIPPDA Riau 

ditetapkan 2 bulan setelah Provinsi Kepulauan Riau diresmikan. 
 

Peraturan Daerah Provinsi Riau (Nomor 4 Tahun 2004) tentang 

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Riau 

sudah secara tegas mengamanatkan Pemerintah Provinsi dan seluruh 

pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk mengembangkan pariwisata 

di tiap-tiap kabupaten/kota dengan memanfaatan potensi wisata budaya 

dengan dukungan wisata alam, wisata agro, dan wisata minat khusus. 

Dengan kata lain wisata budaya Melayu merupakan arah 

pengembangan wisata yang harus senantiasa diusahan oleh Peme-

rintah Provinsi Riau dan Pemerintah kabupaten/kota sejak ditetap-

kannya Perda 2004 tentang RIPPDA Riau itu. 
 

Arah pengembangan pariwisata dalam Peraturan Daerah 

Pro-vinsi Riau (Nomor 4 Tahun 2004) tentang Rencana Induk 

Pengem-bangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Riau sudah sangat 

jelas. Pasal 7 dari Perda tersebut menjelaskan sebagai berikut: 
 

Pengembangan Pariwisata Daerah Riau diarahkan untuk: 
 

a. Menjadikan sektor kepariwisataan sebagai andalan, disamping 

sektor lainnya yang telah lebih dahulu menjadi andalah daerah. 
 

b. Pemanfaatan potensi wisata budaya dengan dukungan wisata 

alam, wisata agro dan wisata minat khusus. 
 

c. Membina kekuatan sendiri dan memperjelas jati diri daerah 

dalam rangka terciptanya konservasi budaya daerah. 
 

d. Membina pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat, baik dalam aspek materiil maupun spiritual, 

terutama pemberda-yaan ekonomi kerakyatan. 
 

Poin b dari pasal 7 sebagaimana dikutip di atas menempatkan 

wisata budaya sebagai prioritas dan wisata lain seperti wisata alam, 

wisata agro, dan wisata minat khusus sebagai wisata pendukung. 

Berdasarkan poin b pada pasal 7 di atas, menurut Yoserizal Zen, 

Kabid Nilai Budaya Bahasa dan Seni Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas 
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Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi dan kabupaten/kota di Riau 

mempopulerkan program pengembangan wisata budaya Melayu. 
 

Wisata budaya merupakan program baru bagi Pemerintah Pro-

vinsi dan kabupaten/kota di Riau, meskipun telah lama dilakukan oleh 

Pemerintah provinsi-provinsi lain seperti Pemerintah Daerah Isti-

mewa Jogyakarta dan Provinsi Bali yang sudah sangat terkenal wisata 

budayanya di Indonesia. Wisata budaya Melayu yang dikembangkan 

oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah salah satu jenis kegiatan pari-

wisata yang menggunakan kebudayaan Melayu sebagai objeknya. 

Pariwisata jenis ini dibedakan dari minat-minat khusus lain, seperti 

wisata alam, dan wisata petualangan (Yoeti, 1996). 
 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau 

(Nomor 4 Tahun 2004) tentang Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Daerah (RIPPDA) Riau membuktikan bahwa 

Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Riau telah membulatkan 

tekadnya untuk me-ngembangkan wisata budaya Melayu. Perlu 

dikemukakan di sini bahwa pada perkembangannya pemanfaatan 

budaya untuk sektor pariwisata telah melahirkan sikap pro dan 

kontra (Pitana dan Gayatri, 2005). Kelompok yang menentang 

pariwisata budaya berpendapat bahwa kedatangan turis ke daerah 

tujuan wisata dapat merusak keaslian atau keutuhan hayati suatu 

produk budaya. Berbagai penelitian me-nunjukkan bahwa 

pariwisata telah merusak atau, menghancurkan ke-budayaan lokal. 
 

Pariwisata secara langsung ‘memaksa’ ekspresi kebudayaan 

lokal untuk dimodifikasi, agar sesuai dengan kebutuhan pariwisata. 
 

Pada kenyataannya, menurut kelompok ini, ekspresi budaya diakomo-

difikasi agar dapat ‘dijual’ kepada wisatawan. Sebagai contoh kasus- 

nya adalah telah terjadi di Provinsi Bali dimana Sendra Tari Rama-

yana, tidak lagi disajikan secara utuh, peranan skenario tidak berfungsi 

lagi. Contoh lain yang bernasib sama adalah tari Kecak. Pertunjukkan 

tari Kecak yang mudah disaksikan di Bali, kelihatan nilai sakralnya 

sudah terpotong-potong karena harus disesuaikan dengan waktu 

wisatawan yang ingin menyaksikannya. Disamping itu ada pula ke-

lompok Sosiolog dan Antropolog yang mendukung pengembangan 

pariwisata budaya ini. Mereka justru melihat bahwa pariwisata 

(internasionalisasi) tidak merusak kebudayaan, melainkan justru 
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memperkuat, karena terjadinya proses yang disebut involusi 

kebudayaan (cultural involution). Hal tersebut bisa dilihat dari kasus 

Bali. McKean (1978) (dalam Pitana dan Gayatri, 2005) mengatakan: 
 

“... meskipun perubahan sosial ekonomi sedang terjadi di Bali, … 
 

semua itu terjadi secara bergandengan tangan dengan usaha kon-

servasi kebudayaan tradisional … Kepariwisataan pada kenyataan-  
nya telah memperkuat proses konservasi, reformasi, dan 

penciptaan kembali berbagai tradisi. 
 

Keberhasilan penerapan kegiatan pariwisata budaya di Indo-

nesia telah ditunjukkan oleh beberapa provinsi. Selain provinsi Bali, 

provinsi lain yang fokus dalam pelaksanaan sektor ini adalah Daerah 

Istimewa Jogjakarta khususnya kota Jogjakarta. Sejak tahun 2008, 

daerah ini telah mencanangkan diri sebagai kota pariwisata budaya. Di 

Jogjakarta, pengembangan pariwisata disesuaikan dengan potensi yang 

ada dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan 

budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Banyak rencana aksi 

telah dicanangkan untuk mendukung pelaksanaan program ini. Mulai 

dari pengembangan dan peningkatan kuantitas serta kualitas fasilitas, 

memperbanyak event-event wisata, seni ,dan budaya, sampai ke 

optimalisasi pemasaran program. Hasilnya pun mulai terlihat, salah 

satunya adalah keberadaan Taman Pintar yang tidak hanya me-miliki 

arena permainan, tetapi juga mengajak pengunjung untuk me-ngenal 

sejarah dan budaya Jogjakarta. 
 

Sebagai landasan hukum dalam pengembangan kepariwisataan, 

Peraturan Daerah Provinsi Riau (Nomor 4 Tahun 2004) tentang 

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Riau 

memiliki struktur yang sangat jelas dan lengkap. Perda ini terdiri dari 

11 bab dan 54 pasal. Bab I berisi ketentuan umum yang terdiri dari 1 

pasal (pasal 1) dan 19 ayat. Bab II memuat tentang Azas, Tujuan, 

Sasaran, dan Fungsi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 

(RIPPDA) Riau. Bab II ini terdiri dari lima pasal (dari pasal 2-pasal 6). 

Bab III memuat tentang Strategi Pengembangan yang terdiri dari 8 

pasal (dari pasal 7-pasal 14). Bab IV yang terdiri dari 7 pasal, yaitu 

dari pasal 15-pasal 21 mengupas tentang Kerjasama antar Daerah 

Penyerahan Kewenangan. Bab V yang terdiri dari 7 pasal (dari pasal 

22-pasal28) mengatur tentang Kawasan Wisata. 
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Bab VI mengatur tentang Struktur Pelayanan Wisata yang dituangkan 

dalam 9 pasal dari pasal 29-pasal 37. Bab VII yang terdiri dari 6 pasal, 

yaitu dari pasal 38-43 mengatur masalah Sistem Transportasi. Bab 

VIII yang memuat 4 pasal dari mulai pasal 44-pasal 47 mengatur 

tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup. 

Bab IX memuat ketentuan mengenai Pelaksanaan, Pengendalian, dan 

Penertiban. Bab ini terdiri dari 3 pasal, dari pasal 48-50. Pasal X 

memuat Ketentuan Lain-lain dan terdiri dari 1 pasal (pasal 51). Bab XI 

Ketentuan Penutup terdiri dari 3 pasal, dari pasal 52-pasal 54. 
 

Ayat-ayat pada bab I ini menjelaskan secara lengkap seluruh 

terminologi yang digunakan dalam pasal-pasal Perda ini. Terminologi 

yang dimuat pada ayat-ayat pasal 1 tersbut adalah sebagai berikut: 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri 

dari Presiden beserta para Menteri; 
 

2. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai Daerah Otonom; 
 

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau; 
 

4. Gubernur adalah Gubernur Riau; 
 

5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daeah Kabupaten/Kota yang 

berada di Riau; 
 

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau 
 

7. Bupati adalah Bupati yang berada di Provinsi Riau; 
 

8. Walikota adalahWalikota yang berada di Provinsi Riau; 
 

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau dan/atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau; 
 

10.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta 

usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut; 
 

11. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari 

kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat 

sementara untuk menikmati Objek dan Daya Tarik Wisata; 
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12. Wisatawan adalah oang yang melakukan wisata; 
 

13. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan penyelenggaaan pariwisata; 
 

14. Objek dan Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang 

menjadi sasaran wisata; 
 

15. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;. 
 

16. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjut-

nya disingkat RIPPDA adalah pokok-pokok kebijaksanaan dan 

pengembangan yang merupakan perwujudan, pemanfaatan dan 

perencanaan pembangunan pariwisata yang di dalamnya meliputi 

masalah Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Rencana Fisik serta 

penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan 

sesuai dengan karakteristiknya sebagai arah dan pedoman pelak-

sanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan pengemba-

ngan kepariwisataan Daerah; 
 

17.Rencana pengembangan Kawasan Wisata yang selanjutnya 

di-singkat RPKW adalah rencana pemanfaatan potensi 

pariwisata di kawasan pariwisata, rencana struktur tingkat 

pelayanan dan sistem jaringan transportasi, serta rencana 

distribusi unit kawasan wisata dalam kawasan wisata; 
 

18.Rencana Detail Pengembangan Unit Kawasan yang 

sebelumnya disingkat RDPUKW adalah rencana-rencana 

pokok arahan dis-tribusi dan penentuan fasilitas pelayanan 

pariwisata pada objek dan daya tarik wisata; 
 

19.Rencana Induk Pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata 

se-lanjutnya disingkat RIPOW adalah rencana struktur tata 

ruang serta distribusi bangunan fasilitas pelayanan wisata, 

mencakup arahan skala pelayanan dan daya tampung 

bangunan fasilitas pariwisata yang terdiri dari sarana 

pariwisata serta pelestarian lingkungan hidup di objek wisata. 
 

RIPPDA Riau memiliki azas yang sangat lengkap. Pasal 2 men-

jelaskan tentang azas yang selalu harus dijadikan starting points bagi 

setiap upaya pengembangan wisata yang dilakukan oleh setiap 

stakeholders pariwisata. Ada tujuh azas yang dijadikan landasan oleh 

RIPPDA Riau tahun 2004. Pertama, azas manfaat. Azas ini me- 
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nekankan bahwa “perencanaan dan pengembangan pariwisata daerah 

haruslah ditujukan untuk memberi manfaat yang maksimal bagi 

masyarakat secara keseluruhan, baik manfaat yang bernilai ekonomi 
 

maupun sosial budaya serta sedapat mungkin menghindari dampak 

negatif” (Pasal 2 poin a). Kedua, azas berwawasan lingkungan. Se- 
 

gala bentuk perencanaan dan pengembangan pariwisata tidak 

boleh menjadikan kualitas lingkungan menjadi lebih jelek. Pasal 

2 poin b mengamanatkan sebagai berikut: 
 

Azas berwawasan lingkungan, yaitu setiap perencanaan dan 

pengembangan kepariwisataan harus memperhatikan lingkungan 

hidup, baik yang mempunyai dampak pada kehidupan sosial budaya 

maupun lingkungan alam. Kegiatan kepariwisataan dalam banyak 

hal dibangun di atas areal yang luas sehingga perlu direncanakan 

secara cermat dengan memperhatikan semua aspek dan tidak 

terbatas pada aspek ekonomi belaka. 
 

Ketiga, azas pelestarian. Azas ini sangat penting untuk diterap-

kan karena menekankan bahwa “setiap perencanaan dan pengemba- 
 

ngan kepariwisataan harus meletakkan kebijakan agar budaya, tradisi, 

adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur lainnya dari mas- 
 

yarakat Riau terbuka peluang untuk terus menerus hidup dan tetap 

mengakar dalam kehidupan masyarakat modern” (Pasal 2 poin c). 

Keempat, azas keterpaduan. Pasal 2 poin d menjelaskan bahwa: 
 

Setiap perencanaan dan pengembangan kepariwisataan harus 

merupakan kebijakan yang terpadu dengan memperhatikan semua 

kepentingan masyarakat Riau, baik masyarakat umum, masyarakat 

pengusaha (produsen), masyarakat.pengguna jasa (konsumen) mau-

pun para penyelenggara negara. Asas keterpaduan juga harus diper-

hatikan antara sektor domestik dan sektor international (lintas negara). 
 

Kelima, azas kesinambungan yaitu “penyusunan perencanaan 

dan pembangunan kepariwisataan dimaksudkan sebagai suatu ra- 
 

ngkaian yang sambung menyambung, dari satu periode ke 

periode selanjutnya” (Pasal 2 poin e). 
 

Keenam, azas adil dan merata. Azas ini menggambarkan 

watak kepribadian masyarakat Melayu yang sangat religious. 

Pasal 2 poin f menjelaskan sebagai berikut: 
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Azas adil dan merata yaitu hasil-hasil materiil dan sprituil 

yang dicapai dalam perencanaan dan pengembangan 

kepariwisataan haruslah dapat dinikmati secara adil dan merata 

oleh seluruh lapisan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat 

berhak ikut menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan 

nilai amal bakti pengabdian-nya. 
 

Ketujuh azas kerakyatan yaitu “perencanaan dan pengambangan 

kepariwisataan harus mengambil kebijakan untuk seluas mungkin 

membuka peluang agar lapisan rakyatbanyak mengambil peran serta 
 

dan mendorong bangkitnya usaha rakyat banyak yang masuk di 

sektor pariwisata” (Pasal 2 poin g). 
 

RIPPDA Riau memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan yang  
bersifat khusus dan kedua tujuan yang bersifat umum. Tujuan yang 

bersita khusus adalah “memberikan arahan agar upaya pengembangan 

kepariwisataan dapat menjadi sektor andalan bagi Daerah Riau,  
sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat baik 

ekonomi maupun sosial budaya” (Pasal 3 poin a). Sedangkan tujuan 

secara umum adalah “memberikan arahan bagi pengembangan eko-  
nomi dan sosial budaya Daerah Riau, dalam menjawab tantangan 

zaman sehingga dapat mengantarkan Provinsi Riau menjadi pusat  
pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan Melayu sesuai dengan 

Visi Riau 2020” (Pasal 3 poin b). 
 

RIPPDA Riau memiliki dua kedudukan yang sangat 

penting dalam pengembangan kepariwisataan di Provinsi Riau. 

Pertama, sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan didalam 

menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda) Sektor 

Pariwisata. Kedua, sebagai dasar penyusunan Rencana Detail 

Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 6). 
 

Keseluruhan Bab dan Pasal yang terdapat dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Riau (Nomor 4 Tahun 2004) tentang Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Riau sebagaimana 

diuraikan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah 

memiliki paying hokum yang sangat jelas dan kuat dalam menjalankan 

program-programnya untuk mengembangkan wisata budaya Melayu di 

Provinsi Riau. Namun demikian, lengkapnya Perda tentang RIPPDA 

ini tidak secara serta merta akan menjamin keberhasilan pengem- 
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bangan wisata budaya Melayu di Provinsi Riau. Masih banyak faktor 

lain yang mempengaruhinya antara lain adalah Program Kerja Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Riau, Anggaran, Sumber Daya 

Manusia, dan faktor-faktor sosiologis yang megitarinya. 

 

2.2Penyusunan Kebijakan Kepariwisataan dalam 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 
 

Agar memungkinkan untuk dilakukan analisis tingkat keberha-

silannya, kebijakan kepariwisataan di Provinsi Riau yang dilak-

sanakan di seluruh kabupaten/kota di provinsi itu, akan difokuskan 

kepada kebijakan yang tertuang dalam RIPPDA Riau tahun 2004 dan 

program-program kegiatannya. Pertimbangan lainnya adalah bahwa 

Peraturan Daerah Provinsi Riau (Nomor 4 Tahun 2004) ten-tang 

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Riau 

yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 

I Riau (Nomor 8 Tahun 1996) tentang RIPPDA Provinsi Daerah 

Tingkat I Riau, baru direvisi dalam tahun Anggaran 2012 yang 

hasilnya sampai penelitian ini dillakukan belum diterbitkan. Andaikan 

sudah terbit pun Perda hasil revisi tahun 2012 tersebut tidak mungkin 

dijadikan obyek analisis pada penelitian ini, karena dilihat dari segi 

rentang waktunya yang sangat tidak memungkinkan. 
 

Arah kebijakan kepariwisataan di Provinsi Riau belum fokus 

pada pengembangan pariwisata budaya Melayu. Pengkajian terhadap 

isi dari Peraturan Daerah Provinsi Riau (Nomor 4 Tahun 2004) tentang 

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi 

Riau dan program tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Riau setiap sejak dikeluarkannya Perda (Nomor 4 Tahun 2004 sampai 

2009) belum terlihat tekad Pemerintah Provinsi Riau untuk 

menjadikan budaya Melayu sebagai basis pariwisata di Provinsi Riau. 

Namun demikian, penguatan semangat ke arah itu sudah tampak, 

walaupun belum sesuai dengan keinginan masyarakat Riau. 

Peningkatan gairah itu terlihat pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2013. 
 

Sebenarnya tidak banyak pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Riau (Nomor 4 Tahun 2004) tentang Rencana Induk Pengembangan 
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Pariwisata Daerah (RIPPDA) Riau yang secara spesifik 

mengarahkan kepada kebijakan tentang pengembangan 

pariwisata budaya Melayu. Bahkan, kalimat-kalimat dalam Perda 

itu belum menunjukkan bahwa wisata budaya Melayu telah 

menjadi prioritas utama dari Pemerintah Provinsi Riau. Bila 

diteliti lebih jauh, ungkapan wisata budaya Me-layu, belum ada 

dalam Perda tersebut; yang ada baru sekedar me-nyebut wisata 

budaya. Beberapa pasal dan poin yang secara eksplisit menyebut 

wisata budaya Melayu atau dianggap terkait dengan itu, dengan 

berbagai sinyal prioritasnya dapat dikemukakan sebagai berikut. 
 

Pertama, pertimbangan dikeluarkannya Perda (Nomor 4 Tahun 

2004) poin a menunjukkan bahwa wisata budaya masih menjadi isu 

paling akhir yang muncul pada fikiran pejabat terkait ketika berbicara 

tentang pariwisata. Fikiran mereka belum begitu terobsesi oleh wisata 

budaya; masih dijejali dengan hal-hal yang bersifat konkrit, ada di 

hadapan mereka, seperti wisata alam, flora, dan fauna. Kali-mat-

kalimat yang ada pada pertimbangan poin a yang secara jelas 
 

menunjukkan fikiran para pejabat kepariwisataan Provinsi Riau itu 

menjelaskan “Bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan 
 

purbakala, peninggalan sejarah serta seni dan budaya yang dimiliki 

masyarakat di Daerah Riau merupakan sumber daya dan model yang 
 

besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan 

kepariwisa-taan daerah”. Perimbangan itu sangat jelas menyebutkan 

kata budaya sebagai poin terakhir setelah menyebutkan “keadaan 

alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah”. 
 

Kedua, pasal 2 poin c yang membahas tentang azas 

pelestarian yang dijunjung tinggi oleh RIPPDA Provinsi Riau 

2004 menunjukkan satu semangat yang tinggi untuk melestarikan 

budaya yang ada di Provinsi Riau. Secara lengkap, poin c pasal 2 

itu berbunyi sebagai berikut: 
 

Azas pelestarian yaitu setiap perencanaan dan pengembangan 

kepariwisataan harus meletakkan kebijakan agar budaya, tradisi, 

adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur lainnya dari 

masyara-kat Riau terbuka peluang untuk terus menerus hidup dan 

tetap me-ngakar dalam kehidupan masyarakat modern. 
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Azas ini sangat tepat dimasukkan dalam kerangka 

perencanaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak Sri 

Idrapura Pro-vinsi Riau dan sangat penting untuk dipertahankan 

serta dilaksanakan. Salah satu alasan klasik yang sering 

dikemukakan oleh mereka yang tidak setuju dengan pengembangan 

pariwisata adalah bahwa kema-juan dalam kepariwisataan yang 

salah satunya ditandai oleh semakin banyaknya turis asing yang 

datang ke suatu wilayah atau Negara sering kali dibarengi dengan 

memudarnya bahkan rusaknya nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, 

dan nilai-nilai luhur lainnya, serta tradisi dan adat istiadat yang 

dipegang teguh oleh masyarakat setempat. 
 

Ketiga, pasal 3 poin a yang menguraikan tujuan khusus dari  
RIPPDA Provinsi Riau cukup tegas menyatakan bahwa supaya  
RIPPDA mampu mengarahkan pengembangan kepariwisataan yang  
memiliki manfaat ganda, yakni manfaat ekonomi dan manfaat sosial 

budaya. Selengkapnya pasal 3 poin a itu mengatakan bahwa “Tujuan 
 

khusus adalah memberikan arahan agar upaya pengembangan 

kepariwisataan dapat menjadi sektor andalan bagi Daerah Riau, 
 

sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat baik 

ekonomi maupun sosial budaya”. Ini berarti, harapan pada manfaat 
 

sosial budaya dari pengembangan kpariwisataan masih menjadi 

harapan dari masyarakat Riau; mereka tidak semata-mata ingin 

mencapai kesejahteraan ekonomi melalui aktivitas kepariwisataan. 

Sebagai masyararakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, tentu 

poin a pasal 3 ini menjadi suatu landasan yang dapat mem-perkokoh 

mengarahkan setiap upaya pengembangan kepariwisataan. 
 

Keempat, pasal 3 poin b yang merumuskan tujuan RIPPDA 

secara umum. Menurut pemahaman penulis atas Perda (Nomor 4 

Tahun 2004) tentang RIPPDA Riau, pasal ini merupakan pasal yang 
 

menunjukkan tekad yang lebih kuat dari pasal-pasal sebelumnya jika 

dikaitkan dengan “kebijakan” pengembangan wisata budaya Melayu 
 

di Provinsi Riau. Poin b pasal 3 ini lebih tegas dan lebih kompre-

hensip dalam menjelaskan keterkaitan pengembangan wisata dengan 

pentingnya wisata budaya, bahkan poin b pasal itu menginginkan 
 

Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu. Pasal 3 poin b itu dengan 

tegas menjelaskan bahwa “tujuan umum adalah memberikan arahan 
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bagi pengembangan ekonomi dan sosial budaya Daerah Riau, dalam 

menjawab tantangan zaman sehingga dapat mengantarkan Provinsi  
Riau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan 

Melayu sesuai dengan Visi Riau 2020”. 
 

Kelima, pasal 7 merupakan pasal penentu dan menjadi indi-kator 

terpenting banhwa Pemerintah dan masyarakat Provinsi Riau memiliki 

keinginan kuat untuk menjadikan wisata budaya sebagai unggulan 

dalam arah pengembangan kepariwisataan di Riau. Dalam strategi 

yang ditetapkan Pemerintah Riau pengembangan wisata diarahkan 

pada pemanfaatan potensi wisata budaya dengan dukungan wisata 

alam, wisata agro dan wisata minat khusus. Disamping itu, 

pengembangan wisata juga diarahkan untuk membina kekuatan sendiri 

dan memperjelas jati diri daerah dalam rangka terciptanya kon-servasi 

budaya daerah. Dengan demikian pasal ini sudah memiliki target yang 

sangat jelas dalam menjunjung tinggi budaya Melayu dengan cara 

menjadikannya sebagai prioritas utama dalam pengem-bangan 

pariwisata. Meskipun pada tataran pelaksanaannya masih akan 

dipengaruhi oleh banyak factor antara lain adalah perencanaan dalam 

pelaksanaan atas perencanaan yang dimotori oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

2.3 Penyusunan dan Pelaksanaan Program Kegiatan 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 
 

Untuk melihat keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam 

mewujudkan pariwisata budaya Melayu yang didukung oleh wisata 

alam, wisata agro, dan wisata minat khusus akan dikemukakan 

program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tingkat Provinsi 

tahun 2009 dan tahun 2013. Pemilihan atas program kerja tahun 2009 

dan 2013 ini dadasarkan kepada beberapa pertimbangan. Pertama, 

untuk melihat perubahan arah program dalam siklus 5 tahunan. Siklus 

lima tahun dianggap sebagai rentang waktu yang cukup untuk melihat 

perubahan, karena 5 tahun merupakan siklus pergantian pemerintahan 

yang baerlaku di Indonesia. Kedua, penelitian ini dilakukan mulai awal 

tahun 2012 dan masih berlangsung sampai awal tahun 2013. Karena itu 

rentang waktu antara 2009-2013 dianggap paling tepat 
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oleh penulis, meskipun program tahun 2013 sebagian besar belum 

dilaksanakan. Poin penting yang diambil dari program kerja tahun 

2013 ini adalah semangat dan kebulatan tekad Pemerintah Provinsi 

Riau dalam mensukseskan wisata budaya, atau wisata budaya di 

Provinsi Riau. Ketiga, efisiensi waktu dalam melakukan penelitian 

dan penulisan hasil penelitian. Penulis sangat menyadari bahwa 

waktu yang tersedia sangat terbatas, padahal semakin banyak data 

yang disajikan semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk 

mengumpulkan data dan menuliskannya. Keempat, dalam rentang 

waktu tahun 2009-2013 telah terjadi loncatan signifikan dalam 

perubahan program kerja yang sangat berpihak kepada pengemba-

ngan wisata budaya atau wisata budaya Melayu di Provinsi Riau. 
 

Program dan Kegiatan yang didanai APBD Provinsi Riau 

Ta-hun 2009 adalah sebagai berikut. 
 

Pertama, Program Pengembangan Nilai Budaya: 
 

1. Tersusunnya rencana induk pengembangan kebudayaan 

penulisan nilai-nilai budaya pada tradisi lisan budaya Melayu 

Riau Eks-pedisi Kebudayaan 4 (Empat) Sungai (Sungai 

Rokan, Siak, Kam-par, dan Indragiri) 
 

2. Anugrah seni tradisional 
 

3. Pengadaan alat kesenian tradisional dan islami (Dinas 

Kebuda-yaan dan Pariwisata Provinsi Riau, 2010: 6). 
 

Kedua, Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata: 
 

1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar 

negeri (promosi pariwisata Riau) 
 

2. Pembuatan simbol/ citra pariwisata Riau (brand image) 
 

3. Penyediaan dan pengadaan bahan promosi 
 

4. Pemilihan bujang dara 
 

5. Pembinaan duta wisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Riau, 2010: 6). 
 

Ketiga, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 
 

1. Pencetakan dan penerbitan 10 karya sastera Riau 
 

2. Pelatihan dan Workshop seni peran komedi 
 

3. Panggung seni rakyat 
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4. Pembangunan prasasti dan gedung serba guna KTN 

(Konferensi Tiga Negara) di Desa Empat Balai Kuok 

Kecamatan Bangkinang Barat 
 

5. Pengembangan pusat budaya Petalangan/Danau Betung 
 

6. Konservasi Candi Muara Takus 
 

7. Pemugaran pagar kuno Komplek Candi Muara Takus 
 

8. Translitasi naskah kuno koleksi Museum Daerah 
 

9. Pameran museum 
 

10.Kampanye permuseuman 
 

11.Peningkatan apresiasi masyarakat dan anak didik terhadap 

Mu-seum Daerah 
 

12.Pembuatan dan pencetakan buku catalog koleksi Museum Daerah 
 

13.Pembuatan dan pencetakan brosur Museum Daerah 
 

14.Pengadaan perangkat pelatihan seni budaya 
 

15.Pemeliharaan dan perawatan koleksi Museum Daerh 
 

16.Pengembangan system informasi koleksi Museum Daerah 
 

17.Buletin Setanggi 
 

18.Lanjutan penerbitan Buletin Tamaddun 
 

19.Rekaman Album Melayu. 
 

Keempat, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata: 
 

1. Pembangunan saran fisik Danau Limbungan Pekanbaru (sharing) 
 

2. Pembangunan objek wisata Bunga Tujuh Kota Dumai (sharing) 
 

3. Pembangunan objek wisata Candi Muara Takus Kampar 

(shar-ing) 
 

4. Pembangunan objek wisata Air Terjun Tujuh Tingkat 

Kuansing (sharing) 
 

5. Peningkatan pembangunan sarana & prasarana Pantai Solop 

Inhil (sharing) 
 

6. Pengembangan pariwisata Danau Raja Inhu (sharing) 
 

7. Pengembangan objek wisata Danau Buatan Bagan Punak 

(shar-ing) 
 

8. Pembangunan objek Desa Wisata Mempura Siak (sharing) 
 

9. Pembangunan objek wisata Air Panas Kiti (sharing) 
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10.Penyusunan rencana kawasan pengembangan wisata Pulau 

Rupat (Review Master Plan Pulau Rupat) 
 

11.Pengembangan kawan Tugu Equatorndi Lipat Kain (sharing). 

Kelima, Program Pengelolaan Keragaman Budaya Budaya 
 

1. Penyusunan Sistem Informasi database bidang kebudayaan 

(Pen-dokumentasian dan pemetaan bangunan tua dan 

peninggalan sejarah (Benda Cagar Budaya di Provinsi Riau) 
 

2. Parade tari dan lagu nasional 
 

3. Audisi Suara Gita Bahana 
 

4. Aubade 
 

5. Festival Tari Klasik  
6. Festival musik internasional – Riau Hitam Putih 

 
7. Festival Kompang 

 
8. Komedi Ongol-ongol di Televisi 

 
9. Pameran dan Pergelaran Seni Se-Sumatera (PPSS) 

 
10.Temu Taman Budaya Nasional tahun 2009 di Padang 

 

11.Pengkajian Teater Mula Panggung 
 

12.Festival Candi Muara Takus (sharing). 
 

Adapun Kegiatan yang didanai oleh APBN Tahun 2009 

adalah sebagai berikut. 
 

Pertama, Program Pengembangan Nilai Budaya: 
 

1. Pendukungan event Pacu Jalur 
 

2. Pendukungan event Bakar Tongkang 
 

3. Pendukungan event Danau Buatan 
 

4. Pendukungan event Siak Bermadah 
 

5. Pendukungann event Budaya Kampar. 
 

Kedua, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 
 

1. Pendukungan pandangan sarana dan promosi pariwisata 
 

2. Pendukungan partisipasi pada event pariiwisata luar negeri 
 

3. Pendukungan partisipasi pada event pariwisata dalam negeri. 

Ketiga, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

1. Penataan kawasan bahari Rupat Utara 
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2. Pembangunan tembok penahan pantai sepanjang 200 M 
 

3. Penataan dan revitalisasi kawasan Ekowisata Bukit Tiga Puluh 
 

4. Pembangunan saran dan prasarana obyek Wisata Alam Granit. 
 

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Riau Yang Didanai APBD Tahun 2013 adalah sebagai berikut. 
 

Pertama, Program Pengembangan Nilai Budaya: 
 

1. Pengelolaan Zapin Center (Lanjutan) 
 

2. Sosialisasi Randal Kuantan 
 

3. Pencatatan musik lagu Zapin dan notasi musik 
 

4. Prosesi nilai-nilai budaya adat perkawinan Kuantan Sengingi 
 

5. Sosialisasi nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan sehari-

hari 
 

6. Ekspedidi kebudayaan 4 (empat) sungai (Tahap IV Sungai 

Inderagiri) 
 

7. Pengadaan buku kumpulan Seni Tari se-Provinsi Riau 
 

8. Sosialisasi tunjuk ajar Melayu di lingkungan pendidikan 
 

9. Transkripsi notasi Calempong Jalur di Kuantan Sengingi 
 

10.Pengkajian dialek bahasa daerah Melayu di Taluk Kuantan 
 

11.Pelestarian nilai-nilai etika dan estetika dalam budaya mendo-

ngeng pada anak usia dini 
 

12.Penerbitan buku saku tunjuk ajar Melayu Tahap III 
 

13.Penerbitan buku Koba Hitam Manih (tradisi lisan orang Bonai) 
 

14.Satu abad Cerpen Riau 
 

15.Kajian struktur musical Gondang Oguong di Kabupaten Kampar 
 

16.Pengkajian perilaku religious dalam adat perkawinan di Kabu-  
paten Siak 

 

17.Pengisian Galery Riau di Malaka. 
 

Kedua, Program Pengelolaan Keragaman Budaya: 
 

1. Temu budaya nasional 
 

2. Parade tari daerah dan nasional 
 

3. Pameran Pergelaran Seni se-Sumatera (PPSS) 
 

4. Panggung Seni Rakyat (PASERA) 
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5. Pendukungan pasar seni Taman Budaya Riau 
 

6. Pembinaan Orkestra Bina Musika Melayu Riau dan AUBADE 
 

7. Peringatan hari-hari seni budaya 
 

8. Festival teater tradisi tingkat Provinsi Riau 
 

9. Audisi suara gita bahana 
 

10. Pekan seni islami 
 

11. Festival lagu Melayu 
 

12. Workshop Sastera Melayu 
 

13. Pelatihan alat musik tradisional di kalangan pelajar 
 

14. Kompetisi karya inovatif garapan musik tradisi Riau 
 

15. Parade lagu Nusantara 
 

16. Workshop peran komedi 
 

17. Workshop pembuatan alat seni budaya 
 

18. Pembuatan dokumentasi seni pada Taman Budaya Riau 
 

19. Pameran seni rupa 
 

20. Pembinaan teknis kegiatan seni sastera, seni tari, seni musik, 

teater, dan seni rupa 
 

21. Peengadaan buku kebudayaan Melayu 
 

22. Perekaman adat perkawinan Rokan Hulu dan Rokan Hilir 
 

23. Bimtek managemen seni pertunjukkan 
 

24. Pusat Informasi Kebudayaan Melayu (PIKM) tahap III 
 

25. Jelajah Budaya Daerah Tingkat Nasional 
 

26. Pengembangan seni pertunjukkan tradisional 
 

27. Pelatihan/ Workshop Syair tradisi Melayu Riau 
 

28. Pengadaan peralatan kesenian tradisional 4 Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Riau (lanjutan) 
 

29. Pengadaan peralatan kesenian tradisonal Melayu Riau 

(Sanggar dan Sekolah) 
 

30. Pembuatan Gedung Kesenian dan Galeri Tahap I 
 

31. Rehabilitasi Rumah Godang 
 

32. Gelar budaya tingkat Nasional 
 

33. Perekaman musik dan lagu Melayu se-Provinsi Riau 
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34. Renovasi gedung olah seni 
 

35. Workshop perfilman. 
 

Adapun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Riau yang didanai APBN Tahun 2013 adalah sebagai berikut. 
 

Program Pengembangan Nilai Budaya yang terdiri dari: 
 

1. Festival budaya Suku pedalaman se-Sumatera 
 

2. Jalajah budaya Melayu 
 

3. Penilaian dan penerbitan buku lama Syair Melayu 
 

4. Kegiatan pembuatan peta potensi budaya Melayu Riau 
 

5. Kegiatan kajian arsitektur tradisional Melayu Riau 
 

6. Festival permainan rakyat tradisional Tingkat Nasional  
7. Riau Hitam Putih International World Music Festival “Music 

Camp for the Young Generation” 
 

8. Inventarisasi dan Identifikasi gerak Zapin Melayu di Indonesia 
 

9. Pasar tari kontemporer (Pasatakom) 
 

10.Ekspedisi kebudayaan 4 sungai Tahap IV Sungai Inderagiri 

Taluk Kuantan 
 

11.Malacca Strait Jazz 
 

12.Festival seni nasional. 
 

Program tahun 2013 menunjukkan soliditas perencanaan yang 

semuanya diarahkan pada terwujudnya wisata budaya Melayu. 

Kefo-kusan program yang dididukung oleh pengerahan seluruh 

potensi sumberdaya merupakan merupakan kapital terpenting bagi 

terwujud-nya cita-cita Pemerintah dan masyarakat Provinsi Riau 

dalam menge-depankan budaya Melayu dalam kepariwisataan. 

Bahkan, jika di-fahami secara komprehensip, modal ini sekaligus 

menjadi tenaga bagi penguatan perwujudan cita mereka untuk 

menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu. 
 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di setiap 

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau menjadi pelaksana sekaligus 

sebagai penggerak utama dalam menjalankan kebijakan 

kepariwisataan di Provinsi Riau. Kepala Dinas Seni Budaya 

Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Siak Sri Idrapura dalam 

menjalankan tugasnya memiliki kelengkapan sebagai berikut. 
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1. Kepala Dinas 
 

2. Sekretaris 
 

3. Bidang Seni dan Kebudayaan 
 

4. Bidang Pariwisata 
 

5. Bidang Pemuda 
 

6. Bidang Olah Raga 
 

7. UPTD 
 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Seni Budaya Pariwisata dan  
Olahraga Kabupaten Siak Sri Idrapura sebagai berikut: 

 

Tugas Pokok: 
 

1. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Seni, 

Ke-budayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga; 
 

2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan 

menyerasi-kan kebijakan dan kegiatan pengembangan Seni, 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga; 
 

3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang 

Seni, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga; 
 

4. Memberikan dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana 

Kesenian, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga; 
 

5. Melaksanakan kebijakan teknis dan rencana yang telah 

ditetapkan sesuai dengan tugas pokoknya; 
 

6. Menyelenggarakan kerja sama internasional dibidang 

Kesenian, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga; 
 

7. Memberikan izin dan pembinaan usaha serta aktifitas dibidang 

Kesenian, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga’ 
 

8. Memberikan pengawasan dan pengamanan teknis atas 

pelaksanaan tugas pembinaan usaha; 
 

9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dibidang 

Kesenian, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga; 
 

10. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Dinas Seni Budaya Pariwisata dan Olahraga Kabupaten; dan 
 

11. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas dan Tugas lain yang 

diberikan Bupati. 
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Fungsi: 
 

1. Merumuskan Kebijaksanaan; 
 

2. Membuat perencanaan; 
 

3. Memberikan dukungan; 
 

4. Pelaksanaan kebijaksanaan; 
 

5. Penyelenggaraan Kerjasama; 
 

6. Pemberian izin; 
 

7. Pembinaan; 
 

8. Pengawasan; 
 

9. Pemantauan dan evaluasi; 
 

10. Pelaksanaan Pengelolaan; 
 

11. Pembiayaan; dan 
 

12. Pelaporan. 
 

Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas 

Seni Budaya Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Siak Sri 

Idrapura ber-peran sebagai: 
 

1. Koordinasi terhadap pengembangan pembangunan dan aktifitas 

Kesenian, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; 
 

2. Bimbingan dan Pengawasan Pengembangan Pembangunan dan 

aktifitas Kesenian, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; 
 

3. Sosialisasi dan fasilitasi Pengembangan Pembangunan 

Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan; 
 

4. Motivator Pengembangan Pembangunan Pariwisata, Kesenian 

dan Kebudayaan; dan 
 

5. Evaluasi mengenai SDM dibidang Pariwisata, Kesenian dan 

Ke-budayaan. 
 

Sebagai pemeran utama dalam pengembangan pariwisata budaya 

Melayu di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Dinas Seni Budaya 

Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Siak Sri Idrapura harus mem-

posisikan diri serta harus menjadi tauladan, panutan kepada semua unit 

kerja yang ada, sehingga dapat memotivasi unit kerja yang lainnya 

untuk menggerakkan masyarakat ikut berpartisipasi pada pemba-

ngunan kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan olah raga de-

ngan harapan dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat. 
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Dinas Seni Budaya Pariwisata dan Olahraga Kabupaten 

Siak Sri Idrapura harus dapat mendukung dan mensukseskan 

misi Kabu-paten Siak Sri Indrapura. Dalam kerangka itu, Dinas 

Seni Budaya Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Siak Sri 

Idrapura menjalankan misi sebagai berikut: 
 

1. Integritas kelembagaan Dinas Seni Budaya Pariwisata dan Olah-

raga Kabupaten Siak Sri Idrapura yang mantap dan dinamis 

dalam mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, serta 

lebih res-ponsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di 

lingkungan masyarakat. Setiap aparat diharapkan proaktif dalam 

melayani masyarakat dan bukan dilayani oleh masyarakat. 
 

2. Keterpaduan pembangunan kepariwisataan dapat menciptakan 

pengaturan bagi semua kepentingan demi kelancaran, ketertiban 

dan keserasian kepariwisataan, oleh karena itu perencanaan pem-

bangunan kepariwisataan di Kabupaten Siak Sri Indrapura mutlak 

memperhatikan pelestarian lingkungan di sekitar kawasan/objek 

wisata, dan memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada 

masyarakat untuk turut berperan serta di dalam pengembangan 

pembangunan kepariwisataan yang bersifat berkesinambungan dan 

tidak terpisahkan dari suatu periode ke periode berikutnya. 
 

3. Pelestarian mempunyai arti memelihara, membina dan 

mengem-bangkan nilai-nilai positif dan mengikis nilai-nilai 

negatif yang tidak sesuai dengan kepribadian suku Melayu. 

Penggalian budaya Melayu dilakukan terhadap nilai-nilai 

luhur yang terkandung di dalam kesenian, tradisi, bahasa dan 

sastra serta peninggalan se-jarah purbakala yang merupakan 

peninggalan bangsa yang tidak ternilai harganya. 
 

4. Kesejahteraan masyarakat merupakan wujud dari 

keberhasilan pembangunan dan amanah yang harus 

dilaksanakan oleh Peme-rintah daerah. Pemuda sebagai asset 

suatu daerah merupakan mo-dal dasar dan utama yang dapat 

memberikan warna tersendiri dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dimasa datang. 
 

5. Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani merupakan awal dari 

keberhasilan sebuah pembangunan. Berbagai rencana besar untuk 

mensejahterakan masyarakat mustahil akan diraih jika masyarakat-

nya tidak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 
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Inilah sejumlah target yang harus diwujudkan oleh Dinas 

Seni Budaya Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Siak Sri 

Idrapura. Untuk mensukseskan semua program yang telah 

ditetapkan, seluruh unsur dalam Dinas Seni Budaya Pariwisata 

dan Olahraga memiliki tupoksi yang sangat jelas sebagai berikut. 
 

Pertama, tupoksi sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas 

me-nyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, 

adminis-trasi, keuangan, perlengkapan/umum, kepegawaian serta 

program/ perencanaan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
 

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, rumah 

tangga, perlengkapan dan protokol; 
 

b. Pelaksanaan urusan keuangan; 
 

c. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian; dan 
 

d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas, 

pengum-pulan dan pengolahan data serta hubungan masyarakat. 
 

Sekretariat terdiri dari: 
 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Mempunyai tugas melak-

sanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, 

pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak 

yang berkepentingan, penyimpanan dan pengarsipan surat, 

pengetikan, penggandaan dan mengirimkan surat, protokol dan 

perjalanan, pengurusan kendaraan bermotor, menjaga keamanan 

lingkungan kantor perlengkapan dan perawatan inventaris kantor 

serta melak-sanakan pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan 

administrasi kepegawaian, membuata daftar urut kepangkatan, 

pembinaan di-siplin dan korps, dokumentasi dan pendataan 

pegawai serta ke-sejahteraan pegawai. 
 

2. Sub Bagian Keuangan. Mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan keuangan, pekerjaan dan kegiatan administrasi 

keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran 

dan pengelolaan keuangan. 
 

3. Sub Bagian Program. Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan 

dan kegiatan pengumpulan, pengolahan data serta koordinasi 

antar bidang dalam urusan penyusunan program kerja Dinas. 
 

Kedua, tupoksi Bidang Kebudayaan. Bidang Kebudayaan 
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mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan 

dan kegiatan pembinaan, pelestarian dan pengembangan 

kebudayaan, Kesenian, film, nilai-nilai tradisional serta sejarah 

dan kepurbaka-laan; penyedian dukungan/bantuan kerjasama 

antar kabupaten/kota, antar Provinsi dan antar negara dalam 

rangka pembinaan dan pe-ngembangan kebudayaan, kesenian, 

film dan nilai-nilai tradisional, serta sejarah dan kepurbakalaan. 
 

Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: 
 

a. Pelaksanaan kegiatan penggalian dan pengkajian kebudayaan, kesenian, 

film dan nilai-nilai tradisional serta sejarah dan purbakala; 
 

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, 

kesenian, film dan nilai-nilai tradisional serta sejarah dan purbakala; 
 

c. Pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penyelenggaraan 

aktifitas kebudayaan, kesenian, film dan nilai-nilai tradisional 

serta sejarah dan purbakala. 
 

Bidang Kebudayaan memiliki unsur kelengkapan sebagai berikut: 
 

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan. Mempunyai 

tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan Penggalian. Peng-

kajian, Pembinaan, Pengembangan dan pelestarian kebudayaan; 
 

2. Seksi Kesenian, Film dan Nilai-nilai Tradisional. Mempunyai tugas 

melaksanakan pekerjaan dan kegiatan Penggalian. Peng-kajian, 

Pembinaan, Pengembangan dan pelestarian serta penyelenggaraan 

aktifitas Kesenian, Film dan Nilai-nilai tradisional; 
 

3. Seksi Sejarah dan Purbakala. Mempunyai tugas melaksanakan 

pekerjaan dan kegiatan Penggalian. Pengkajian, Pelestarian 

Sejarah dan Purbakala. 
 

Ketiga, Tupoksi Bidang Pariwisata. Bidang Pariwisata 

mem-punyai tugas menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan 

dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pariwisata, promosi 

dan pemasaran serta pembinaan sarana pariwisata. 
 

Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi: 
 

a. Pelaksanaan kegiatan Pendataan objek wisata daerah; 
 

b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dukungan terhadap 

objek wisata daerah; 
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c. Pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran produk kepari-

wisataan daerah; dan 
 

d. Pelaksanaan perizinan dibidang kepariwisataan. 
 

Bidang Pariwisata memiliki unsur kelengkapan sebagai berikut: 
 

1. 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 propinsi, 

Nasional dan Internasional, penyedian dukungan bantuan kerjasama 

antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan antar negara dalam 

rangka pengembangan Pariwisata; 
 

2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata. Mempunyai tugas 

melak-sanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan 

dukungan dalam rangka promosi dan pemasaran objek wisata 

guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah; 
 

3. Seksi Sarana Pariwisata. Mempunyai tugas melaksanakan peker-jaan 

dan kegiatan menyiapkan perizinan dan melaksanakan pem-binaan 

peningkatan penyelenggaraan usaha dan sarana pariwisata. 

 

2.4 Realitas Interaksiantar Pelaku Pariwisata dalam 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 
 

Interaksi sosial atau disebut pula hubungan sosial yang ber-

langsung dalam masyarakat mencirikan suatu dinamika yang terpola 

berdasarkan pada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat yang 

bersangkutan, hal ini dijadikan inti dari kehidupan masyarakatnya. 

Tidak ada bedanya interaksi antara pemerintah, investor, dan masya-

rakat yang sedang mengembangkan wisata budaya Melayu di Kabu-

paten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Bahkan, menurut Yoserizal 

Zen, Kabid Nilai Budaya Bahasa dan Seni Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Provinsi Riau hubungan sosial yang sangat solid diantara 

mereka merupakan modal yang sangat tinggi nilainya dalam mengem-

bangkan wisata budaya Melayu ini. Terjadinya suatu interaksi dalam 

masyarakat disebabkan karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Melalui interaksi inilah individu maupun kelompok saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Interaksi 

juga dapat dilihat sebagai hubungan yang terjadi di antara identitas 
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sosial yang berbeda. Hasil suatu interaksi dapat berbentuk 

kerjasama, kompetisi maupun konflik. Wujud kerjasama di antara 

individu mau-pun kelompok lebih dimotivasi oleh rasa saling 

pengertian, sedangkan persaingan, pertikaian atau pertentangan 

lebih didorong oleh adanya kepentingan yang sama di antara pihak 

yang terlibat. Adapun akomo-dasi lahir sebagai suatu upaya untuk 

meredakan pertentangan menuju keseimbangan. 
 

Sebagai makhluk sosial atau makhluk yang hidup bersama 

(ber-masyarakat), manusia merupakan pernyataan yang umum dan 

di-anggap sebagai konsep dasar dari ilmu-ilmu sosial terutama 

sosio-logi. Hidup bersama atau hidup bermasyarakat dapat diartikan 

se-bagai suatu yang sama dengan kehidupan dalam suatu pergaulan. 

Ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah hidup di dalam suatu 

iso-lasi yang komplit, absolute dan permanent. Artinya interaksi dan 

in-terrelasi antar manusia sebagai suatu keharusan, oleh karena 

kondisi bio-psikologis manusia dengan kebutuhan dasar rohani 

(basic drive) dan kebutuhan dasar jasmani (basic needs) yang harus 

dipenuhi. Manusia individual tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dasar bio-psikologisnya sendiri. la harus mengadakan koperasi 

dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan bio- 

psikologisnya (Harsojo dalam Taneko, 1986: 128). 
 

Harsojo, kemudian menegaskan bahwa koperasi antara manusia 

membutuhkan syarat ketertiban (keteraturan). Hal ini disebabkan 

Karena (1) manusia individual atau kelompok berusaha sekerasnya 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat jaminan 

keamanan dan jika mungkin mencapai suatu tingkat kemakmuran yang 

diinginkan; (2) untuk mendapatkan kondisi yang esensial bagi kelang-

sungan hidup dan keamanan diperlukan adanya ketertiban sosial da-

lam derajat yang tinggi; (3) untuk mencapai derajat ketertiban sosial 

yang tinggi diperlukan adanya suatu pengaturan sosial kultural serta 

mekanisme yang dapat dipergunakan bagi pelaksanaan pengaturan itu 

(Harsojo dalam Taneko, 1986: 128). 
 

Karena itu, manusia di dalam kehidupannya itu memerlukan 

pengaturan tata hubungan, sehingga ia dapat hidup dalam suatu sua-

sana yang harmonis. Uraian itu menunjuk pentingnya interaksi dalam 

hidup bermasyarakat. Soekanto (2001: 67) menyatakan interaksi 
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adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi 

sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang 

perorang secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan 

hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru 

akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok- - 

kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk 

mencapai sutau tujuan bersama, mengadakan persaingan, dan 

pertikaian. Dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar proses 

sosial, pengertian mana menunjuk pada hubungan-hubungan sosial 

yang dinamik. Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 2001: 67) 

mengemukakan interaksi sosial merupakan hubungan-- hubungan sosial 

yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, ataupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia. Oleh karena itu yang dimaksud 

dengan Dinamika Hubungan kedua Ormas ini adalah yaitu hubungan 

sosial yang dinamik dalam menetapkan awal Bulan Qomariyah di 

Indonesia. 
 

Sesuai dengan batasan itu Charles P. Loomis (dalam Taneko,  
1986: 114) mengemukakan bahwa ciri penting dari interaksi sosial 

yaitu: (1) Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih. (2) 

Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-

simbol. (3) Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, 

kini dan akan datang, yang menentukan sifat dari dari aksi yang sedang 

berlangsung. (4) Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau 

tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. 
 

Jika interaksi sosial itu diulang menurut pola yang sama dan 

bertahan untuk waktu yang lama, maka dikatakan oleh Taneko (1986: 
 

114) akan terwujud hubungan sosial (social relation). Interaksi sosial 

terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan 

komunikasi (Soekanto, 2001: 71). Kontak pada dasarnya me-rupakan 

aksi dari individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi 

pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok 

lain. Penangkapan makna tersebut yang menjadi pangkal tolak untuk 

memberikan reaksi. Adapun komunikasi timbul setelah kontak ber-

langsung. Terjadinya kontak belum berarti telah ada komunikasi, oleh 

karena komunikasi itu timbul apabila seseorang individu memberi 
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tafsiran pada perilaku orang lain. Tafsiran itu lalu mewujudkan 

perilaku, dimana perilaku tersebut merupakan reaksi terhadap 

pera-saan yang ingin disampaikan oleh orang lain itu. 
 

Lebih luas Garna (1996: 76) mengemukakan bahwa para indi-

vidu yang sedang melakukan interaksi dalam mengambil peranan 

komunikasi, dan melakukan interpretasi yang sama-sama menyesuai-

kan tindakan, mengarahkan dan mengontrol diri serta perspektif 

Tindakan bersama individu dalam melangsungkan itu untuk mem-

peroleh kepuasan bersama, biasanya tidak perlu setiap itu memiliki 

motif dan tujuan yang sama. Interaksi antar individu dalam masya-

rakat itu, yang menggunakan lambang -> tingkah laku -> dan makna 

tertentu yang sejagat -> adalah pangkal semua perkembangan, yang 

membentuk rangkaian relasi yang sering dan mapan sehingga menjadi 

rangkaian peranan. Segala peranan tersebut akan menjadi institusi 

sosial, dan melalui institusi sosial bentukan peranan maka warga 

masyarakat melakukan relasi, aktifitas dan tindakan. 
 

Berlangsungnya proses interaksi sosial dipengaruhi antara 

lain oleh imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati (Soekanto, 2001: 

69). Imitasi dapat mendorong orang untuk mengikuti dan mematuhi 

kaedah atau nilai-nilai tertentu, terutama untuk yang baik, namun 

tidak me-nutup kemungkinan berlaku juga untuk yang tidak baik. 

Sugesti berla-ngsung apabila seseorang memberi pandangan atau 

sikap dan kemu-dian diterima oleh pihak lain. Identifikasi 

merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri orang untuk 

menjadi sama dengan pihak lain. Simpati menunjukkan adanya 

daya tarik dari yang bersimpati dengan pihak objeknya. Situasi lain 

yang memberikan kontribusi terhadap interaksi sosial adalah 

adanya persepsi yaitu suatu gamba-ran atau ide yang terbetik dalam 

mental individu. Persepsi ini bisa bersifat positif bisa bersifat 

negatif dan tercipta sebelum terjadinya kontak dengan suatu objek 

atau berkembang setelah kontak terjadi. Persepsi ini mendasari 

terbentuknya sikap dan terwujunya dalam tindakan. 
 

Tindakan-tindakan dalam interaksi sosial pada suatu masya-

rakat dibentuk oleh sistem nilai budaya yang tercermin dalam karak-

teristik kelompok masyarakat dan persepsi atau sikap yang hidup 

dalam masyarakat itu. Sistem nilai budaya ini merupakan sistem 
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tata nilai kelakuan yang sangat abstrak. Koentjaraningrat (1974: 21) 

mengemukakan bahwa untuk pedoman kehidupan masyarakat yang 

bersifat kompleks, tata kelakuan tersebut harus dirinci kedalam 

bentuk yang lebih nyata yaitu norma yang merupakan pedoman 

yang sesungguhnya. Adapun bentuk norma bermacam-macam 

seperti aturan sopan santun pergaulan dan adat istiadat. 
 

Interaksi sosial terdiri dari kontak dan komunikasi, dan di da-

lam proses komunikasi mungkin saja terjadi pelbagai penafsiran 

makna perilaku, dan penafsiran makna yang sesuai dengan maksud 

pihak pertama menghasilkan suatu kondisi yang kondusif di antara 

kedua belah fihak yang dapat dinamakan kerjasama. Apabila penaf-

siran itu menyimpang atau bertentangan dengan makna yang di-

maksud, kemungkinan menghasilkan pertikaian, dan mungkin ber-

lanjut menjadi persaingan. 
 

Bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat dikemukakan oleh Soekanto (2001: 76) dapat berupa 

beberapa bentuk yaitu; kerja sama (cooporation), persaingan 

(competition) dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau 

pertikaian (conflict). Suatu pertikaian mungkin mendapatkan suatu 

penyelesaian. Proses penyelesaian yang mungkin hanya dapat diterima 

sementara waktu itu dinamakan akomodasi (accomodation) yang dapat 

dianggap bentuk keempat dari interaksi sosial. Ditegaskan Taneko 

(1983: 115) pada dasarnya ada dua bentuk umum dari inte-raksi sosial, 

yaitu suatu interaksi sosial yang merupakan proses menuju pada suatu 

kerja sama (assosiatif), dan bentuk interaksi sebagai suatu perjuangan 

melawan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan 

tertentu (dissosiatif). Hubungan sosial asosiatif merupakan hubungan 

yang bersifat positif, artinya hubungan ini dapat mempererat atau 

memperkuat jalinan atau solidaritas kelompok. Adapun hubungan 

sosial disosiatif merupakan hubungan yang bersifat negatif, artinya 

hubungan ini dapat merenggangkan atau menggoyah-kan jalinan atau 

solidaritas kelompok yang telah terbangun. 
 

Hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cende-

rung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota ke-

lompok. Hubungan sosial asosiatif memiliki bentuk-bentuk: (1) 

Ker-jasama (Kerukunan, Bargaining, Kooptasi, Koalisi, dan Joint 
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venture; (2) Akomodasi (Koersi, Kompromi, Arbitrasi, Mediasi, 

Konsiliasi, Toleransi, dan Stalemate; (3) Asimilasi (kelompok-

kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, orang perorangan 

sebagai anggota kelompok saling bergaul secara intensif, langsung, dan 

dalam jangka waktu yang lama, kebudayaan dari kelompok-kelompok 

manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menye-suaikan; 
 

(4) Akulturasi. Adapun bentuk hubungan Disosiatif adalah 

persai-ngan, kontravensi, dan Pertentangan/ Perselisihan. 
 

Berdasarkan penjelasan teoritis tersebut, dapat dikatakan 

bahwa para pelaku pengembangan wisata budaya Melayu di Ka-

bupaten Siak Sri Indrapura, yang terdiri dari unsur pemerintah, 

investor, dan masyarakat telah menjalankan hubungan asosioatif. 

Hal ini juga ditegaskan oleh Hendrisan, Kepala Dinas Seni Budaya 

Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Siak Sri Idrapura. Nawawi 

sebagai tokoh masyarakat dan budayawan Siak, bahkan mengatakan 

bahwa interaksi di antara para pihak yang sama-sama ingin me-

ngembangkan wisata budaya Melayu di Kabupaten Siak Sri Indra-

pura, tidak sekedar menjalin hubungan karena ada kepentingan dari 

aspek ekonomi semata, tapi juga mereka sangat menyadari bahwa 

nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai budaya Melayu sangat 

mendo-rong terjadinya interaksi, dan interaksi itu juga memiliki 

nilai-nilai keagamaan (religious values). 
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Bab 5  

ASPEK-ASPEK PENTING DALAM 

PENGEMBANGAN PARIWISATA 

BUDAYA MELAYU 
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Bab 4 
 

ASPEK-ASPEK PENTING DALAM 
PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA  

MELAYU 
 
 
 
 
 
 

 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya 

bahwa sub sistem-sub sistem yang merupakan tindakan atau gerak 

manusia, merupakan hirarkhi pengaturan atau cybernetic order. Arti-

nya, bahwa setiap sub sistem yang berada di atasnya merupakan 

pengawas atau pengatur bagi sub-sistem yang berada di bawahnya, 

dan sebagai pembatas diakhiri dengan lingkungan fisik atau ling-

kungan realitas yang ideal (Soekanto dan Taneko, 1983). Ini berarti, 

bahwa analisis pengembangan pariwisata budaya Melayu di Kabu-

paten Siak Sri Indrapura tidak dapat dipisahkan dari lingkungan fisik 

yang secara langsung berhubungan dengan pengembangan pariwisata 

dan lingkungan masyarakat Riau itu sendiri. 
 

4.1. Lingkungan Alam 
 

Tidak diragukan lagi, Provinsi Riau memiliki lingkungan 

fisik yang sangat kondusif bagi pengembangan wisata. Hal itu 

dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti dari jenis obyek dan daya 

tarik wisata yang demikian banyak, obyek wisata potensial yang 

sangat variatif, obyek wisata unggulan yang sudah sangat terkenal, 

dan event-event wisata regular yang terorganisir dengan baik. 
 

Jenis dan jumlah obyek wisata menunjukkan bahwa Provinsi 

Riau dapat menjadi tempat wisata bagi wisatawan yang memiliki 
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minat berbeda atau bagi mereka yang memiliki multi hobby. 

Keter-sediaan aneka ragam obyek wisata di Provinsi Riau 

dengan jumlah yang sangat banyak merupakan anugrah Tuhan 

dalam bentuk ling-kungan fisik yang bersifat given. 
 

Tabel 4.1  
Jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata (OTDW) di Provinsi Riau   

No. Jenis OTDW Jumlah 

1. Wisata Alam 70 obyek 

2. Wisata Sejarah 66 Obyek 

3. Wisata Budaya 18 obyek 

4. Wisata Religius 24 obyek 

5. Wisata Bahari 14 obyek 

6. Wisata Tirta 35 obyek 

7. Wisata Rekreasi 6 obyek 

8. Wisata Agro 13 obyek 

9. Wisata Minat Khusus 29 obyek 

 

Obyek wisata potensial di Provinsi Riau sangat variatif, 

seperti disajikan pada Tabel 4.2. 
 

Tabel 4.2  
Obyek Wisata Potensial di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Riau  

  No.  Obyek Wisata   Lokasi   Jenis 

1.  Alam Mayang   Pekanbaru  Rekreasi 

2.  Taman Rekreasi Kaca Mayang   Pekanbaru  Rekreasi 

3.  Danau Buatan   Pekanbaru  Rekreasi 

4.  Mesjid Agung Annur   Pekanbaru  Religi 

5.  Bebun Binatang Kasang Kulin   Pekanbaru  Rekreasi 

6.  Museum Sang Nila Utama   Pekanbaru  Sejarah 

7.  Komplek Makam Marhum Pekan   Pekanbaru  Sejarah 

8.  Candi Muara Takus   Kampar  Sejarah 

9.  PLTA Koto Panjang   Kampar  Tirta 

10.  Tugu Khatulistiwa   Kampar  Buatan 

11.  Taman Rekreasi Stanum   Kampar  Rekreasi 

12.  Islamic Center Bangkinang   Kampar  Religi 
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 No.  Obyek Wisata  
13. Danau Bakuok  
14. Taman Lindung Bukit Suligi  
15. Mesjid Jami  
16. Taman Dalam Hutan Kuansing  
17. Jembatan Siak  
18. Istana Siak  
19. Danau Zamrud  
20. Makam Sultan Siak 

 
21. Pulau Ruput  
22. Tugu Tapak Sirih  
23. Balai Adat Melayu Rupat  
24. Makam Putri Tujuh  
25. Mesjid Al-Badar  
26. Pantai Solop 

 
27. Danau Taga Raja Guntung  
28. Air Terjun Tembulun Rusa  
29. Pasar Terapung  
30. Makam Syeihk Abdurrahman Siddiq  
31. Taman Nasional Bulit Tiga Puluh 

 
32. Komplek Makam Raja Indragiri  
33. Badai Adat Melayu Inhu  
34. Danau Napangga  
35. Pulau Jemur  
36. Sungai Rokan Hilir  
37. Air Panas Pawan  
38. Benteng Tujuh Lapis 

 
39. Taman Nasional Teso Nilo  
40. Istana Syap  
41. Makam Sultan Mahmud Syah I  
42. Makam Raja-raja Pelalawan  
43. Pantai Selat Baru  
44. Panai Rupat  
45. Pantai Pasir Panjang 

 
46. Air Terjun Tujuh 

 
 
 

 
 

Lokasi   Jenis   
Kampar   Alam   

Kampar   Rekreasi   

Kampar   Religi   

Kuantansing   Rekreasi   

Siak   Buatan   

Siak   Sejarah   

Siak   Tirta   

Siak   Sejarah   

Bengkalis   Bahari   

Dumai   Sejarah   

Dumai   Sejarah   

Dumai   Sejarah   

Dumai   Religi   

Indragiri Hilir   Bahari   

Indragiri Hilir   Alam   

Indragiri Hilir   Tirta   

Indragiri Hilir   Tirta   

Indragiri Hilir   Sejarah   

Indragiri Hulu   Minat   

Indragiri Hulu   Khusus   

Indragiri Hulu   Sejarah   

Rokan Hilir   Sejarah   

Rokan Hilir   Alam   

Rokan Hilir   Bahari   

Rokan Hulu   Tirta   

Rokan Hulu   Tirta   

Pelalawan   Sejarah   

Pelalawan   Minat   

Pelalawan   Khusus   

Pelalawan   Budaya   

Bengkalis   Sejarah   

Bengkalis   Sejarah   

Bengkalis   Bahari   

Taluk Kuantan   Bahari   
      

 
 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa di seluruh Kabupaten/ Kota 

di Provinsi Riau terdapat obyek wisata yang sangat potensial. 
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Lingkungan seperti ini jika diberdayakan secara optimal akan mampu 

menarik wisatawan baik, lokal, domestik, maupun mancanegara. 

Hanya saja optimalisasi ini belum terjadi di sebagian besar obyek 

wisata, sebagaimana akan diuraikan pada bagian yang membehas 

tentang keberhasilan pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau. 
 

Provinsi Riau memiliki obyek wisata unggulan yang sudah 

cukup terkenal di mancanegara. Di antara obyek-obyek wisata 

unggulan itu antara lain disajikan pada Tabel 4.3 
 

Tabel 4.3  
Obyek Wisata Unggulan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Riau   

 No. Nama Obyek Tujuan Lokasi 

  Wisata  
    

 1. Danau Limbungan Pekanbaru 

 2. Danau Bunga Tujuh Dumai 

 3. Candi Muara Takus Kampar 

 4. Air Panas Kaiti Rokan Hulu 

 5. Air Terjun Tujuh Tingkat Kuansing 

 6. Danau Raja Indragiri Hulu 

 7. Pantai Solop Indragiri Hilir 

 8. Istana Siak Siak 

 9. Tugu Equator Palalawan 

 10. Pulau Pedamaran Rokan Hilir 

 11 Pulau Rupat Bengkalis 
    

 

 

Obyek-obyek wisata unggulan sebagaimana dissajikan pada 

Tabel 4.3 sudah cukup terkenal di kalangan para wsatawan baik do-

mestik maupun mancanegara. Para wisatawan yang datang ke Riau 

senantianasa sudah menggendakan untuk mengunjungi salah satu 

obyek wisata yang diunggulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pari-

wisata Provinsi Riau itu. Provinsi Riau juga memiliki beberapa 

event wisata regular yang berada di beberapa daerah tujuan wisata. 

Bebe-rapa di antaranya disajikan pada Tabel 4.4. 
 

112 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

Tabel 4.4  
Beberapa Event Wisata Reguler di Daerah Tujuan Wisata  

(DTW) Riau  
 

No Event Wisata Lokasi 
   

1. Bakar Tongkang Bagansiapiapi 

2. Pacu Jalur Taluk Kuantan 

3. Mandi Balimau Kasal Kampar 

4. Festival Danau Buatan Pekanbaru 

5. Siak Bermadah Siak Sri Indrapura 

6. Mandi Syafar Bengkalis 

7. Mandi Petang Megang Pekanbaru 
 

8. Lomba Permainan GasiangTaluk Kuantan 
 

 

Event-event wisata regular sebagaimana disajikan pada Tabel 

4.3 memiliki nuansa dan ciri khas masing-masing. Bakar Tongkang 

memiliki nuansa adat istiadat yang sangat kental. Upacara Bakar 

Tongkang yang merupakan upacara tradisional masyarakat Tionghoa 

berlokasi di Bagansiapiapi adalah wisata budaya unggulan Provinsi 

Riau dari Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan telah menjadi wisata 

nasional bahkan terkenal hingga dunia internasional. Upacara ini 
 

bercirikan khusus di kalangan masyarakat Tionghoa. Upacara adat ini 

juga diwarnai nilai-nilai agama dalam bentuk do’a atau permoho- 
 

nan untuk keselamatan dalam aktivitas mereka. Sebaliknya, Mandi 

Syafar merupakan aktivitas bernuansa agama yang dilengkapi 

dengan upaca adat istiadat. Adalah Lomba Permainan Gasiang yang 

meru-pakan event yang bernuansa permainan semata-mata. Asepk 

hiburan sangat mendominasi sebagai cirri dari aktivitas ini. 
 
 

4.2. Lingkungan Masyarakat 
 

Budaya Melayu identik dengan Provinsi Riau. Provinsi Riau, 

dalam hal kebudayaan Melayu, identik dengan Kabupaten Siak Sri 

Indrapura. Provinsi Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang 

terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Berdasarkan data tahun 
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2008 yang dikeluarkan oleh BPS Pusat, Provinsi Riau termasuk 

salah satu provinsi makmur di Indonesia, dengan gross regional 

product per kapita sebesar USD 7.886 (Badan Pusat Statistik, 

Oktober 2009: 134). 
 

Secara etimologi kata Riau berasal dari bahasa Portugis, Rio 

berarti sungai (Samin, 1991; UU Hamidy, 2002 dan 2004). Hasan 

Junus mengemukakan toponomi Riau secara lebih mendalam. Me-

nurutnya, paling tidak ada tiga kemungkinan asal nama Riau, dari 

bahasa Portugis, rio. Kedua, kemungkinan diambil dari tokoh Sinbad 

al-Bahar dalam Kitab Alfu Laila wa Laila yang menyebut kata riahi 

yang dimaksudkan kepada suatu tempat yang berada di Pulau Bintan. 

Ketiga, dan ini yang paling mungkin, berasal dari penuturan rakyat 

Riau yang berasal dari kata rioh atau riuh yang artinya hiruk pikuk 

atau ramai orang yang sedang bekerja (UU Hamidy, 2004: 1). Pada 

tahun 1514 terdapat sebuah ekspedisi militer Portugis menelusuri 

Sungai Siak, dengan tujuan mencari lokasi sebuah kerajaan yang 

diyakini mereka ada pada kawasan tersebut, dan sekaligus mengejar 

pengikut Sultan Mahmud Syah yang melarikan diri setelah kejatuhan 

Malaka (Schnitger, 1964; Yusmar Yusuf, 2009). 
 

Menurut Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental, pada awal 

abad ke-16, kota-kota di pesisir timur Sumatera antara Arcat (Aru dan 

Rokan) hingga Jambi merupakan pelabuhan raja-raja Minang-kabau. 

Pada waktu itu juga banyak pengusaha Minangkabau yang mendirikan 

kampung-kampung pedagang di sepanjang Sungai Siak, Kampar, 

Rokan, dan Inderagiri. Satu dari sekian banyak kampung yang terkenal 

adalah Senapelan yang kemudian berkembang menjadi Pekanbaru 

(Suwardi Mohammad Samin, 2006). 
 

Di era kejayaan Kesultanan Siak Sri Inderapura yang 

didirikan oleh Raja Kecil, kawasan ini merupakan bagian dari 

wilayah ke-daulatan Siak. Sementara, Riau dirujuk hanya kepada 

wilayah Yang Dipertuan Muda (raja bawahan Johor) di Pulau 

Penyengat, kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw 

pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung 

Pinang, dan Riouw, dieja oleh mas-yarakat setempat menjadi Riau. 
 

Ketika Indonesia merdeka, wilayah Kesultanan Siak Sri Indra-

pura dan Residentie Riouw dilebur dan tergabung dalam Provinsi 
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Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Lalu, Provinsi Sumatera 

dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera 

Tengah, dan Sumatera Selatan. Menurut Gusti Asnan (2007) kuatnya 

etnik Minangkabau dalam pemerintahan Sumatera Tengah, menuntut 

masyarakat Riau untuk membentuk provinsi tersendiri. Kemudian, 

pada tahun 1957, berdasarkan Undang-Undang Darurat (Nomor 19 

tahun 1957) yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang 

(Nomor 61 Tahun 1958), Provinsi Sumatera Tengah dimekarkan 

menjadi tiga provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Kemu-

dian yang menjadi wilayah provinsi Riau yang baru terbentuk adalah 

bekas wilayah Kesultanan Siak Sri Inderapura dan Residentie Riouw 

serta ditambah Bangkinang yang sebelumnya pada masa pendudukan 

tentara Jepang dimasukkan ke dalam wilayah Rhio Shu (UU Hamidy, 

2004: 2). Pekanbaru secara resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Riau 

menggantikan Tanjung Pinang sejak tanggal 20 Januari 1959 ber-

dasarkan Kepmendagri (Nomor 52/I/44-25). Namun pada tahun 2002, 

berdasarkan Undang-undang (Nomor 25 Tahun 2002), Provinsi Riau 

kembali dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Riau dan Kepulauan 

Riau. Sekarang, Provinsi Riau terdiri dari 12 Kota/Kabu-paten, yaitu: 

(1) Kota Pekanbaru; (2) Kota Dumai; (3) Kabupaten Bengkalis; (4) 

Kabupaten Indragiri Hilir; (5) Kabupaten Indragiri Hulu; (6) 

Kabupaten Siak; (7) Kabupaten Kampar; (8) Kabupaten Pelalawan; (9) 

Kabupaten Rokan Hilir; (10) Kabupaten Rokan Hulu; 
 

(11) Kabupaten Kuantan Singingi; dan (12) Kabupaten Kepulauan 

Meranti (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, 2010: 3). 
 

Secara geografi, Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan 

perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.016 Ha (89.150 Km2). 
 

Posisinya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat 

Malaka terletak antara 01° 05’ 00" Lintang Selatan - 02° 25’ 00" 

Lintang Utara atau antara 100° 00’ 00" - 105° 05’ 00" Bujur Timur. 
 

Disamping itu sesuai Undang-Undang (Nomor 32 Tahun 2004) 

terdapat wilayah lautan sejauh 12 mil dari garis pantai. Di Provinsi 

Riau terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai besar yang mem-

punyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak 

(300 Km) dengan kedalaman 8 -12 m, Sungai Rokan (400 Km) 

dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 Km) dengan 
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kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) 

dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari 

pegunungan da-ratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di Selat 

Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut 

(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, 2010; Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, 2011). 
 

Batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan 

negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebelah Utara Selat 

Malaka dan Provinsi Sumatera Utara; sebelah Selatan Provinsi 

Jambi dan Provinsi Sumatera Barat; sebelah Timur Provinsi 

Kepulauan Riau dan Selat Malaka; dan sebelah Barat Provinsi 

Sumatera Barat dan Sumatera Utara (Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Riau, 2010: 2). 
 

Istilah Melayu baru dikenal sekitar tahun 644 M melalui tulisan  
Cina yang menyebut kata Mo-lo-yeu. Menurut UU Hamidy (2002:  
10) dalam tulisan itu dikatakan “Mo-lo-yeu mengirimkan utusan ke 

 
Cina, membawa barang hasil bumi untuk dipersembanhkan kepada 

Kaisar Cina”. Para sejarawan masih berbeda pendapat tentang asal-  
usul kata Melayu. Hal ini terjadi karena banyaknya bukti yang 

dapat dijadikan pijakan oleh para sejarawan dalam berpendapat 

tentang itu. Di antara beberapa bukti sejarah yang sering 

dikemukakan oleh para sejarawan itu antara lain adalah sebagai 

berikut (Zainal Abidin Borhan, 2003: 4). 
 

1. Menurut catatan orang China terdapat sebuah kerajaan Mo-lo-

yeu yang mempersembahkan hasil bumi kepada raja China 

sekitar 644-645 M. 
 

2. Di antara sejarawan ada yang mempercayai bahwa kerajaan 

Mo-lo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera, daripada nama 

se-batang sungai yang deras alirannya, Sungai Melayu. 
 

3. Catatan orang China yang lainnya, yaitu catatan rahib Buddha 

bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang 

dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 M.  
4. Dilihat dari segi bahasa, dalam Bahasa Jawa Kuno, perkataan 

“Mlayu’’ bermakna berlari atau mengembara. Hal ini bisa sesuai 

dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. 
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5. Burhanuddin Elhulaimy dalam bukunya Asas Falsafah Kebang-

saan Melayu sebagaimana dikutip oleh UU Hamidy (2004: 3) 

mengatakan bahwa kata melayu berasal dari kata mala (yang 

ber-arti mula) dan yu (yang berarti negeri) seperti disisbahkan 

kepada kata Ganggayu yang berarti negeri Gangga. 
 

6. Kata melayu atau melayur dalam Bahasa Tamil berarti tanah 

tinggi atau bukit, di samping kata malay yang berarti hujan. 

Pen-dapat ini sesuai dengan negeri-negeri orang Melayu yang 

pada awalnya terletak pada perbukitan, sebagaimana tersebut 

dalam Sejarah Melayu, yaitu Bukit Singuntang Mahameru 

(UU Hamidy, 2004: 3). 
 

7. Dalam buku Sejarah Melayu disebut bahwa Melayu adalah nama 

sungai di Sumatera Selatan yang mengalir disekitar bukit Si 

Guntang dekat Palembang. Si Guntang merupakan tempat pemun-

culan pertama tiga orang raja yang datang ke alam Melayu. Me-

reka adalah asal dari keturunan raja-raja Melayu di Palembang 

(Singapura, Malaka dan Johor), Minangkabau dan Tanjung Pura.  
Pada saat itu, istilah melayu menunjuk kepada suatu wilayah  

yang mula-mula didiami dan dilalui oleh banyak sungai yang di antara 

sungai itu terdapat yang diberi nama Melayu. Inilah yang sekarang secara 

khusus menunjuk kepada Provinsi Riau. Penulis juga mema-hami 

penggunaan istilah melayu dalam skala yang berbeda-beda oleh para 

sejarawan. Semua itu sangat bergantung kepada konteks penggunaan 

istilah itu. Mahdini (2003: 94), menggunakan istilah melayu untuk 

menunjuk kepada suku bangsa yang mendiami wilayah-wilayah Islam di 

Indonesia, Malaysia (Semenanjung), Patani (Muangthai Selatan), Brunai 

Darussalam, dan Mindanau (Philipina Selatan). 
 

Menyesuaikan kepada tujuan penelitian ini, sejarah budaya 

Melayu dibagi kepada dua periode besar, yaitu sejarah Melayu Masa 

Hindu-Budha dan sejarah Melayu Masa Islam. Periodisasi ini me- 
 

ngikuti pembagian yang dilakukan, antara lain, oleh Yusmar 

Yusuf (2009: 101) yang menggunakan istilah “Malayo Pan 

Hindusmo-Pan Budhismo dan Malayo Pan Islamica”. 
 

Budaya Melayu Islam tidak bisa melepaskan diri dari perkem-

bangan sebelumnya, yaitu perkembangan yang terjadi pada saat 

Hindu-Budha berkuasa di Nusantara. Sejarah masa Hindu-Budha telah 
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mengisi rentang waktu yang sangat lama dan meninggalkan bukti-bukti 

kekuasaan yang kuat dalam sejarah Indonesia, termasuk di dalamnya 

sejarah Melayu. Menurut para sejarawan, kerajaan Hindu-Budha 

berkuasa di Indonesia kurang lebih sejak 0-1500 M. Kebuda-yaan 

Melayu, sebagaimana kebudayaan Jawa, memperoleh pengaruh yang 

sangat kuat dari India kira-kira semenjak abad ke-5 M hingga abad ke-

14 M, namun pencapaian keduanya cenderung berbeda. Kebudayaan 

Jawa menorehkan prestasi yang menonjol dalam bidang seni plastis 

seperti candi, patung, dan relief; pencapaian kebudayaan Melayu yang 

terbesar ada di bidang kesusastraan. Braginsky (1998: 1) menyatakan 

bahwa dasar tradisi kebudayaan Melayu adalah sastra. 
 

Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa kebudayaan Melayu tidak 

menghasilkan pencapaian di bidang-bidang lain. “Dasar Tradisi”  
sebagaimana yang disebutkan oleh Braginsky sering dianggap 

baru ada semenjak abad ke-16. Ini adalah tarikh tertua yang 

pernah ditera-kan pada manuskrip yang ditulis dengan aksara 

Jawi dan menggunakan bahasa Melayu (Piah, 2002: 26). 
 

Ketika orang Melayu mulai mengenal agama Hindu dan 

Buddha yang berasal dari India, mereka juga mengadopsi bahasa 

bersama dan aksara yang digunakan dalam kedua agama tersebut. 

Kemudian merek mengintegrasikannya dengan bahasa asli, dan 

mulai mencipta-kan karya-karya tertulis berdasarkan kaidah-kaidah 

dalam bahasa bersama itu sehingga perasaan dan pikiran mereka 

memiliki kemu-ngkinan yang lebih besar untuk kekal. Namun, 

keberadaan aksara dan alat tulis serta kemahiran menulis saja tidak 

cukup. Karya-karya sastra tertulis dari masa ketika orang Melayu 

sangat dipengaruhi oleh kebudayaan India tidak satu pun yang 

selamat, kecuali karya-karya yang dituliskan pada bahan-bahan 

yang secara fisik mampu bertahan dari perubahan alam, seperti 

yang kini kita jumpai dalam berbagai prasasti atau nisan. 
 

Menghilangnya karya-karya sastra dari masa yang jauh ini juga 

bisa dikaitkan dengan hakikat sastra yang dalam bentuk maupun isi-

nya mengandung nilai-nilai tertentu yang dianut, diyakini, dan diamal-

kan oleh masyarakat atau anggota masyarakat yang menciptakannya. 

Karya-karya sastra pada masa pengaruh India tentu mengandung nilai-

nilai keagamaan Hindu-Buddha yang sangat pekat sehingga ketika 
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pengaruh Islam muncul, nilai-nilai itu harus disisihkan dan 

digantikan oleh nilai-nilai Islam. 
 

Perlu ditekankan bahwa agama Hindu-Buddha mempunyai 

watak elitik, dalam arti pendalaman pengetahuan tentang kedua agama 

tersebut hanya dapat dilakukan oleh kalangan tertentu, misalnya kelas 

Brahmana atau Bhiksu (Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho 
 

Notosusanto, 1994: 26). Karakter elitik ini membuat Islam yang me-

miliki watak yang lebih egaliter—karena memberikan kesempatan 

kepada siapa saja untuk mendalaminya—dapat diterima dan tersebar 
 

luas di kalangan orang Melayu. Dengan karakter egaliter itu 

pula, aksara Jawi yang diperkenalkan oleh kebudayaan 

Islam/Arab-Persia mendapatkan dukungan besar ketika 

mendesak karya-karya dan aksara yang masih mengandung 

bentuk maupun nilai-nilai budaya sebelum-nya yang elitik. 
 

Karena itu, “dasar tradisi” sebagaimana yang dimaksudkan 

oleh Braginsky memang dapat diterima. Tetapi, harus diingat 

juga bahwa kesusastraan Melayu sangat mungkin sudah ada 

bahkan sebe-lum abad ke-16 M, walaupun bukti-bukti untuk itu 

sangat sukar diperoleh dan sebagian besar bahkan hanya dapat 

diduga berdasarkan jejak-jejak yang sangat kabur yang tercermin 

pada karya-karya dari masa yang lebih kemudian. 
 

Di awal tahun Masehi, Nusantara diperintah oleh beberapa 

kerajaan Buddha dan Hindu. Agama-agama dharma ini disebarkan 

oleh pedagang-pedagang India yang belayar ke Nusantara. Kerajaan 

Hindu pertama di Nusantara, menurut catatan pedagang India ialah 

kerajaan Jawa Dwipa di pulau Jawa yang wujud sekitar 200 SM. 

Tetapi, jika mengikuti Prasasti Yupa, kerajaan tertua di Nusantara 

ialah Kerajaan Kutai yang sudah ada sejak 400 SM. (Departemen 

Agama RI., 1996; Hadiwijono, 1994; Soekmono, 1973). 
 

Pada abad ke 7 - 14, terdapat dua kerajaan besar yaitu kerajaan 

Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya merupakan 

kerajaan pertama yang berjaya menyatukan Nusantara dan membentuk 

acuan budayanya. Ini diikuti dengan kerajaan Majapahit dari Jawa. 

Pengaruh Hindu ini bertahan sehingga abad ke 14 ketika Islam mulai 

memasuki Nusantara melalui Sumatra. Di Pulau Sumatera pada saat 
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itu telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, antara lain: (1)  
Kerajaan Sriwijaya; (2) Kerajaan Keritang; (3) Kerajaan Kerajaan 

Melayu Jambi/Kerajaan Dharmasraya/ Kerajaan Melayu Lama – 
 

Jambi; dan (4) Kerajaan Sekala Brak. Di semenanjung Tanah Melayu 

telah berdiri kerajaan-kerajaan antara lain: (1) Kerajaan Gangga 

Negara; (2) Kerajaan Langkasuka; (3) Kerajaan Pan Pan; (4) Kerajaan 

Kedah Tua; dan (5) Kerajaan Chi Tu/Kerajaan Tanah Merah 

(Hadiwijono, 1994; Panitia Tujuh Belas, 1986; Soekmono, 1973). 
 

Penerapan Islam sebagai pemilah bagi dua “zaman besar” 

kesusastraan Melayu yang berbeda dilandasi oleh alasan yang 

cukup kuat. Mengikuti pandangan Harun, dkk. (2002), bahwa Islam 

adalah daya gerak yang telah mentransformasi seluruh kebudayaan 

Melayu, terutama kesusastraannya, menjadi gejala peradaban yang 

berkem-bang pesat dan menyebar luas. Setelah melewati tahap 

peralihan dari pengaruh India ke pengaruh Islam, yang lazim 

disebut sebagai Masa Peralihan atau Masa Transisi, bahwa 

pengaruh dari kebudayaan India masih cukup kuat namun mulai 

mendapat imbangan dari pengaruh Islam, kesusastraan Melayu 

mencapai masa keemasannya. Zaman ini sering disebut sebagai 

Zaman Klasik. Pada zaman ini, kesusastraan Melayu bukan hanya 

merupakan proyek literer belaka, tetapi juga mengemban fungsi 

praktis-religius, bahkan sosial-politik-ekonomi. 
 

Para muballigh (juru dakwah) mula-mula menggunakan aksara 

Jawi untuk melancarkan pengajaran agama Islam kepada orang Melayu 

yang masih dipengaruhi oleh agama dan budaya dari India. Naskah-

naskah keagamaan dan berbagai sarana dakwah lain, termasuk narasi 

dakwah melalui wadah literer, ditulis dalam bahasa Melayu dengan 

menggunakan aksara Jawi. Orang Melayu dan etnik lain di kawasan 

Asia Tenggara yang ingin mendalami agama Islam harus menguasai 

bahasa Melayu dan aksara Jawi. Sastra Melayu pada Zaman Klasik 

adalah, menurut istilah Braginsky (1998: 1), sastra antaretnik, yang 

juga tampak dalam berbagai genre yang lain seperti undang-undang 

kenegaraan, tatacara pemerintahan, inventarisasi pengetahuan 

tradisional, akta-akta dan surat-surat resmi antarkerjaan Melayu atau-

pun antara kerajaan Melayu dengan entitas politik-ekonomi dari luar. 
 

Namun perlu dicatat bahwa “periodisasi” kesusastraan Melayu 
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tersebut tidak menetapkan batas-batas pembagian yang sangat jelas 

dan ketat. Gejala kesusastraan Melayu adalah gejala yang unik dalam 

kesusastraan dunia karena kategorisasi yang biasanya diterapkan 

dengan cukup mudah terhadap sastra modern seringkali kesulitan 

merangkum khazanah yang sangat kaya ini. Masa pengaruh India tidak 

meninggalkan karya sastra tertulis, tetapi anasir-anasir sas-trawinya 

terkandung di dalam karya-karya sastra yang diciptakan pada masa 

pengaruh Islam. Umpamanya, Hikayat Seri Rama jelas mengandung 

pengaruh yang kental dari Ramayana, sebuah karya yang khas India. 

Tetapi karya ini dijumpai sebagai karya sastra ter-tulis yang 

menggunakan aksara Jawi dan berasal dari Zaman Klasik serta telah 

dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi suatu karya yang 

dapat dikatakan merupakan karya yang baru. Sulalatus-salatin, yang 

lebih terkenal dengan nama Sejarah Melayu, adalah karya yang 

bertarikh 1612 M atau mungkin juga 1535 M, namun menjadi ikon 

kesusastraan Melayu setelah ditransliterasi dan diterbit-kan dengan alat 

percetakan modern pada tahun 1800-an oleh Syeh Abdullah bin Abdul 

Kadir Munsyi. 
 

Demikian besarnya pengaruh Islam terhadap kebudayaan dan  
kesusastraan Melayu pada Zaman Klasik sehingga semua perkemba-

ngan kesusastraan pada masa berikutnya—yakni setelah masuknya 

pengaruh Barat/modern, pengaruh Tionghoa, dan ketika muncul  
kesadaran nasional serta kebangkitan kembali kebudayaan asli/lokal 

di tengah interaksi kebudayaan global—selalu terkait dengan Islam,  
baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun 

demikian, setiap masa pengaruh tersebut tentu juga memiliki 

karakteristiknya masing-masing. 
 

Siapa pun tidak bisa menyangkal bahwa hubungan dengan dunia 

Eropa-Barat telah memberikan pengaruh yang besar terhadap 

kesusastraan Melayu. Pengaruh yang paling menonjol dari hubungan 

ini adalah meresapnya estetika modern yang antara lain memberikan 

otonomi yang lebih luas terhadap karya sastra sebagai ekspresi keba-

hasaan yang bersifat indiviual. Otonomi dan individualitas inilah 
 

yang kemudian menjadi pembeda tegas antara kesusastraan Melayu 

modern dari kesusastraan “zaman lama” yang fungsional dan kolektif. 
 

Sungguh menarik, praksis kesusastraan Melayu tidak hanya 
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diamalkan oleh orang Melayu, tetapi juga mulai diamalkan oleh agen-

agen budaya dari Barat. Kepentingan ekonomi-politik Barat di Ke-

pulauan Melayu memaksa orang Barat mengadopsi bahasa Melayu 

agar dapat berinteraksi dengan suku bangsa yang kelak akan menjadi 

jajahannya. Penguasaan bahasa Melayu ini terlihat ketika tentara 

Spanyol yang berangkat dari Manila untuk menyerang Brunei pada 

1578 membawa dua surat untuk sultan Brunei, satu ditulis dalam 

bahasa Melayu dengan huruf Jawi sementara yang lain ditulis dalam 

bahasa Tagalog (Collins, 2005: 31). Contoh lain adalah kamus Melayu-

Belanda yang disusun oleh Frederik de Houtman (1596) ketika menjadi 

tawanan Sultan Aceh (1599-1601) dan diterbitkan di Amsterdam pada 

1603 (Teeuw, 1994: 251-252). 
 

Penguasaan bahasa semacam ini juga menimbulkan upaya 

estetifikasi bahasa Melayu—walaupun skalanya mungkin tidak terlalu 
 

besar. Salah satu upaya ini dilakukan pada 1695, ketika guru 

besar Bahasa Arab dan Bahasa Ibrani dari Oxford, Thomas 

Hyde, menulis sajak bahasa Melayu dengan menggunakan huruf 

Jawi untuk mem-peringati hari kematian Ratu Mary (Gallop, 

dalam Collins, 2005: 67). 
 

Selama masa kolonial, Melayu sebagai etnik maupun rumpun 

budaya baik di Semenanjung Melayu dan Borneo Utara yang dikuasai 

Inggris, di Hindia Belanda yang dikuasai Belanda, hingga di Mindanao 

yang dikuasai Spanyol dan selanjutnya Amerika Serikat, menjadi 

warga negara kelas dua di kampung halaman mereka sendiri. Bagi 

penguasa kolonial Barat, dunia Melayu adalah dunia yang belum 

dewasa dan mesti dibimbing serta diajari agar taraf kebudayaannya 

meningkat. Dengan superioritas yang diklaimnya, kekuatan-kekuatan 

kolonial di dunia Melayu mengingkari kenyataan bahwa dunia yang 

dipandangnya sebagai inferior adalah dunia yang memiliki ragam 

pengetahuan dan logika sendiri. Pandangan tentang superioritas Barat 

bahkan meresap dalam pandangan keilmuan modern yang dibangun 
 

di Barat dan diklaim sebagai bentuk pengetahuan objektif yang bebas 

nilai. Ajektif “primitif”, “inlander”, “bumiputera”, menjadi ajektif 
 

yang peyoratif dan bertebaran dalam studi-studi ilmu sosial serta 

diterapkan secara paksa dalam berbagai aspek kehidupan di 

wilayah koloni (Suhartoni, 2005). 
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Pendidikan yang dilakukan di sekolah memerlukan bahasa 

pe-ngantar yang efektif. Di Hindia Belanda, politik kebahasaan 

peme-rintah kolonial untuk keperluan pendidikan umum memiliki 

tiga pilihan bahasa Melayu, yakni bahasa Melayu Pasar/Rendah 

yang terpakai sebagian besar dalam dunia dagang dan telah 

bercampur dengan berbagai bahasa atau dialek, terutama bahasa 

Tionghoa; bahasa Melayu dialek, yaitu bahasa Melayu yang berada 

di beberapa daerah dan pengucapannya telah terpengaruh oleh 

bahasa daerah setempat; dan bahasa Melayu Riau yang telah dibina 

dan terpelihara begitu rupa di Riau berkat aktivitas literer yang 

digiatkan oleh Raja Ali Haji (Hamidy, 1998:16). 
 

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memilih bahasa Melayu 

Riau dengan alasan bahwa ragam bahasa inilah yang paling sedikit 

mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa lain dan dengan demikian 

relatif lebih murni dibanding dialek Melayu lainnya (Hamidy, 1998: 

19). Pilihan ini yang berkembang menjadi ragam bahasa Melayu 

Tinggi/Sekolah, diimplementasikan secara ketat dan disebarkan oleh 

badan literasi Balai Pustaka, berubah arah hingga diakui sebagai 

bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda 1928, dan menjadi medium 

kesusatraan modern/nasional Indonesia hingga sekarang. 
 

Selama berabad-abad, dunia Melayu tertindas secara politis, 

ekonomi, sosial dan budaya oleh klaim Erosentrisme yang akut. 

Namun, pada paruh pertama abad ke-20, benih-benih kebangkitan 

mulai bersemi di seluruh dunia Melayu. Kemenangan Jepang dalam 

perang melawan Rusia meyakinkan seluruh bangsa-bangsa di dunia 

Timur, termasuk dunia Melayu, bahwa bangsa-bangsa Asia memiliki 

kekuatan untuk menandingi superioritas Barat. Di seluruh Asia 

bermunculan berbagai gerakan perlawanan terhadap kolonialisme. 
 

Gerakan perlawanan secara modern terhadap kolonialisme di 

kawasan Asia Tenggara diawali di Filipina di bawah pimpinan Jose 

Rizal pada penghujung abad ke-19. Gerakan ini berpuncak dengan 
 

proklamasi kemerdekaan Filipna yang pertama, yakni pada 12 Juni 

1898—selanjutnya dinegasi oleh represi pemerintah kolonial Spanyol. 
 

Ide-ide nasionalisme yang diperkenalkan dan berhasil diwujudkan 

oleh Dr Sun Yat Sen di Tiongkok juga menyebar ke Asia Tenggara 

dan merangsang bangkitnya nasionalisme Indonesia dan bangsa- 
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bangsa lain. Dalam masa kebangkitan nasional ini, kesusastraan  
Melayu di Hindia Belanda yang telah menyerap pengaruh modern 

dan dinyatakan sebagai “Kesusastraan Indonesia”, berperan sebagai 

“alat perjuangan” (Foulcher, 1991), bahu membahu dengan pers 

nasionalis dan gerakan politik-sosial-ekonomi Sarekat Dagang  
Islamiah yang dipelopori oleh RM Tirto Adhi Soerjo (Raditya, 2008:  
52). Atribut “Indonesia” digunakan secara mantab oleh para praktisi 

 
kesusastraan saat itu setelah atribut ini disepakati secara bulat 

dalam Kongres Pemuda II di Batavia pada 1928. 
 

Modernitas kesusastraan Melayu/Indonesia diklaim mulai 

muncul sejak tahun 1930-an, yakni ketika Sutan Takdir Alisjahbana, 

Armijn Pane dan Amir Hamzah menggiatkan penerbitan majalah 
 

kebudayaan dan kesusastraan Pujangga Baru. Kesusastraan Indone-

sia baru, menurut para “penyair baru” ini, adalah bagian dari kebu-  
dayaan Indonesia yang baru, tak memiliki persambungan dengan 

kebudayaan prae-Indonesia, sehingga sama sekali tidak ada hubungan 
 

antara kesusastraan zaman baru dengan kebudayaan prae-Indonesia itu, 

yakni “kebudayaan dari zaman jahiliyah Indonesia” (Alisjahbana, 
 

1988). Keterkaitan antara kesusastraan dengan gerakan politik 

dan nasionalisme ini bukannya khas Indonesia, karena Jose Rizal 

di Filipina pernah juga giat menulis karya sastra dengan elemen 

nasio-nalis yang kuat seperti karyatama Noli Me Tangere (1887). 

Namun, modernitas kesusastraan sebagai sebuah gerakan yang 

mengga-bungkan diri secara struktural maupun kultural dengan 

organisasi perjuangan kemerdekaan pada kurun itu memang 

hanya terjadi di Indonesia. 
 

Pangeran Indera Pura Amir Hamzah, Raja Penyair Pujangga 

Baru, adalah seorang aktivis pengurus organisasi pergerakan, yakni 

Indonesia Muda cabang Solo, dan mempersembahkan salah satu dari 
 

dua buah kumpulan sajak monumentalnya, Buah Rindu, “ke bawah 

Paduka Indonesia Raya” (Mihardja, 1996: 82-94). Demikian juga 

dengan beberapa “penyair baru” yang lain, seperti Sanusi Pane, Mu-

hammad Yamin, dan JE Tatengkeng—bahkan Roestam Effendi duduk 
 

sebagai wakil Partai Komunis Belanda di Tweede Kamer (1936-1946). 

Setelah terbungkam oleh represi dan kontrol yang sangat keras pada 

masa pendudukan Jepang (1942-1945), aktivisme nasionalistis 
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kesusastraan modern Indonesia pada periode itu mencapai puncaknya 

pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 

Selama Revolusi Fisik (1945-1949) penuh darah yang menyusul 

proklamasi ini, para sastrawan dan seniman Indonesia adalah juga 

pejuang baik di bidang budaya maupun perjuangan fisik. 
 

Kedatangan para penyebar Islam ke Nusantara, telah mengubah 

lembaran sejarah secara dramatis. Islam menyebar ke berbagai be-

lahan dunia dengan cepat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. 

tahun 632 M., kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah yang 

diawali oleh Khulafaurrasyidin. Dibawah kepemimpinan para khalifah, 

agama Islam mulai disebarkan lebih luas lagi. Sampai abad ke-8 saja, 

pengaruh Islam telah menyebar ke seluruh Timur Tengah, Afrika 

Utara, dan Spanyol. Kemudian pada masa dinasti Ummayah, pengaruh 

Islam mulai berkembang hingga Nusantara. 
 

Para sejarawan berbeda pendapat tentang kapan Islam 

mulai masuk ke Nusantara. Abdullah A.Mustofa (1999: 23) 

menge-lompokkan perbedaan pendapat itu kepada dua 

kelompok: pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama 

sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 M. dan 

pendapat baru menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali ke 

Indonesia pada abad ke-7 M. (Mustofa, Abdullah, 1999: 23). 

Tetapi, hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah 

Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah daerah Aceh. 
 

Kepulauan Nusantara merupakan daerah yang terkenal 

sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Hal tersebut 

membuat banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia datang 

ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah yang akan dijual 

kembali ke daerah asal mereka. Termasuk para pedagang dari 

Arab, Persia, dan Gujarat. Selain berdagang, para pedagang 

Muslim tersebut juga berdakwah untuk mengenalkan agama 

Islam kepada penduduk lokal (Attas, 1990; Hasymy, 1989). 
 

Kini, perbedaan pendapat tentang masuknya Islam ke Nu-

santara telah diwadahi teorinya masing-masing dengan membangun 

argumentasi yang semakin jelas. Setidaknya ada tiga teori yang men-

coba menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia yaitu 
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teori Mekkah, teori Gujarat, dan teori Persia (Hasymy, 1989; 

Sunanto, 2005; Yatim, 2008). 
 

1. Teori Gujarat. Teori yang dipelopori oleh Snouck Hurgronje 

ini menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara 

pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari 

Kambay (Gujarat), India. 
 

2. Teori Persia. Teori ini dipelopori oleh P.A. Husein Hidayat. 

Teori Persia ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh 

para peda-gang dari Persia (sekarang Iran) karena adanya 

beberapa kesa-maan antara kebudayaan masyarakat Islam 

Indonesia dengan Per-sia. 
 

3. Teori Mekkah. Teori ini adalah teori baru yang muncul untuk 

menyanggah bahwa Islam baru sampai di Indonesia pada abad 

ke-13 dan dibawa oleh orang Gujarat. Teori ini mengatakan 

bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekkah 

(Arab) sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Teori ini 

didasari oleh sebuah berita dari Cina yang menyatakan bahwa 

pada abad ke-7 sudah terdapat sebuah perkampungan Muslim 

di pantai Barat Sumatera.  
Sebuah batu nisan berhuruf Arab milik seorang wanita Muslim  

bernama Fatimah Binti Maemun yang ditemukan di Sumatera 

Utara dan diperkirakan berasal dari abad ke-11 juga menjadi 

bukti bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia jauh 

sebelum abad ke-13 (Hasymy, 1989; Sunanto, 2005). 
 

Islam masuk ke Nusantara dilakukan secara damai dengan 

cara menyesuaikan diri dengan adat istiadat penduduk lokal yang 

telah lebih dulu ada. Ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan 

persamaan derajat, tidak membeda-bedakan si miskin dan si 

kaya, si kuat dan si lemah, rakyat kecil dan penguasa, tidak 

adanya sistem kasta dan menganggap semua orang sama 

kedudukannya dihadapan Allah telah membuat masyarakat di 

Nusantara perlahan-lahan mulai memeluk agama Islam. 
 

Proses masuknya Islam ke Indonesia dilakukan secara 

damai dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 
 

1. Melalui perdagangan. Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan 

 

126 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

laut yang menghubungkan antara China dan daerah lain di Asia. 

Posisi Indonesia yang sangat strategis ini membuat lalu lintas 

perdagangan di Indonesia sangat padat karena dilalui oleh para 

pedagang dari seluruh dunia termasuk para pedagang Muslim. Pada 

perkembangan selanjutnya, para pedagang Muslim ini banyak yang 

tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara. Para 

pedagang ini juga tak jarang mengundang para ulama dan mubaligh 

dari negeri asal mereka ke Nusantara. Para ulama dan mubaligh 

yang datang atas undangan para pedagang inilah yang diduga 

memiliki salah satu peran penting dalam upaya penyebaran Is-lam 

di Indonesia (Hasymy, 1989; Sunanto, 2005). 
 

2. Melalui perkawinan. Bagi masyarakat pribumi, para pedagang 

Mus-lim dianggap sebagai kelompok yang terpandang. Hal ini 

menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk 

menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang ini. 

Sebelum menikah, sang gadis akan menjadi Muslim terlebih 

dahulu. Pernikahan secara Islam antara para saudagar Muslim 

dengan penguasa lokal ini semakin memperlancar penyebaran 

Islam di Nusantara (Boland, 1985; Hasymy, 1989). 
 

3. Melalui pendidikan. Pengajaran dan pendidikan Islam mulai 

di-lakukan setelah masyarakat Islam terbentuk. Pendidikan 

dilakukan di pesantren ataupun di pondok yang dibimbing 

oleh guru agama, ulama, ataupun kyai. Para santri yang telah 

selesai belajarnya pulang ke kampung halamannya dan 

mendakwahkan Islam di kampung masing-masing (Dhofier, 

1996; Hasbullah. 2001; Hasymy, 1989). 
 

4. Melalui kesenian. Wayang adalah salah satu sarana kesenian 

untuk menyebarkan Islam kepada penduduk lokal. Sunan 

Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang mementaskan 

wayang untuk mengenalkan agama Islam. Cerita wayang yang 

dipentaskan biasanya dipetik dari kisah Mahabrata atau 

Ramayana yang ke-mudian disisipi dengan nilai-nilai Islam 

(Arnold, 1983; Hasbullah. 2001; Hasymy, 1989).  
Pada abd ke 14, Kesultanan Malaka berkembang menjadi pusat  

penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian, setelah kejatuhan Malaka, 

pusat penyebaran Islam beralih ke Kesultanan Aceh di Sumatra. Pada 

akhir abad ke 15, hampir mayoritas penduduk di berbagai daerah di 
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Nusantara sudah memeluk Islam kecuali di pulau Bali, Filipina dan 

beberapa kawasan di Borneo, Sulawesi dan Jawa Timur. Di Pulau 

Sumatra, kerajaan-kerajaan Islam telah tumbuh dengan cepat dengan 

jumlah terbanyak di antara pulau-pulau di Nusantara. Di antara 

kerajaan-kerajaan/pusat-pusat kekuasaan Islam di pulau Sumatra itu 

antara lain adalah: (1) Kepaksian Sekala Brak; (2) Kesultanan Aceh; 
 

(3) Kesultanan Asahan; (4) Kerajaan Kemuning; (5) Kerajaan Batin 

Enam Suku; (6) Kerajaan Indragiri; (7) Kesultanan Riau-Lingga; 

(8) Kesultanan Deli; (9) Kesultanan Jambi; (10) Kesultanan Kota 

Pinang; (11) Kesultanan Langkat; (12) Kesultanan Pagaruyung; 

(13) Kesultanan Palembang; (14) Kesultanan Serdang; (15) 

Kesultanan Siak Sri Inderapura; (16) Kerajaan Pasai; dan (17) 

Kesultanan Perlak (Attas, 1990; Hasymy, 1989; Sunanto, 2005). 
 

Eksistensi kerajaan-kerajaan dan Kesultanan Islam di Bumi 

Sumatra inilah yang kemudian mengubah corak dan jati diri budaya 

Melayu yang kini terpusat di Provinsi Riau. Untuk memudahkan, karya 

budaya Melayu ini akan dikelompokkan kepada dua kategori, yaitu: 
 

(1) Budaya yang Berujud Benda (Tangible Culture); dan (2) 

Warisan Budaya Tidak Berujud Benda (Intangible Culture). 
 
 

4.3. Lingkungan Budaya 
 

a. Budaya Berujud Benda 
 

Kebudayaan Melayu menjangkau bentangan luas menjadikan 

keragaman dalam komposisi budaya dan etnik. Karya budaya sebagai 

aset budaya mengandung berbagai pemikiran, pengetahuan, adat 

istiadat, serta rekaman teknologi perilaku masa lalu. Karya budaya 

Melayu yang berujud benda (Tangible Culture) terdiri dari: (1) naskah; 
 

(2) bangunan sakral dan profane; dan (3) kawasan Cagar Budaya 

(Heriyanti & Dradjat, 2012: 2). 
 

Naskah. Provinsi Riau memiliki banyak naskah sastra bernuansa 

Islam. Ini menjadi bukti bahwa pencapaian kebudayaan Melayu Islam 

yang terbesar ada di bidang kesusastraan. Naskah-naskah itu jika 

dikelompokkan meliputi: Naskah sejarah Kerajaan Melayu di Provinsi 

Riau, Naskah Bahasa dan Sastra Melayu, dan Naskah tulisan Arab 

Melayu. Naskah-naskah itu, kini, tersebar di mana-mana. Bahkan, 
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di antaranya, sebagaimana terungkap dalam Kerja Asosiasi Budaya 

Tulis (ATL) di Jakarta, 10-11 Desember 2012 terdapat ratusan naskah 

Melayu klasik dari Indonesia kini terbang ke Malaysia. Sekilas, para 

peneliti Malaysia melakukan tindakan yang tampak bisa dibenarkan, 

karena mereka melakukan transaksi jual-beli. Masalahnya, menurut 

Undang-Undang Perlindungan Cagar Budaya, jual-beli hanya boleh 

dilakukan masyarakat atau individu pemilik naskah kuno itu kepada 

kalangan dalam negeri. Faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan 

masyarakat pemilik naskah itu akan nilai historisnya membuat mereka 

dengan mudah melepas naskah tersebut. Mereka juga tak menyadari 

bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar hukum. Modus yang 

sama terjadi di Sumatera Barat. Terdapat 30 lembar naskah yang dijual 

Rp 150 juta. Naskah yang diburu biasanya naskah kebudayaan 

Minangkabau masa lampau, ilmu agama, dan rajah atau teks yang 

dianggap masyarakat punya kekuatan magis. Naskah itu lajim ditulis 

dengan huruf Arab Melayu, yang sebagian besar tak diketahui siapa 

penulisnya. 
 

Kondisi ini juga tidak terlepas dari paradigma keilmuan Barat-

modern yang menganggap bahwa artefak sastra yang dihasilkan 

melalui sarana bahasa Melayu, aksara Jawi, kertas dan tinta sejak abad 

ke-16 telah memenuhi syarat sebagai objek formal dan material 

keilmuan. Tetapi, pemahaman dengan ukuran-ukuran Barat-modern 

seperti ini terbukti telah menyisihkan realitas literer lain dalam kesu-

sastraan Melayu, yaitu hasil-hasil sastra yang tidak dituliskan dan 
 

berkembang sebagai sastra lisan rakyat. Sehingga, kesusastraan 

Melayu sangat mungkin telah menjadi “dasar tradisi” kebudayaan  
Melayu jauh sebelum abad ke-16. Pada masa ketika orang Melayu 

sudah mengucapkan bahasa Melayu Purba tetapi belum mampu men-

ciptakan aksara, sangat mungkin sekali bahwa mereka telah meng-

hasilkan kesusastraan yang sebagian besar berupa karya-karya sastra 

lisan yang hanya bisa diapresiasi dan dibagi melalui ucapan sehingga 

mudah hilang bersama udara (Mulyadi, 1986; Hamidy, 1986). 
 

Naskah karya budaya Melayu sangat banyak jumlahnya. Sampai 

saat ini para peneliti telah berulang kali mencoba untuk memper-

kirakan jumlah naskah Melayu yang masih ada. Perkiraan mereka 

menunjukkan jumlah naskah yang tersebar ini tidak pasti. Diantara 
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mereka, seperti Chambert-Loir (1980), menyebut jumlah 4.000, 

Hussein (1974: 12) memperkirakan 5.000, bahkan Jones (1980) 

menduga sampai 10.000. Menurut beberapa hasil penelitian 

seperti yang dilakukan oleh Chambert-Loir (1980: 27) jumlah 

negara yang memiliki naskah Melayu ada dua puluh delapan, 

yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Belanda, 

Belgia, Brunei Darussalam, Cekoslowakia, Denmark, Hongaria, 

Indonesia, Inggris, Irlandia, Italia, Jerman Barat, Jerman Timur, 

Malaysia, Mesir, Norwegia, Polandia, Perancis, Rusia, 

Singapura, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Swiss, dan Thailand. 
 

Upaya pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan swasta 

yang bergerak dalam dunia penerbitan belum maksimal dalam 

meles-tarikan warisan sejarah dalam bentuk naskah ini. Namun 

demikian, upaya kea rah itu sudah dilakukan seperti oleh 

Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan melalui Proyek 

Penelitian Buku dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sejak 1978 telah 

menerbitkan hasil-hasil kajiannya tentang naskah-naskah Melayu. 

Di antara hasil kajian itu antara lain me-ngenai Hikayat Bakhtiar, 

Hikayat Gulam, Hikayat Kalilah dan Daminah, naskah undang-

undang dalam sastra Indonesia lama, serta pengarang Melayu dalam 

Kerajaan Riau dan Abdullah bin Abdulkadir Munsyi. Di samping 

itu, Proyek Media Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan pernah menerbitkan suatu antologi mengenai Syair 

Simbolik (Jusuf, t.t.). Selain proyek-proyek peme-rintah tersebut, 

tidak banyak penerbit yang mau menerbitkan hasil kajian mengenai 

naskah lama, seperti naskah Tajussalatin (Dipodjojo, 1981). 
 

Upaya Pemerintah Riau dalam melestarikan “Naskah Kuno 

Daerah Riau” juga masih tergolong rendah. Menurut Hamidy dkk. 

(1982/1983) dari 108 naskah yang terdaftar dalam “Naskah Kuno 

Daerah Riau”, hanya 21 naskah yang asli tulisan tangan, selebihnya 
 

berupa cetak baru dan cetakan. Meskipun tidak terlalu banyak, 

kekayaan itu sudah merupakan suatu modal yang sangat berharga 

bagi Pemerintah Provinsi Riau. Bahkan, masih mungkin banyak 

nas-kah yang tersimpan di tangan para peminat dan pencinta 

budaya lama di Riau. 
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Bangunan Sakral dan Profan. Provinsi Riau memiliki banyak 

bangunan peninggalan sejarah baik yang bersifat sakral maupun 

profan. Bangunan-bangunan itu tersebar di berbagai Kabupaten/Kota. 

Di antara bangunan-bangunan itu adalah (1) Masjid Raya Pekanbaru; 
 

(2) Istana Siak Sri Indrapura; dan (3) Balai Kerapatan Tinggi (UU 

Hamidy, 2002; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, 

2010; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, 2012). 
 

1. Masjid Raya Pekanbaru 
 

Mesjid Raya Pekanbaru merupakan landmark wisata religi dan 

budaya yang bernilai religious teragung di Pekanbaru. Mesjid yang 

dibangun pada abad ke-18 ini merupakan mesjid tertua di Kota 

Pekanbaru. Mesjid yang terletak di Kecamatan Senapelan ini 

berarsitektur tradisional yang bernilai seni tinggi. Eksistensi mesjid ini 

menjadi bukti kerajaan Siak Sri Indrapura pernah bertahta di 

Pekanbaru, yaitu di masa Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Sultan 

Siak ke-4) dan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazhzham Syah 

(Sultan Siak ke-5). Di lingkungan komplek Raya Pekanbaru ini 

terdapat makam Sultan Marhum Bukit dan Marhum Pekan. Marhum 

Bukit adalah nama lain dari Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah 

(Sultan Siak ke-4) yang memerintah pada tahun 1766-1780. Di masa 

kekuasaan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah inilah Senapelan 

dijadikan pusat Kerajaan Siak. Di bawah pemerintahannya pula 

kegiatan perdagangan berkembang pesat sehingga timbullah pemikiran 

untuk mendirikan sebuah pekan. Namun ide mendirikan sebuah pekan 

ini baru terlaksana pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali 

Abdul Jalil Muazhzham Syah (anak Sultan Abdul Jalil Alamuddin 

Syah). Sejak saat itu, tepatnya pada tanggal 23 Juni 1784 nama Sena-

pelan diganti dengan Pekanbaru (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Riau, 2011: 34). 
 

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Dan 

Pariwisata (Nomor. KM.13/13.007/MKP/2004), Mesjid Raya Pe-

kanbaru merupakan benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang 

dilindungi UU RI (No. 5/2004) sebagai warisan Budaya Melayu Islam. 

Masjid cagar budaya Riau ini sudah berubah dari arsitektur aslinya. 

Kini Mesjid Raya Pekanbaru sudah-berubah bentuk menjadi mesjid 

modern. Sekarang, Mesjid Raya Pekanbaru sudah-dibangun 
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dua lantai, bahkan sumur tua dinsamping mesjid sudah tidak ada 

lagi. Padahal sumur tua itu sangat dikenal sampai ke Malaysia 

dan Singapura karena dipercaya bertuah. Biasanya Wisatawan 

Malaysia dan Singapura menjadikan air sumur tersebut sebagai 

oleh-oleh penyembuh penyakit. Mesjid ini menjadi aset sejarah 

sebagai bukti sejarah Kerajaan Siak yang berakhir pada tahun 

1946 ketika bergabung dengan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Riau, 2012; Jamil, dkk., 2010). 
 

2. Istana Siak Sri Indrapura 
 

Istana Siak Sri Indrapura adalah istana sebuah kerajaan Melayu 

Islam terbesar di Daerah Riau yang mencapai masa kejayaannya pada 

abad ke 16 sampai abad ke 20. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan 

pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil 

Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya 

Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama 

Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang 

banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak 

berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi 

daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. 

Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. 

Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut 

cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan 

Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II wafat dibunuh Magat Sri Rama, 

istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil 

dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjala-nan itu lahirlah 

Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung 

Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki 

oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil 

Riayat Syah (Jamil, dkk., 2010: 16-27). 
 

Di Kompleks Istana Siak, terdapat Masjid Sultan (Masjid 

Raya) sekitar 500 m di depan Istana Siak, dengan bentuk yang khas 

dan unik. Di dalamnya terdapat sebuah mimbar yang terbuat dari 

kayu berukir indah bermotifkan daun, sulur, dan bunga. Di sebelah 

Barat mesjid ini terdapat pemakaman Sultan Syarif Kasim beserta 
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permaisuri dan istrinya yang selalu diziarahi oleh para 

pengagumnya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, 

2011; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, 2012; 

Effendy, 1972; Lutfi, 1977). 
 

3. Balai Kerapatan Tinggi 
 

Balai Kerapatan Tinggi Siak dibangun pada masa pemerintahan 

Sultan Assaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 

1889. Bangunan istana menghadap ke arah sungai (selatan). Tangga 

masuk bangunan terbuat dari beton. Balai Kerapatan tinggi Siak da-

hulu berfungsi sebagai tempat pertemuan (sidang) Sultan dengan 

Panglima-panglimanya dan sebagai tempat untuk sidang pengadilan. 

Bangunan bertingkat 2, denah persegi 4, berukuran 30, 8 X 30, 2 m 

dengan tiang utama berupa pilar berbentuk silinder. Lantai bawah 

bangunan terdiri dari 7 ruang dan lantai atas 3 ruang. Balai Kerapatan 

Tinggi pernah digunakan sebagai kantor DPRD Kabupaten Siak pada 

awal-awal pembentukan kabupaten, 1999 - 2005an (Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Riau, 2010; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Riau, 2012; Jamil, dkk., 2010). 
 

Senjata Tradisional. Masyarakat Melayu telah membuat ber-

bagai corak dan jenis senjata tradisional. Mereka yang membuat 

senjata tradisional adalah masyarakat terasing (suku asli) setidaknya 

sejak abad ke-15 dan para pejuang pada masa penjajahan dan 

perang kemerdekaan. Dimaksud dengan senjata tradisional ini 

adalah senjata yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Pem-batasan ini penting untuk membedakannya dari 

sejata yang digunakan untuk menyerang musuh. Senjata tradisional 

seperti tombak, parang/ golok, pisau, badik, karambit, lembing, dan 

sebagainya biasanya terbuat dari logam. 
 

Senjata untuk Menyerang. Masyarakat Riau memiliki bebe-rapa 

senjata yang secara khusus didesain untuk menyarang. Diantara 

senajata-senjata itu antara lain adalah Keris, Pedang, Tombak, Seram-

pang, Tempuling, Parang, dan Tumbuk Lada. Keris digunakan untuk 

menyerang musuh atau mempertahankan diri dari serangan musuh. 

Keris yang dalam menyerang musuh digunakan dengan cara menikam 

ke tubuh musuh, menurut catatan yang ada pada masyarakat Riau 
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bukan senjata asli masyarakat Riau, tapi berasal dari masyarakat 

Jawa (Isjoni, 2009: 10). 
 

Alat-alat Tradisional Melayu. Masyarakat Melayu 

memiliki banyak alat tradisional. Alat-alat tradisional yang 

termasuk kepada kategori peralatan pertukangan antara lain 

adalah sebagai berikut (Isjoni, 2009: 11): 
 

1. Kapak Tukang, terbuat dari besi; ukurannya lebih kecil 

daripada Kapak Penebang; digunakan untuk memotong atau 

membelah objek seperti kayu dan bamboo, juga bisa 

digunakan untuk me-mantuk paku; 
 

2. Cetai, adalah alat bertangkai seperti Kapak, tapi matanya 

mirip Cangkul; digunakan untuk merampingkan atau 

meratakan permu-kaan kayu; 
 

3. Ketam, alat yang digunakan untuk melicinkan permukaan kayu; 
 

4. Pahat, adalah alat pembuat lubang pada bahan yang terbuat 

dari kayu; 
 

5. Gergaji, adalah alat pemotong dan pembelah; 
 

6. Kikir, adalah alat pengasah gergaji yang tumpul; 
 

7. Sipat atau Benang Jenang atau Benang Arang, digunakan 

untuk menarik garis lurus; 
 

8. Timbang Air, adalah alat yang digunakan untuk menentukan 

ke-dataran atau ketegaklurusan sebuah objek seperti kayu, 

tembok, dan sebagainya; 
 

9. Tukul atau Martil atau Palu, adalah alat yang digunakan untuk 

memantak paku; 
 

10.Kuku Kambing atau Linggis. Alat ini digunakan untuk 

mencabut paku; terbuat dari besi; dan 
 

11.Bar, adalah alat yang digunakan untuk mengebor kayu.  
Alat-alat tradisional yang digunakan untuk berburu antara 

lain adalah sebagai berikut (Isjoni, 2009: 11): 
 

1. Lembing, adalah alat tradisional yang seluruhnya terbuat dari besi; 

digunakan untuk berburu babi dan binatang liar lainnya di hutan; 
 

2. Lapun, adalah alat untuk menangkap burung, berupa jaring yang terbuat 

dari benang, rotan, atau akar yang disimpan di atas sarang burung; 
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3. Jerat, adalah alat penangkap binatang yang dibuat dari tali, 

rotan, atau akar yang dibuat melingkar di atas tanah atau di 

atas dahan kayu tempat hewan biasanya melintas; 
 

4. Getah Kayu, yaitu getah kayu pulai yang digunakan untuk 

menang-kap burung; dan 
 

5. Lastik (Ketepel) adalah alat yang dapt digunakan untuk 

berburu burung atau hewan kecil lainnya.  
Kemudian, yang termasuk kepada kategori alat pertanian antara  

lain adalah sebagai berikut (Isjoni, 2009: 11-12): 
 

1. Cangkul, adalah alat yang terbuat dari lempengan besi dan 

diberi tangkai dari kayu, yang digunakan untuk menggali dan 

membalik tanah; 
 

2. Tanjak, adalah alat yang terbuat dari besi bermata tajam 

dengan ukuran lebih kurang separuh dari lebar cangkul 

sebagai alat untuk membersihkan rumput; 
 

3. Cakar Ayam atau Pengaru, dalah alat yang terbuat dari besi 

seperti sisir atau sikat yang digunakan untuk meratakan tanah 

yang sudah dicangkul; 
 

4. Parang, adalah alat pengerat yang terbuat dari bilah besi tipis 

yang bagian bawahnya (mata parang) tajam karena diasah dan 

diguna-kan untuk mengerat, sedangkan bagian atasnya 

(punggung parang) tidak pernah diasah sehingga tetap tebal; 
 

5. Pisau alat Pengiris, adalah alat terbuat dari besi; 
 

6. Kapak, alat yang terbuat dari besi yang digunakan untuk 

membelah atau menebang kayu; 
 

7. Baji, adalah sejenis pasak yang terbuat dari kayu atau besi 

yang digunakan untuk penyendil untuk memudahkan dalam 

pembelahan kayu; 
 

8. Perjang, adalah alat yang terbuat dari besi bermata tajam, berhulu dari 

kayu atau besi yang digunakan untuk membuat lubang di tanah. 
 

Alat tradisional lainnya adalah alat-alat untuk menangkap ikan.  
Di antara alat-alat tradisional untuk menangkap ikan antara lain 

ada-lah sebagai berikut (Isjoni, 2009: 11-12): 
 

1. Serampang, adalah alat sejenis tombak, tetapi bermata tiga 

dan bertangkai bambu dengan ukuran panjang 2-5 meter; 
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2. Lukah, adalah alat penagkap ikan yang terbuat dari buluh atau 

rotan yang diraut dan dijalin sedemikian rupa berbentuk bulat 

panjang; 
 

3. Tempuling, adalah yang bermata seperti serampang, namun hanya 

satu buah dan bertangkai kayu kira-kira 15-20 cm yang berfungsi 

untuk mengikatkan tali yang panjangnya bisa mencapai 100 meter; 
 

4. Jala, adalah alat penangkap ikan berbentuk jaring bulat 

dengan diameter bervariasi muali dari 1,5 meter sampai 5 

meter, yang di tengahnya diikat seuntai tali sebagai alat 

pegangan bagi pemakai dan diujungnya diberi serangkaian 

cincin timah atau kulit gong-gong sebagai pemberat; 
 

5. Pukat, alat penangkap ikan yang berbentuk jaring panjang, 

biasa-nya amencapai 50 meter dan lebar kira-kira 3,5-4 meter 

dan di-ujungnya diberi serangkaian cincin timah atau kulit 

gonggong sebagai pemberat sebagaimana Jala; 
 

6. Jaring, adalah alat penangkap ikan berbentuk jarring yang 

mirip dengan Pukat; 
 

7. Kedik atau Pancing adalah alat penangkap ikan yang terdiri dari 

3-5 mata pancing, walau pun ada juga yang hanya 1 mata 

pancing yang diikat bergabung, juga diikat dengan tali pancing; 
 

8. Rawai, adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari tali yang 

diberi rangkaian mata pancing yang dalam penggunaannya 

ditarik oleh perahu atau kapal; 
 

9. Bubu, adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari rotan atau 

kawat kasar yang dijalin dan diberi lubang yang berfungsi 

sebagai pintu masuk ikan-ikan yang akan memakan umpan 

yang sudah ditaruh di dalam Bubu; 
 

10.Jermal, adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari pancangan 

tiang-tiang kayu berbentuk lingkaran atau segi empat ukuran besar 

dan diberi pintu seperti Bubu. Dalam pagar kayu tersebut dipasang 

Jaring berukuran besar yang dapat diangkat dan diturunkan; 
 

11.Kelong, adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari buluh 

atau kawat yang terpasang di laut dengan kedalaman 3-5 

meter. Kelong berbentuk sekat-sekat atau memiliki ruang-

ruang yang berfungsi sebagai perangkap ikan; 
 

12.Belat, adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari jalinan bilah 
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bambu yang dijalin dengan akar atau ijuk atau rotan. Belat seba-

gaimana Kelong memiliki sekat-sekat atau memiliki ruang-ruang 

yang berfungsi sebagai perangkap ikan. Belat biasanya 

digunakan di laut dengan kedalaman antara 2-4 meter; 
 

13.Bento, adalah alat yang digunakan untuk menangkap Ketam 

Ren-jong yang terbuat dari potongan jarring atau rajutan 

jarring dengan mata yang besar, lalu dipasang pada bilah 

bambu atau kayu yang dilengkungkan seperti tangkul serta 

setiap ujung bamboo diberi-kan pemberat; dan 
 

14.Sondong, adalah alat penangkap udang di tepi pantai. 

Sondong terdiri dari 2 tongkat yang disilang yang salah satu 

bagiannya diberi jarring. Penggunaannya adalah didorong di 

sepanjang laut yang dangkal.  
Arsitektur Melayu. Provinsi Riau merupakan salah satu pro-

vinsi di Indonesia yang memiliki berbagai jenis arsitektur. Bahkan 

setiap daerah di Provinsi Riau memiliki arsitektur yang berbeda-

beda dengan simbol dan maknanya masing-masing. Setiap simbol 

dalam jenis arsitektur memiliki makna yang sangat dalam seperti 

dalam arsitektur yang bersumber dari kaligrafi mengandung nilai-

nilai kearipan, nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kasih saying, 

nilai kerukunan, dan nilai-nilai tanggung jawab (Isjoni, 2009: 15). 
 

Seni pembangunan rumah tradisional dalam budaya Melayu, juga 

disebut seni bina. Menurut perspektif arsitektur Melayu, bangunan yang 

baik dapat dilihat dari segi fisik yang memenuhi ketentuan adat dan sisi 

spiritualnya yang dapat nendatangkan kebahagiaan, kenya- 
 

manan, kedamaian, dan ketentraman. Bangunan yang memakai tata 

cara yang tertib, dapat disebut “rumah sebenar rumah”. Arsitektur 
 

Melayu memiliki beberapa bentuk rumah yang beberapa 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
 

1. Rumah belah bubung / rumah perabung panjang. Belah bubung 

adalah bangunan yang atapnya seperti V terbalik bila atapnya agak 

landai. Jika atapnya curam disebut “rumah lipat pandan”. Bila 

atapnya bertingkat disebut “rumah ampar labu/ rumah tebar layar/ 

rumah bersayap”. Penamaan lain berdasarkan pada posisi rumah 

terhadap jalan raya. Rumah yang dibuat dengan lerabung atap 

sejajar dengan jalan raya disebut “rumah perabung panjang”, 
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sedangkan jika perabung rumah itu tidak sejajar dengan jalan 

raya maka disebut “rumah perabung melintang”. 
 

2. Rumah limas. Atap limas yang diberi tambahan di bagian 

depan dengan bentuk atap tetap limas disebut “limas penuh”. 

Jika atap tambahan itu berbentuk belah bubung disebut 

“Limas Berabung Melayu”.7  
3. Rumah Masyarakat Melayu. Rumah adalah perkataan Melayu 

yang paling tua. Secara umum, kata rumah memiliki tiga makna, 

yaitu: dari segi kegunaannya, sebagai tempat berlindung dari 

hujan dan panas, sebagai pangkalan tempat bertolak, berlabuh, 

dan pulang. Dilihat dari segi jiwanya, rumah memenuhi berbagai 

keperluan naluri, yaitu memberikan rasa aman, tentram, 

harmoni, menjadi tempat mengasuh-mengasih, dan mendapatkan 

ketenangan jiwa. Ada dua bentuk rumah masyarakat Melayu, 

yaitu (1) bentuk persegi panjang dengan bubungan panjang yang 

disebut rumah melintang atau disebut juga Bubungan Melayu; 

dan (2) bentuk segi empat dengan bubungan berbentuk limas dan 

disebut Rumah Limas (Isjoni, 2009: 15-16).  
Tenunan Masyarakat Melayu. Tenunan masyarakat Melayu  

terutama yang eksis di Siak dijadikan salah satu obyek kajian yang 

diutamakan dalam disertasi ini. Hal ini dilakukan karena tenunan 

masyarakat Melayu merupakan salah satu karya budaya masyarakat 

Riau yang sampai saat ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan 

baik domestick maupun mancanegara. Oleh karena itu, pembahasan 

tentang tenunan ini akan lebih besar porsinya daripada produk-

produk budaya lainnya. Di samping itu, kajian tentang tenunan Riau 

ini di-fokuskan kepada tenunan yang ada di Siak, karena Kabupaten 

Siak merupakan pusat tenunan terbesar dan tertua di Provinsi Riau. 
 

Sejarah perkembangan tenun Melayu Riau menyatu dengan 

kejayaan dan kebsaran kerajaan-kerajaan Melayu, terutama kerajaan 

Siak Sri Indrapura (1511-1787). Fakta itu diisyaratkan oleh karya 

sejarah terdahulu seperti Sulalatus Salatin (abad ke-16) juga karya 

sejarah abad ke-19 seperti Tuhfat al-Nafis. Produk tenunan yang 

paling terkenal dari Riau adalah tenunan songket. Kerajinan tenun 

songket di Riau yang sangat terkenal adalah tenun songket Siak. Di 

Siak, tenun Songket pertama kali diperkenalkan oleh pengrajin yang 
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didatangkan dari kerajaan Trengganu Malaysia yaitu pada masa 

Kerajaan Siak diperintah oleh Sultan Sayid Ali. Konon, seorang 

wanita bernama Wan Siti Binti Wan Karim, seorang yang cakap 

dan terampil dalam bertenun dan mampu mengajarkan bagaimana 

bertenun kain Songket dengan baik dibawa ke Siak Sri Indrapura. 

Ini terjadi karena pada saat itu hubungan kenegaraan Kesultanan 

Siak dengan negeri-negeri Melayu di semenanjung sangat erat, 

terutama juga dalam hal seni dan budaya Melayu yang satu. Pada 

awalnya tenun yang diajarkan adalah merupakan tenun tumpu dan  
kemudian berubah dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan 

“Kik”, dan kain yang dihasilkan disebut dengan kain Tenun Siak. 
 

Pada awalnya kain tenun Siak ini dibuat terbatas bagi kalangan bang-

sawan saja terutama Sultan dan para keluarga serta para pembesar 

kerajaan di kalangan Istana Siak. Kik adalah alat tenun yang cukup 

sederhana dari bahan kayu berukuran sekitar 1x2 meter. Sesuai dengan 

ukuran alatnya, maka lebar kain yang dihasilkan tidaklah 
 

lebar sehingga tidak cukup untuk satu kain sarung, maka haruslah 

di sambung dua yang disebut dengan kain “Berkampuh”. Akibatnya  
untuk mendapatkan sehelai kain, terpaksa harus ditenun dua kali 

dan kemudian hasilnya disambung untuk bagian atas dan bagian 

bawah yang sudah barang tentu memakan waktu yang lama (Dinas 

Kebudayaan dan Pariwaisata Provinsi Riau, t.th.; Isjoni, 2009). 
 

Bertenun memerlukan bahan baku benang, baik sutera ataupun 

katun berwarna yang dipadukan dengan benang emas sebagai orna-

men (motif) atau hiasan. Karena benang sutera sudah susah didapat, 

maka lama kelamaan orang hanya menggunakan benang katun. Pada 

saat ini pula kain tenun songket siak dikembangkan pula pembuatan-

nya melalui benang sutera. Nama-nama motif tenun Songket Riau itu 

antara lain, Pucuk Rebung, Bunga Teratai, Bunga Tanjung, Bunga 

Melur, Tapuk Manggis, Semut Beriring, Siku Keluang. Semua motif 

ini dapat pula saling bersenyawa menjadi bentuk motif baru (Dinas 

Kebudayaan dan Pariwaisata Provinsi Riau, t.th.; Isjoni, 2009). 
 

Kini kerajinan kain tenun sonket sudah semakin berkembang. 

Tokoh Wanita Melayu Riau yang sangat berperan dalam mengem-

bangkan kerajinan kain tenun songket Melayu Siak di Riau adalah 

Tengku Maharatu. Tengku Maharatu adalah permaisuri Sultan Syarif 

 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 139 



 
 
 

 

Kasim II yang kedua, setelah permaisuri pertama, Tengku Agung 

meninggal dunia. Dia melanjutkan perjuangan kakaknya dalam 

meningkatkan kedudukan kaum perempuan di Siak dan sekitarnya, 

yaitu dengan mengajarkan cara bertenun yang kemudian dikenal 

dengan nama tenun Siak. Tenun Siak yang merupakan hasil karya 

kaum perempuan telah menjadi pakaian adat Melayu Riau yang 

digunakan dalam pakaian adat pernikahan dan upacara lainnya. 

Bahkan, dalam aspek lainnya, berkat perjuangan permaisuri pertama 

yang dilanjutkan oleh permaisuri kedua, perempuan yang tamat dari 

sekolah Madrasatun Nisak dapat menjadi mubalighat dan memberi 

dakwah, terutama kepada kaum perempuan (Dinas Kebudayaan dan 

Pariwaisata Provinsi Riau, t.th.; Isjoni, 2009; dan Jamil, dkk., 2010). 
 

Dilihat dari segi perkembangan motifnya, tenunan yang biasa di 

sebut songket itu telah melahirkan beragam jenis motif, yang 

mengandung makna dan falsafah tertentu. Motif-motif yang lazimnya 

diangkat dari tumbuh-tumbuhan atau hewan (sebagian kecil) di-

kekalkan menjadi variasi-variasi yang sarat dengan simbol-simbol 

yang mencerminkan nilai-nilai asas kepercayaan dan budaya Melayu. 

Kemudian, ada pula sebagian adat istiadat tempatan mengatur 

penempatan dan pemakaian motif-motif di maksud, serta siapa saja 

berhak memakainya. Nilainya mengacu kepada sifat-sifat asal dari 

setiap benda atau makhluk yang dijadikan motif yang dipadukan 

dengan nilai-nilai luhur agama Islam. 
 

Dengan mengacu nilai-nilai luhur yang terkandung di setiap 

motif itulah adat resam tempatan mengatur pemakaian dan penem-

patannya, dan menjadi kebanggaan sehingga diwariskan secara turun 

temurun. Orang tua-tua menjelaskan bahwa kearifan orang melayu 

menyimak Islam sekitarnya memberikan mereka peluang besar dalam 

memilih atau menciptakan motif. Hewan yang terkecil seperti semut, 

yang selalu bekerja sama mampu membuat sarang yang besar, mampu 

mengangkat barang-barang yang jauh lebih besar dari badannya, dan 

bila bertemu selalu berangkulan, memberi ilham terhadap pencintaan 

motif untuk mengabadikan perihal semut itu dalam motif tersebut 

sehingga lahirlah motif yang dinamakan motif semut beriring. 
 

Begitu pula halnya dengan itik yang selalu berjalan beriringan 

dengan rukunnya melahirkan motif itik pulang petang atau itik 
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sekawan. Hewan yang selalu memakan yang manis dan bersih (sari 

bunga), kemudian menyumbangkannya dengan mahkluk lain dan 

bentuk madu dan selalu hidup berkawan-kawan dengan damainya 

melahirkan pula motif lebah bergantung atau lebah bergayut. Bunga-

bungaan yang indah, wangi dan segar melahirkan motif-motif bunga 

yang mengandung nilai dan filsafah keluhuran dan kehalusan budi, 

keakraban dan kedamaian seperti corak bunga setaman, bunga 

berseluk daun dan lain-lain. Burung Balam, yang selalu hidup rukun 

dengan pasangannya, melahirkan motif balam dua setengger sebagai 

cermin dari kerukunan hidup suami istri dan persahabatan. Ular naga, 

yang dimitoskan menjadi hewan perkasa penguasa samudra, 

melahirkan motif Naga Berjuang Serindit mencerminkan sifat kearifan 

dan kebijakan. Motif Puncak Rebung dikaitkan dengan kesuburan dan 

kesabaran. Motif Awan Larat dikaitkan dengan kelemah-lembutan 

budi, kekreatifan, dan sebagainya. 
 

Dahulu setiap pengrajin diharuskan untuk memahami makna 

dan falsafah yang terkandung di dalam setiap motif. Keharusan itu 

dimaksudkan agar mereka pribadi mampu menyerat dan menghayati 

nilai-nilai yang dimaksud, mampu menyebarluaskan, dan mampu pula 

menempatkan motif itu sesuai menurut alur dan patutnya. Karena 

budaya melayu sangat bersebati dengan ajaran Islam, inti sari ajaran 

itu terpateri pula dengan corak seperti bentuk segi empat dikaitkan 

dengan sahabat Nabi Muhammad Saw. yang berempat, bentuk segi 

lima dikaitkan dengan rukun Islam, bentuk segi enam dikaitkan 

dengan rukun iman, bentuk wajik dikaitkan dengan sifat Allah Yang 

Maha Pemurah, bentuk bulat dikaitkan dengan sifat Allah Yang Maha 

Mengetahui dan Penguasa alam semesta, dan sekitarnya. 
 

Menurut orang tua melayu Riau, makna dan falsafah di 

dalam setiap motif, selain dapat meningkatkan minat-minat 

orang untuk menggunakan motif tersebut, juga dapat 

menyebarluaskan nilai-nilai ajaran agama Islam yang mereka 

anut, itulah sebabnya dahulu pengrajin diajarkan membuat atau 

meniru corak. Ungkapan adat mengatakan: 
 

Di dalam pantun banyak penuntun 
 

Bertuah orang berkain songket 
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Coraknya banyak bukan kepalang 
 

Petuahnya banyak bukan sedikit 
 

Hidup mati di pegang orang 
 

Kain songket tenun melayu 
 

Mengandung makna serta ibarat 
 

Hidup rukun berbilang suku Seberang kerja boleh dibuat 
 

Bila memakai songket bergelas 
 

Di dalamnya ada tunjuk dan ajar 
 

Bila berteman tulus dan ikhlas 
 

Ke mana pergi tak akan terlantar. 
 

Khazanah Songket Melayu amatlah kaya dengan motif dan serat 

dengan makna dan falsafahnya, yang dahulu dimanfaatkan untuk 

mewariskan nilai-nilai asas adat dan budaya setempat. Seorang 

pemakai songket tidak hanya sekedar memakai untuk hiasan tetapi juga 

untuk memakai dengan simbol-simbol dan memudahkannya untuk 

mencerna dan menghayati falsafah yang terkandung di dalamnya. 

Kearifan itulah yang menyebabkan songket terus hidup dan berkem-

bang, serta memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan mereka 

sepangjang masa (Dinas Kebudayaan dan Pariwaisata Provinsi Riau, 

t.th.; Isjoni, 2009; dan Jamil, dkk., 2010). 
 

Pakaian Melayu Tradisional dan Perhiasannya. 

Masyarakat Melayu Riau memiliki pakaian tradisionl atau 

pakaian adat yang sangat bagus baik dilihat dari segi fungsinya 

maupun dilihat dari segi estetikanya. Adat istiadat tidak terlepas 

dari Pakain Adat. Pakaian adat merupakan sebuah ciri khas suatu 

daerah dengan adat istiadatnya sesuai dengan Hukum dan Norma 

Adat yang berlaku. Untuk kaum laki-laki terdapat tiga jenis 

pakaian adat melayu. Pertama, Baju Melayu Cekak Musang yang 

terdiri dari celana, kain, dan songkok. Baju ini biasa digunakan 

pada acara-acara keluarga seperti kenduri. Kedua, Baju Melayu 

Gunting Cina. Baju ini biasa digunakan dalam aktivitas sehari-

hari di rumah untuk mengadakan acara yang tak resmi. Ketiga, 

Baju Melayu Teluk Belanga. Baju ini terdiri dari celana, kain 

samping dan penutup kepala atau songkok (Isjoni, 2009: 18-19). 
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Pakaian tradisional untuk kaum perempuan ada dua. 

Pertama, Baju Kurung, yang terdiri atas kain, baju, dan 

selendang. Selendang dipakai dengan lepas di bahu dan biasanya 

tak melingkar di leher pemakai. Kedua, Baju Kebaya Labuh, 

yang terdiri atas kain, baju, dan selendang. Panjang lengan baju 

kira-kira dua jari dari pergela-ngan tangan sehingga gelang yang 

dikenakan kaum perempuan kelihatan. Bagi perempuan dalam 

berpakaian dilengkapi dengan siput (sanggul) yang terdiri atas 

tiga macam yaitu, siput tegang, siput cekak, dan siput lintang, 

dan tudung atau penutup kepala (Isjoni, 2009: 18-19). 
 

Pakaian, bagi orang Melayu memiliki berbagai fungsi. Selain 

berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan 

dingin, pakaian juga menyerlahkan lambang-lambang. Lambang-

lambang itu mewujudkan nilai-nilai terala (luhur) yang dijunjung 

tinggi oleh masyarakatnya. Dengan bersebatinya lambang-lambang 

budaya dengan pakaian, kedudukan dan peran pakaian menjadi sangat 

mustahak dalam kehidupan orang Melayu. Berbagai ketentuan adat 

mengatur tentang bentuk, corak (motif), warna, pemakaian, dan peng-

gunaan pakaian. Ketentuan-ketentuan adat itu diberlakukan untuk 

mendidik dan meningkatkan akhlak orang yang memakainya. Pakaian 
 

Melayu dari ujung kaki sampai ke ujung rambut ada makna dan 

gunanya. “Semuanya dikaitkan dengan norma sosial, agama, dan adat- 
 

istiadat sehingga pakaian berkembang dengan makna yang 

beraneka ragam. Makna pakaian Melayu juga dikaitkan dengan 

fungsinya, yaitu pakaian sebagai penutup malu, pakaian sebagai 

penjemput budi, dan pakaian sebagai penolak bala. 
 

Pakaian Melayu memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Suatu 

karya seni disebut indah apabila dibuat dengan baik dan mempunyai 

makna. Sebagai suatu hasil kebudayaan, pakaian Melayu dari ujung 

kaki sampai ke ujung rambut ada makna dan gunanya. 
 

Penggunaan pakaian tradisional dalam upacara dilengkapi 

oleh perhiasan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. 

Dimaksud dengan perhiasan di sini khusus untuk laki-laki adalah 

perhiasan selain emas, karena kaum laki-laki diharamkan untuk 

mengenakan perhiasan emas. Perhiasan yang dikenakan oleh 

laki-laki antara lain adalah sebagai berikut (Isjoni, 2009: 19): 
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1. Untuk kepala terdiri dari kopiah (songkok, peci), serban, 

songkok haji, terbus, tanjak dengan bentuk dan namanya 

Balong Ayam, Menyongsong Angin, Elang Menyongsong 

Angin, Elang Melayang, Tebing Runtuh, Belah Mumbang, 

Tubang Layar, Tanjak Sultan, Tanjak Temenggung, Tanjak 

Laksamana, Tanjak Datok, dan Tanjak Hulubalang. 
 

2. Untuk di dada, badan, tangan, serta jari terdiri dari dokoh, 

kain selempang, selendang, gelang tangan, cincin, inai kuku 

di jari dan telapak tangan. 
 

3. Untuk pinggang, yaitu kain bengkong, pending, cembul 

cengkeh, dan keris. 
 

4. Untuk kaki, yaitu gelang kaki, kasut (sandal, selipar, capal) 

inai kuku jari dan telapak kaki.  
Perhiasan yang dikenakan oleh perempuan pada umumnya hampir 

 
sama dengan perhiasan yang digunakan oleh laki-laki. Bedanya 

adalah bahwa perempuan memakai anting-anting dan berambut 

panjang atau memakai sanggul. Terdapat beberapa bentuk atau 

jenis sanggul, antara lain: Sanggul Biasa konde), Sanggul Dua, 

Sanggul Lipat Pandan, Sanggul Lintang, Sanggul Sikat, Sanggul 

Toncit, dan Sanggul Gelung. Alat-alat yang digunakan untuk 

memakai sanggul antara lain adalah Sepit Rambut, Jala Rambut, 

Tusuk Konde Sanggul, Kain Kerudung, Selendang Manto, dan 

Selendang Biasa (Isjoni, 2009: 19). 
 

Makanan dan Minuman. Sampai saat ini banyak jenis makanan 

dan minuman yang khas masyarakat Melayu. Di antara makanan yang 

paling populer antara lain adalah sebagai berikut (Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Riau. t.th.; Isjoni, 2009: 19): 
 

1. Bolu Kemojo. Bolu Kemojo adalah makanan khas Pekanbaru. 

Kue Bolu ini sebelumnya hanya dibuat untuk sekedar konsumsi 

dalam keluarga saja, dan tidak dijual secara komersial apalagi 

dijual sebagai makanan oleh-oleh Kota Pekanbaru. Tapi dengan 

tekad yang kuat sebagian dari masyarakat Riau untuk 

menjadikan kue bolu ini sebagi makanan khas Riau, dengan 

membuka gerai-gerai, maka bolu ini menjadi semakin populer. 
 

2. Roti Jala & Roti Canai. Roti Jala & Roti Canai adalah makanan 

yang berasal dari India dan diadopsi oleh Indonesia. Biasanya 
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makanan ini disuguhkan bersama kare. 
 

3. Kue Hasidah atau Ghasidah. Teksturnya lembut dan rasanya 

manis perpaduan rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan daun 

pandan dengan bahan utamanya tepung terigu, gula pasir, dan 

air, dilengkapi dengan minyak sapi, dan bawang merah. Agak 

aneh, kue ini dimakan pake bawang goreng. Kue ini bisa 

dibentuk sesuka hati, tapi bentuk yang paling populer adalah 

bentuk kerucut dan badannya digunting sehingga menyerupai 

kulit buah nenas lalu ditaburi bawang goreng. Makanan ini 

hanya dihidangkan pada acara kenduri, syukuran, pertunangan, 

perkawinan, hari raya besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. 
 

4. Kue Bangkit. Kue kering ini berbahan dasar tepung, rasanya 

manis, gurih, renyah, lembut dilidah, dan enak. 
 

5. Cencalok atau Cencaluk ialah sejenis lauk dalam hidangan 

tradi-sional Melayu. Makanan ini dibuat dari udang halus, 

sehingga mengandungi kandungan protein yang tinggi. 
 

6. Lempuk Durian. Lempuk Durian adalah salah satu jenis makanan 

khas dari Riau yang terbuat dari Durian. Lempuk ini berbentuk 

seperti dodol. Selain di Riau, lempuk juga dapat dijumpai di daerah 

lain di Sumatera. Makanan Khas Riau ini berasal dari Kabupaten 

Bengkalis, bahkan lempuk sudai menjadi ikon Bengkalis. 
 

7. Laksamana Mengamuk. Es Laksamana Mengamuk merupakan 

minuman dingin yang menggunakan buah Kuini sebagai bahan 

utama. Konon, keberadaan minuman ini berawal dari mengamuk-

nya seorang laksamana di kebun Kuini. Laksamana tersebut 

mengamuk lantaran istrinya dibawa lari oleh pemilik kebun Kuini 

tersebut. Sang laksamana menebas-nebaskan pedangnya ke seluruh 

penjuru, hingga puluhan buah Kuini hancur karena kemarahannya 

ini. Usai sang laksamana menuntaskan kemarahannya dan pulang, 

orang-orang di sekitar kebun Kuini mengambil puluhan buah Kuini 

yang sudah tercincang dan terhampar di rumput. Pada awalnya, 

orang-orang tersebut bingung, akan diapakan buah Kuini yang telah 

terpotong-potong tersebut. Hingga salah seorang wantia, 

mencampurkan potongan-potongan buah Kuini itu dengan air 

Santan dan Gula Merah. Jadilah minuman segar, yang pada waktu 

itu, langsung dinikmati oleh orang sekampung. 
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8. Air Mata Pengantin. Es Air Mata Pengantin terdiri dari 

bermacam agar-agar berwarna-warni. Es ini sekaligus dilengkapi 

biji Selasih, Nata De Coco, dan Blewah serta serutan es batu. 
 

9. Itak atau Gelamai. Kueh ini terbuat dari tepung beras yang dibuat 

dengan cara memasukkan tepung beras ke dalam santan, dimasak 

dalam kuali atau kancah kemudian dimasukkan gula enau, diaduk-

aduk terus kurang lebih selama 3 jam atau lebih sehingga adonan 

menjadi kental dan diangkat, lalu didinginkan. Gelamai senantiasa 

dibuat untuk menyambut hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ddan 

dibuat juga untuk hidangan dalam acara kenduri. 
 

10.Juadah. Juadah adalah sebutan lain untuk kue-mueh atau penganan 

secara umum. Di sebagian tempat di Provinsi Riau, menyebutkan 

juadah untuk sejenis kue yang dibuat dari beras pulut dan sebagai-

nya. Kata Juadah bermakna bekal yang dibawa seseorang be-

pergian, berupa makanan. Juadah dihidangkan dalam berbagai 

peristiwa seperti dalam helat pertunangan, perkawinan, sunat rasul, 

batobo, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, dan lain sebagainya.
11 

 
Di samping makanan dan minuman sebagaimana tersebut, 

Riau pun memiliki banyak jenis masakan terutama dirinci 

berdasarkan daerah asalnya, seperti masakan khas Pekanbaru 

antara lain adalah (Isjoni, 2009: 19): 
 

1. Nasi Lemak Pekanbaru 
 

2. Soto Pekanbaru 
 

3. Rujak Buah Campur Maharaja 
 

4. Jus Maharani 
 

5. Rujak Buah Maharatu 
 

6. Bolu Kemojo 
 

7. Bubur Ayam Pekanbaru 
 

8. Sate Senapelan 
 

9. Laksamana Mengamuk 
 

10.Perkedel Patin.12 
 

Masakan khas bengkalis adalah: 
 

1. Lempuk Durian 
 

2. Lempuk Nanas 
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3. Kue Bangkit 
 

4. Nasi Impit 
 

5. Sambal Belacan 
 

6. Sempolet 
 

7. Sagu Rendang (Isjoni, 2009: 19). 
 

Masakan khas pelalawan antara lain adalah sebagai berikut 

(Isjoni, 2009: 19): 
 

1. Sambal Nanas 
 

2. Gulai Ayam Nanas 
 

3. Sambal Salai 
 

4. Sempedas Patin 
 

5. Udang Galah 
 

6. Ikan Salai. 
 

Masakan khas Siak antara lain adalah sebagai berikut 

(Isjoni, 2009: 19): 
 

1. Bubur Asura 
 

2. Bolu Kemojo 
 

3. Asam Pedas Patin 
 

4. Sambal Belacan 
 

5. Kue Apam. 
 

Makanan khas Dumai antara lain adalah sebagai berikut 

(Isjoni, 2009: 19): 
 

1. Lempuk Durian 
 

2. Keripik Cabe 
 

3. Dadar Guling.  
Masakan khas Indragiri Hulu dan Hilir antara lain adalah 

sebagai berikut (Isjoni, 2009: 19): 
 

1. Udang Galah 
 

2. Gulai Patin 
 

3. Lontong Mie 
 

4. Sate. 
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Masakan khas Rokan Hulu antara lain adalah sebagai 

berikut (Isjoni, 2009: 19): 
 

1. Campa Cahang 
 

2. Asam Kandih 
 

3. Campa Cahang Krasak 
 

4. Kindong 
 

5. Pendang Ikan Kwan 
 

6. Gulai Lingkitang 
 

7. Gulai Alo-alo 
 

8. Gulai Jangek Torong 
 

9. Gulai Pucuk Ubi Tumbuk 
 

10. Gulai Krasak Labu Cinu 
 

11. Gulai Tunjang 
 

12. Paih 
 

13. Pokasam Limbek 
 

14. Bakar Ikan Kopiek 
 

15. Giliang Kumangi 
 

16. Giliang Paih 
 

17. Kokek Asam Durian 
 

18. Sala Taluo Ayam 
 

19. Tumih Daun Gando 
 

20. Baka torong 
 

21. Joruk Maman 
 

22. Nasi Lomak 
 

23. Lalaju 
 

24. Itak Kopa Panggang 
 

25. Konji 
 

26. Klopong 
 

27. Lopek Pegu 
 

28. Lompuk Durian 
 

29. Tak Kopa Kukuih 
 

30. Kokek Asam Durian 
 

31. Ikan Salai, dan sebagainya. 
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Masakan khas Kampar antara lain adalah sebagai berikut 

(Isjoni, 2009: 19): 
 

1. Lemang 
 

2. Dadih 
 

3. Kue Jalai 
 

4. Gulai Salai 
 

5. Keripik Nangka 
 

6. Keripik Patin.19 
Kawasan Cagar Budaya. Provinsi Riau memiliki banyak cagar 

budaya. Sebagian besar dari cagar budaya di Provinsi Riau terdapat di 

Kabupaten Siak. Kabupaten Siak memiliki 42 situs cagar budaya yang 

menjadi situs peninggalan sejarah. Di antara 42 situs sejarah 

peninggalan Kerajaan Siak itu antara lain adalah sebagai berikut: 
 

1. Komplek Makam Marhum Pekan yang berada di Kompleks 

Masjid Raya Pekanbaru; 
 

2. Makam pendiri Pekanbaru beserta kerabat Kerajaan Siak abad 

ke-18; 
 

3. Tapak awal Masjid Nur Alam Jalan Masjid Raya Pekanbaru; 
 

4. Makam Datuk Tanah Datar; 
 

5. Makam Datuk Bandar Abdul Jalil Gubernur Provinsi Negeri 

Pekanbaru Kerajaan Siak; 
 

6. Rumah Tuan Qadi Sultan Siak H Zakaria bin Abu Bakar di 

Jalan Perdagangan; 
 

7. Jembatan Penyeberangan ke Tapak Jembatan Phontoon 

Caltex yang berfungsi sebagai buka tutup jembatan; 
 

8. Sumur tua Masjid Nur Alam yakni sumur yang dibangun 

bersamaan dengan Mesjid Nur Alam; 
 

9. Mimbar Masjid Raya Pekanbaru yang merupakan salah satu 

dari empat mimbar masjid yang dibuat semasa Kerajaan Siak 

dengan keterangan tulisan Arab Melayu di bagian atasnya; 
 

10. Gerbang Masjid Raya Pekanbaru dibangun pada tahun 1940; 
 

11. Tiang enam Masjid Raya Pekanbaru yang merupakan simbol 

empat Datuk Kerajaan Siak dan dua imam dan qadi; 
 

12. Rumah keluarga H Yahya yang dibangun sejak tahun 1898; 
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13. Rumah Honolulu di Jalan Senapelan; 
 

14. Surau Irhash, tapak sejarah markas besar pejuang tentara 

Fisa-bilillah pada zaman perang kemerdekaan; 
 

15. Rumah Tuan Qadi Sultan Siak H Zakaria bin Abu Bakar di 

Jalan Senapelan; 
 

16. Rumah tempat pembentukkan Serikat Dagang Islam Cabang 

dan Koperasi Serikat Islam Kerajaan Siak; 
 

17. Makam Imam H M Taher yang merupakan Imam 

Districkholf Kerajaan Siak; 
 

18. Makam perintis Kemerdekaan Indonesia asal Riau H M Amin 

yang juga pendiri Serikat Dagang Islam 1916 dan Koperasi 

Serikat Islam Cabang Kerajaan Siak di Pekanbaru 1917; dan 

sebagainya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, 

2010; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, 2011; 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, 2012). 

 

b. Budaya Tidak Berujud Benda 
 

Warisan budaya tidak berujud benda merupakan bagian dari 

karya budaya. Karya budaya adalah “tinggalan masa lalu sebagai hasil 

kegiatan yang berwujud ‘benda’ yang bernilai penting bagi pengem- 
 

bangan ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan, sehingga perlu  
dilindungi dan dilestarikan demi memupuk jatidiri bangsa dan kepen-

tingan nasional” (Heriyanti & Dradjat, 2012: 3). Di samping karya 
 

budaya yang berupa benda, ada pula karya budaya yang tidak 

berupa benda, atau karya budaya yang tidak berujud. 
 

Karya budaya disebut kebudayaan. Kata kebudayaan = cultuur 

(Bahasa Belanda) = culture (Bahasa Inggris) = tsaqafah (Bahasa 

Arab), berasal dari perkataan Latin colere yang berarti mengolah, 

mengerjakan, terutama mengolah tanah, atau bertani. Dari arti ini 

berkembang arti culture sebagai segala daya upaya serta tindakan 

manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam. Dalam Bahasa 

Indonesia, kata kebudayaan berasal dari kata Sansekerta buddhayah, 
 

yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Ber-

dasarkan kata tersebut kebudayaan dapat diartikan: hal–hal yang 

bersangkutan dengan akal. Ada pula sarjana kebudayaan yang 
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mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk 

budi–daya, yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka membeda- 
 

kan budaya dari kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang 

berupa cipta, rasa, dan karsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil 

dari cipta, rasa, dan karsa tersebut (Koentjaraningrat,1965: 77-

78). Provinsi Riau memiliki cukup banyak warisan budaya yang 

tidak berujud seperti upacara adat, upacara agama, musik, tarian, 

dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan analisis struktural 

fungsional, semua kebudayaan lokal Riau telah terbukti berperan 

dalam memperkokoh integrasi nasional, baik dari sisi integrasi 

normatif, fungsional, maupun koersif (Hanafiah, 2008: 65-66). 
 

Upacara Adat. Masyarakat Melayu mengenal empat macam  
adat: adat sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan  
adat istiadat. Adat sebenar adat adalah prinsip adat Melayu yang  
tidak dapat diubah-ubah. Prinsip ini tersimpul dalam Adat bersen-  
dikan Syara. Artinya, ketentuan-ketentuan adat yang bertentangan  
dengan hukum Syara tidak boleh dipakai lagi dan hukum Syara lah  
yang dominan. Adat yang diadatkan adalah adat yang dibuat oleh  
penguasa pada suatu kurun waktu dan adat it uterus berlaku jika  
tidak diubah oleh penguasa berikutnya. Adat ini dapat berubah-ubah  
sesuai perkembangan jaman dan situasi. Adat yang teradat adalah  
consensus yang dirasakan baik sebagai pedoman dalam menentukan  
sikap dan tindakan dalam menghadapi peristiwa dan masalah yang  
dihadapi masyarakat. Adat istiadat  adalah tradisi yang ada dalam  
persukuan dan pelaksanaannya diserahkan kepada suku masing-  
masing (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. t.th.: 64-  
65; Effendy, 2012: xx-lix; Ghalib, 1986: 497-511; Jamil, 2010: 200-  
203). 

 
Di antara upacara adat yang sangat terkenal di Siak adalah upacara adat 

Tepak Sirih. Tepak Sirih digunakan sebagai perangkat yang tidak boleh 

dilupakan dalam acara-upacara resmi adat bagi masyarakat Kabupaten 

Siak. Karena Tepak Sirih merupakan simbol yang memiliki arti 

penting, maka pemakaiannya tidak boleh sembara-ngan. Dalam Tepak 

Sirih terdapat combol (cembul) yang digunakan untuk menyimpan 

ramuan sirih pinang. Combol ini disusun mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan. Bagian dalam tepak sirih yang lengkap 
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dibagi menjadi dua bagian. Di bagian atas ditempatkan empat combol 

dengan susunan tertentu, yaitu pinang, kapur, gambir, dan tembakau. 

Di bagian bawah disusun cengkih, sirih, dan kacip. Pada tepak sirih 

yang berbentuk bulat, combol disusun melingkar sesuai dengan 

urutannya. Masyarakat melayu menamakan Tepak Sirih yang ber-

bentuk bujur sangkar sebagai puan, dan berbentuk empat persegi 

panjang disebut tepak. Ada kalanya, daun-daun sirih tidak dimasuk-

kan menjadi satu dalam tepak sirih, tetapi ditempatkan dalam suatu 

wadah yang di sebut Bekas Sirih. Pengaturan seperti ini memberikan 

tampilan yang lebih indah dan rancak (Maryoto dan Hidayat, 2010). 
 

Upacara Agama. Masyarakat Riau terutama masyarakat Siak 

memiliki dan mengembangkan kebudayaan tradisional yang ber-

nafaskan Islam. Kebudayaan tradisional ini disebut sebagai upacara 

agama atau upacara keagamaan. Upacara agama ini terlihat jelas 

pada siklus kehidupan masyarakat Melayu sejak kelahiran sampai 

kematian. Di antara sekian banyak upacara keagamaan yang sangat 

dominan pada masyarakat Melayu, antara lain adalah sebagai 

berikut (Hamidy, 2002: 40-52; Jamil, dkk., 2010): 
 

1. Upacara menujuh bulan. Upacara ini dilaksanakan pada saat 

seorang Ibu mengandung janin anak pertamanya pada usia 

tujuh bulan (Hamidy, 2002: 31-39; Jamil, dkk., 2010: 203). 
 

2. Upacara aqiqah, memberi nama, cukur rambut, dan turun mandi. 

Keempat upacara agama ini dilaksanakan dalam satu rangkaian 

secara bersamaan pada saat bayi berusia tujuh hari. Dalam upa-

cara ini bayi diaqiqahkan dengan menyembelih seekor kambing 

untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki-laki. Pada 

saat yang sama dilakukan kenduri dengan menjemput orang 

ramai dan pada saat itu rambut bayi dipotong, ditepung tawari 

sambil dibacakan pujian-pujian kepada Rasulullah Muhammad 

Saw. lalu dibacakan doa selamat dan doa memberi nama. Setelah 

itu dalam acara ini bayi diturunkan untuk menginjak tanah dan 

dimandikan dan akhirnya bayi itu diayun di buaian (Hamidy, 

2002: 31-39; Jamil, dkk., 2010: 203). 
 

3. Upacara khitanan dan khatam Al-Qur’an anak laki-laki. Pada mas-

yarakat Melayu setiap anak laki-laki yang bersusia sekitar sebelas 

tahun dikhitankan dan sebelum dikhitankan anak itu harus sudah 
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khatam (selesai) membaca Al-Qur’an (30 Juz) (Hamidy, 2002: 
 

31-39; Jamil, dkk., 2010: 204). 
 

4. Upacara perkawinan pinangan. Upacara pinangan ini terdiri dari 

merisik, meminang, mengantar belanja, dan pelaksanaan perni-

kahan (pelaksanaan akad nikah). Merisik disebut juga meninjau 

atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan 

tahap awal untuk menjodohkan teruna dan dara, yang melibatkan 

per-temuan antara wakil keluarga teruna dengan orang tua pihak 

dara. Pertemuan tersebut dianggap penting untuk menghormati 

keluarga pihak dara, sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu 

kalau hendak meminang anaknya, pinanglah ibu bapaknya 

terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa 

pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu 

dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. 

Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahawa 

gadis yang dicintai oleh seorang lelaki itu masih belum ada yang 

“punya”. Ini penting, kerana dalam Islam seseorang itu dilarang 

meminang tunangan orang lain. Di samping itu, adat ini juga 

bertujuan untuk menyelidik latar belakang si gadis, seperti latar 

belakang keagamaan. Lazimnya adat ini dijalankan oleh saudara 

mara terdekat pihak lelaki seperti ibu atau bapak saudaranya 

(Hamidy, 2002: 40-52; Jamil, dkk., 2010: 204). 
 

Meminang merupakan langkah lanjutan dari upacara merisak. 

Dalam pelaksanaan acara ini maksud kedatangan disampaikan 

oleh juru bicara dan menyebutkan satu persatu segala sesuatu 

yang diserahkan dan pada saat itu juga ditetapkan hari 

pernikahan (Hamidy, 2002: 40-52; Jamil, dkk., 2010: 204-205). 
 

Pelaksanaan pernikahan. Pelaksanaan pernikahan melaksanakan 

beberapa acara, yaitu menggantung, berinai, berandam, akad nikah, 

hari langsung (hari bersanding), mandi damai, dan berkunjung ke 

rumah mertua. Menggantung adalah aktivitas pra akad nikah yang 

terdiri dari memasang kembes (tenda), membuat pelamin, me-

nghias rumah dan kamar pengantin. Berinai, adalah memasangkan 

inai kepada ujung jari tangan, ujung jari kaki, serta telapak tangan 

dan telapak kaki kedua calon pengantin. Acara ini dilakukan di 

malam hari sehingga malam itu disebut “malam berinai”.  
Berandam adalah kegiatan berupa membersihkan diri calon 

 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 153 



 
 
 

 

pengantin terutama diri calon pengantin perempuan dengan cara 

mencukur bulu roma di wajah, merapikan alis, anak rambut di kening, 

maupun di tengkuk dan diakhiri dengan mandi air wewangian dan air 

tolak bala. Akad nikah adalah hari dan momen mengucap- 
 

kan ijab dan qabul. Ini adalah upacara yang sangat sacral menurut 

Syari’at agama Islam. Pada upacara ini ayah calon mempelai  
perempuan menikahkan anknya dengan seorang perjaka dan saling 

berikrar yang disebut ijab qabul. Etelah selesai akan nikah, kedua 

pangantin menyembah (menghormati) orang tua (ayah dan ibu) 

yang dilanjutkan dengan upacar tepuk tepung tawar kepada kedua 

pengantin secara bergantian yang didahului oleh pengantin laki-laki 

dan kemudian dilanjutkan pengantin perempuan yang di-dudukkan 

di atas pelaminan secara bergantian. 
 

Upacara ini diakhiri dengan pembacaan do’a mohon keselamatan 

dan kebahagiaan kedua pengantin menjadi keluarga yang 

sakinah, mawaddah, wa rahma yang dipimpin oleh seorang 

Ulama. Hari langsung (hari bersanding). Upacara ini dilakukan 

pada hari yang telah disepakati oleh pihak pengantin laki-laki 

dan pengantin perempuan. Bentuk upacaranya adalah pengantin 

laki-laki diarak dari rumah orang tuanya ke rumah pengantin 

perempuan, diiringi dengan musik kompang dan sesampainya di 

depan halaman rumah pengantin perempuan disambut dengan 

silat, dan setelah silat selesai, dilakukan bertukar tepak antara 

kedua belah pihak dan pada waktu yang bersamaan ditaburkan 

beras kunyit sebagai penyam-butan pada kedatangan pengantin. 
 

Pengantin laki-laki menuju pintu rumah dan di pintu dilakukan 

pantun berbalas antara pihak tamu dan pihak tuan rumah yang 

disebut dengan pantun buka pintu. Setelah pintu dibuka, pengantin 

laki-laki duduk bersanding di pelaminan dengan pengantin 

perempuan yang telah duduk terlebih dahulu. Setelah mereka duduk 

bersan-ding untuk beberapa saat dan disaksikan oleh khalayak 

ramai, lalu kedua pengantin dibawa turun ke depan pelaminan 

untuk mengikuti acara makan beradab yang sudah dipersiapkan. 

Acara ini disaksikan oleh sanak saudara dan keluarga kedua belah 

pihak. Makna dari makan beradab adalah memberikan tujuk ajar 

kepada kedua pengantin bagaimana tatacara makan bersama suami 

isteri dan keluarga. Upacara mandi damai dilaksanakan setelah tiga 

hari dari upacara bersanding. 
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Upacara ini dilakukan setelah adanya perdamaian antara pengantin 

laki-laki dan perempuan yang mengindikasikan bahwa pengantin 

perempuan suci adanya. Upacara ini dilangsungkan di halaman 

rumah pengantin perempuan dengan membuat balai-balai menye-

rupai pelaminan yang dihias dengan daun kelapa muda dan bunga-

bunga hidup. Upacara ini diakhiri dengan penghormatan kepada 

kedua orang tua pengantin laki-laki dan perempuan. Berkunjung ke 

rumah mertua adalah upacara yang bertujuan untuk membina 

silaturahmi antara kedua keluarga. Dalam upacara ini biasanya 

mertua dari pengantin perempuan member buah tangan untuk 

dipakai oleh anak menantunya selama dia hidup bersama dengan 

anaknya (Hamidy, 2002: 40-52; Jamil, dkk., 2010: 204-208). 
 

5. Meninggal dunia. Upacara yang dilakukan pada saat seseorang 

meninggal dunia antara lain adalah upacar yang bersifat fardhu 

kifayah adalah memandikan jenazah, mengkafaninya, menshalat-

kannya, dan menguburkannya. Di samping itu di hari-hari tertentu 

setelah kematian, yaitu di hari ke tiga, ke tujuh, keempat puluh, ke 

seratus diadakan kenduri untuk arwah sambil membacakan ayat-

ayat Al-Qur’an (Hamidy, 2002: 53-60; Jamil, dkk., 2010: 208-209).  
Musik. Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang mencintai  

seni musik tradisional. Mereka sangat menyadari bahwa musik me-

rupakan salah satu hiburan bagi manusia. Dengan musik perasaan 

menjadi tenang dan damai. Sejak zaman dahulu musik sudah menjadi 

bagian dari kehidupan manusia. Tidak terkecuali di tanah Melayu 

Riau. Tanah Melayu adalah salah satu daerah yang memiliki musik 

yang unik. Aneka ragam musik tradisonal tumbuh dan berkembang di 

masyarakat Melayu. Bahkan, di masyarakat Melayu sulit untuk 

menemukan upacara budaya maupun tradisi keaagamaan yang ter-

pisah dari musik. Sebagai bukti bahwa musik tumbuh dengan subur di 

masyarakat Melayu adalah banyaknya jenis alat musik yang eksis pada 

masyarakat mereka. Alat musik Melayu dapat digolongkan men-jadi 

empat jenis yaitu: Aerofons adalah alat musik tiup; Cordofons adalah 

instrumen musik yang memiliki senar yang dimainkan dengan cara 

dipetik; Idiofons adalah instrumen musik perkusi yang dimain-kan 

dengan cara dipukul; dan Membranofons, alat musik yang terbuat dari 

kulit atau membran yang membentang di atas instrumen untuk 

menghasilkan suara apabila dipukul. 
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Pada budaya Melayu, alat musik digunakan untuk mengiringi 

tarian atau lagu-lagu tradisional Melayu. Di antara beberapa alat 

musik tradisional Melayu Riau antara lain adalah sebagai berikut: 
 

1. Rebana Ubi. Alat musik ini sangat terkenal sejak zaman kerajaan 

Melayu Kuno. Rebana Ubi sering digunakan saat upacara 

pernikahan. Selain itu Rebana Ubi juga digunakan sebagai alat 

komunikasi sederhana pada zaman itu karena bunyinya yang 

cukup keras. Jumlah pukulan pada Rebana Ubi memiliki makna 

tersen-diri yang telah dipahami oleh masyarakt saat itu. 
 

2. Kompang. Kompang merupakan alat musik Melayu yang 

paling populer saat ini. Kompang banyak digunakan dalam 

berbagai acara sosial seperti pawai hari kemerdekaan. Selain 

itu alat musik ini juga digunakan untuk mengiringi lagu 

gambus. Kompang me-miliki kemiripan dengan rebana tetapi 

tanpa cakram logam ge-merincing di sekelilingnya. 
 

3. Sape. Sape adalah seruling tradisional masyarakat Melayu. 

Alat musik ini dibuat dengan bambu panjang yang dilubangi 

sehingga menghasilkan nada yang indah. Alat musik ini dapat 

dimainkan dengan cara ditiup. Sape digunakan untuk 

melengkapi musik tarian tradisional Melayu. Selain itu, Sape 

juga digunakan sebagai pe-lengkap musik pengiring dari lagu 

tradisional Melayu. Sampai saat ini alat musik ini masih 

sering digunakan. Salah satunya adalah untuk mengirinya 

musik dangdut (perkembangan dari musik Melayu). 
 

4. Gambus. Gambus adalah alat musik petik seperti Mandolin yang 

berasal dari Riau. Paling sedikit gambus dipasangi 3 senar sampai 

paling banyak 12 senar. Gambus dimainkan sambil diiringi 

gendang. Sebuah orkes memakai alat music utama berupa 

Gambus dinamakan Orkes Gambus atau disebut Gambus saja. 

Orkes Gambus mengiringi tari Zapin yang seluruhnya dibawakan 

pria untuk tari pergaulan. Lagu yang dibawakan berirama Timur 

Tengah. Sedangkan tema liriknya adalah keagamaan. Kini, Orkes 

Gambus menjadi milik orang Betawi dan banyak diundang di 

pesta sunatan dan perkawinan. Lirik lagunya berbahasa Arab, 

isinya bisa doa atau shalawat. Perintis orkes gambus adalah 

Syech Albar, bapaknya Ahmad Albar. 
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5. Kordeon. Kordeon adalah alat musik yang berasal dari Riau. 

Alat musik ini bisa dimainkan dengan cara dipompa. Alat 

musik ini termasuk sulit untuk dimainkan. Tidak banyak yang 

dapat memainkannya. 
 

6. Gendang. Gendang adalah instrumen music Riau yang salah satu 

fungsi utamanya adalah untuk mengatur irama. Instrument ini 

dibunyikan dengan tangan, tanpa alat bantu. Jenis kendang yang 

kecil disebut ketipung, yang menengah disebut kendang ciblon/ 

kebar. Pasangan ketipung ada satu lagi bernama kendang gedhe 

biasa disebut kendang kalih. Kendang kalih dimainkan pada lagu 

atau gendhing yang berkarakter halus seperti ketawang, gendhing 

kethuk kalih, dan ladrang irama dadi. Bisa juga dimainkan cepat 

pada pembukaan lagu jenis lancaran, ladrang irama tanggung. 

Untuk wayangan ada satu lagi kendang yang khas yaitu: kendang 

kosek. Kendang kebanyakan dimainkan oleh para pemain 

gamelan profesional, yang sudah lama menyelami budaya Jawa. 

Kendang kebanyakan di mainkan sesuai naluri pengendang, 

sehingga bila dimainkan oleh satu orang denga orang lain maka 

akan berbeda nuansanya. 
 

7. Gong. Gong merupakan sebuah alat musik pukul yang terkenal di 

Asia Tenggara dan Asia Timur. Gong ini digunakan untuk alat 

music tradisional. Saat ini tidak banyak lagi perajin gong seperti ini. 

Gong yang telah ditempa belum dapat ditentukan nadanya. Nada 

gong baru terbentuk setelah dibilas dan dibersihkan. Apabila 

nadanya masih belum sesuai, gong dikerok sehingga lapisan 

perunggunya menjadi lebih tipis. Di Korea Selatan disebut juga 

Kkwaenggwari. Tetapi Kkwaenggwari yang terbuat dari logam 

berwarna kuningan ini dimainkan dengan cara ditopang oleh kelima 

jari dan dimainkan dengan cara dipukul sebuah stik pendek. Cara 

memegang kkwaenggwari menggunakan lima jari ini ternyata 

memiliki kegunaan khusus, karena satu jari (telunjuk) bisa diguna-

kan untuk meredam getaran gong dan mengurangi volume suara 

denting yang dihasilkan. 
 

8. Calempong. Calempong banyak dimainkan oleh puak Melayu 

Rantau Kuantan, Kaampar, Pasir Pengarayan dan Melayu 

Petala-ngan. Alat musik ini ada yang dimainkan dua buah, 

lima buah, dan enam buah. 
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9. Suling. Alat music ini terbuat dari bamboo dengan lubang 

enam buah dan biasanya dimainkan bersama alat music 

lainnya, seperti gendang dan rebana (Hamidy, 2004: 182-183; 

Isjoni, 2009: 8-9; Jamil, 2010: 213-214).  
Tarian. Tari adalah salah satu sakaguru seni pertunujukan  

tradisi Indonesia. Tari yang merupakan cabang seni pertunjukan tertua 

lahir bersamaan dengan lahirnya kebudayaan manusia. Berbeda dengan 

hasil karya seni rupa yang dapat dinikmati oleh pembuat dan 

peminatnya sepanjang mereka mau, maka tari hanya dapat dinikmati 

sekali saja pada saat dipergelarkan. Sebuah pertunjukan tari memang 

dapat diulangi, tetapi pergelaran ulang sesungguhnya tidak pernah 

sama dengan pergelaran sebelumnya. Baik suasana, kondisi penari, 

tempat pertunjukan, maupun waktunya. 
 

Tari adalah salah satu ekspresi budaya yang sangat kaya, tetapi 

paling sulit untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Mengamati gerak 

laku sangat mudah, tetapi tidak mengetahui maknanya. Tari dapat 

diinterpretasikan dalam berbagai tingkat persepsi. Untuk memahami 

maksud yang hendak dikomunikasikan dari sebuah tarian, orang perlu 

tahu tentang kapan, kenapa, dan oleh siapa tari dilakukan. Dalam 

mengukur kedalaman sebuah tarian atau menjelaskan sebuah 

pertunjukan dari kebudayaan lain dituntut pemahaman cara dan 

pandangan hidup masyarakat yang menciptakan dan menerima tarian 

tersebut. Kesenian Zapin (Gambus), Kasidah, Rodat (Barodah), dan 

Zikir Barat adalah pengaruh dari kebudayaan Islam tersebut (Hamidy, 

2002: 207-241; Parani, 1986: 369-378; Sinar, 1982: 3). 
 

Dalam khazanah tari Melayu dikenal empat istilah yang berarti 

tari, yaitu tandak, yang menekankan pada langkah-langkah kaki, igal, 

yang menekankan pada gerakan-gerakan tubuh; liuk, yang 

menekankan pada gerakan merendahkan tubuh dan mengayunkan 

badan dan tangan seperti menggelai dan melayah; dan tari, yang 

ditandai dengan gerakan lengan, tangan, dan jari-jari yang lemah 

gemulai. Istilah tari juga digunakan untuk menyebut tari Melayu pada 

umumnya (Murgianto, 1986: 379-390; Sheppard, 1972: 82). 
 

Mengikuti pengelompokkan tari-tarian yang dilakukan oleh T. 

Luckman Sinar (1982: 5–12), tari-tarian di Provinsi Riau dapat di- 
 

kelompokkan kepada kelompok. Pertama, kelompok tari yang masih 
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bersifat magis-religius. Tari ini dipimpin oleh pawang yang meng-

ucapkan mantra-mantra tertentu, seperti yang dilakukan dalam upacara 

mengambil madu lebah, jamu laut, jamu bendang atau dalam tarian 

keliling sambil menginjak-injak padi (Ahot-ahot). Dalam pertunjukan 

Makyong, pawang mendapat bagian yang menghadap rebab. Tari lain 

yang termasuk kepada kelompok tari magis-religius adalah tari 

Mayang (Berasik) yang berfungsi untuk mengobati sakit menahun 

secara tradisional; tari Bandabus; tari Alu; tari Lukah; dan tari Topeng 

Binatang. Kedua, kelompok tari perang. Tari yang termasuk jenis ini 

adalah tari silat dan tari pedang yang ditarikan oleh laki-laki dengan 

memakai senjata (pisau, keris, atau pedang). Tarian ini dilakukan 

untuk menyambut tamu penting atau untuk 
 

mengarak pengantin. Tari Inai dengan gerakan silat sambil memegang 

lilin yang ditarikan di depan pelaminan dalam “Malam Berinai Besar” 

termasuk dalam kelompok ini. Tari kelompok ini yang lainnya 
 

adalah tari Cecah Inai dan tari Olang-olang. Ketiga, tari pertunjukan. 

Tari ini dibedakan menjadi tari yang bersifat semireligius dan tari yang 

semata-mata bersifat hiburan. Barodah dan Zikir Barat yang 

menyanyikan syair pemujaan kepada Allah dan Rasullulah dalam 

bahasa Arab dan bersumber dari kitab Barzanzi masuk dalam tari 

semireligius. Adapun tari yang bersifat hiburan semata-mata yaitu 

Zapin. Termasuk kepada golongan tari pertunjukan adalah tarian 

istana, seperti tari Air Mawar yang dipakai untuk menyambut tamu-

tamu penting dan tari Menjunjung Duli. Keempat, kelompok tari-tari 

Ronggeng untuk menandak, antara lain tari Lagu Senandung, tari Lagu 

Dua, tari Lenggang Mak Inang/Cik Minah Sayang, tari Pulau Sari, tari 

Patam-patam, dan Gubang. Tari Lagu Senandung, tari Lagu Dua, tari 

Lenggang Mak Inang/Cik Minah Sayang, dan tari Pulau 
 

Sari ini sering dilakukan dalam satu rangkaian dan disebut sebagai tari 

Melayu “empat serangkai” (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

t.th.: 123–25; Hamidy, 2002: 207-241; Hamidy, 2004: 193-194; Isjoni, 

2009: 9; Jamil, dkk., 2010: 211-213; Sinar, 1982: 5–12). 
 

Ilmu Pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan di 

masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan dari peranan raja-raja 

Melayu. Dalam sejarah Melayu, raja-raja Melayu digambarkan 

sebagai sosok yang luar biasa, selain memiliki kedudukan yang 
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istimewa. Keistimewaan kedudukan golongan pemerintahan 

kerajaan Melayu juga dinyatakan dengan lambing-lambang 

kebesaran secara visual, termasuk kebesaran dan keindahan istana, 

serta peralatan kebesaran kerajaan Melayu. Istana memainkan 

peranan penting sebagai pusat perkembangan budaya tertinggi, yang 

karenanya sering berusaha untuk menjaga kualitas yang baik dan 

kehalusan tradisi budaya, misalnya adat istiadat. Berperan sebagai 

pusat pembangunan budaya, Istana senantiasa mempertahankan 

tradisi budaya yang dapat mempertahankan ketinggian tamaddun 

(budaya) Melayu. Istana juga menjadi pusat perkembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan keagamaan (Ridwan, 2005). 
 

Di samping itu, keistimewaan kedudukan raja-raja Melayu 

dinyatakan dengan cara penerimaan Islam. Kedatangan dan 

penyebaran Islam digambarkan dengan cara yang menarik yang 

membolehkan orang Melayu menerima dengan baik dan 

meletakkan pada kedudukan yang tinggi. Pembinaan Islam di 

kalangan warga masyarakat pada umumnya meresap secara 

mendalam dan menyeluruh sebagaimana kedudukan Islam di 

pusat perkembangannya di Arab (Basyarsyah, 2005). 
 
 

 

. 
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Bab 5  

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN  

PARIWISATA BUDAYA MELAYU 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 Budaya Melayu sebagai Ruh Pengembangan Parawisata 
 

Kultur atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau 

bangsa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan 

wisata yang ada pada bangsa atau daerah yang bersangkutan. Kultur 

bagi pemiliknya dapat menjadi pendorong untuk mengembangkan 

wisata; bisa juga sebaliknya. Budaya Melayu sangat sarat dengan nilai-

nilai positif yang berpihak kepada pengembangan wisata, se-bagai 

salah satu pintu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kultur 

juga dengan sendirinya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk 

menikmatinya. Kekayaan kultural yang dimiliki masyarakat Riau 

menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Riau. 
 

Lebih menarik lagi, Pemerintah Provinsi Riau menargetkan jadi 

pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara pada 2020. Riau dinilai 

punya motif-motif dan ajaran Melayu seperti pantun menjadi daya tarik 

wisata asing. Untuk mencapai itu, Pemprov Riau akan lebih fokus 

untuk memperhatikan semua yang berhubungan dengan kebudayaan, 

seperti fasilitas kebudayaan, gedung teater yang bertaraf internasional, 

membuat pusat informasi budaya Melayu, dan pusat zapin nusantara 

(zapin: seni tradisi yang muncul di istana perpaduan antara Islam 

dengan budaya lokal). Upaya lain untuk mensukeskan 
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target itu Pemerintah Provinsi Riau melalui Diknas memberikan 

muatan lokal kepada seluruh sekolah dasar yang ada di Riau 

seperti kebudayaan Melayu. Setiap Jumat memakai baju adat 

Riau sehingga ketika wisatawan asing datang mereka melihat 

Melayu itu di sini. Target ini menjadi penting, karena sejak 

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk, jumlah waisatawan yang 

masuk ke Provinsi Riau menjadi turun drastis. Berbagai usaha 

pengembangan wisata dan program-programnya yang sekarang 

diusung oleh Pemerintah Provinsi Riau diharapkan mampu 

menaikkan jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Riau. 
 

Riau adalah tanah air kebudayaan Melayu. Anggapan tersebut 

didukung oleh berbagai fakta kesejarahan. Di kawasan ini sampai 

sekarang hidup sejumlah suku asli (Sakai, Bonai, Akit, Hutan, Pe-

talangan, Talang Mamak, Duano, dan sebagainya), dan masyarakat 

adat seperti Rantau Nan Kurang Oso Duo Puluo di Kuantan, mas-

yarakat Limo Koto dan Tigo Baleh Koto di Kampar, dan 

sebagainya. Sejumlah peninggalan sejarah (candi dan artefak 

lainnya) yang ditemukan memberi petunjuk pula tentang kewujudan 

kebudayaan dan peradaban kuno di kawasan ini, mulai dari pra-

sejarah hingga ke periode Hindu dan Budha. Beberapa kajian ilmiah 

bahkan me-nyatakan bahwa imperium Sriwijaya pun pernah 

bertapak di kawasan ini. Di pinggir empat sungai besar dan anak-

anak sungainya yang membelah kawasan ini, selama berabad-abad 

pernah bertapak se-jumlah kerajaan, seperti Gasib (kemudian Siak 

Sri Inderapura), Kampar (dan Pelalawan dan Gunung Sahilan), 

Rokan (dan Kunto Darussalam, Tambusai, Rambah, serta 

Kepenuhan), dan Kerajaan Keritang, Inde-ragiri, serta Kandis. 
 

Setelah imperium Melaka yang berpusat di semenanjung 

dikalahkan Portugis pada tahun 1511, federasi budaya, politik, dan 

ekonomi kawasan ini, bersama-sama Riau-Lingga, menjadi kekuatan 

penyangga kesinambungan kekuasaan Melayu yang berturut-turut 

berpusat di Johor, Riau, dan Lingga. Di tengah-tengah keluasan 

pengaruh kolonial Belanda dan Inggris di Alam Melayu, pada abad ke-

18 sampai pertengahan abad ke-20, Kerajaan Siak Sri Indrapura 

bahkan tampil sebagai pusat pewarisan kejayaan Melaka bersama 

Kerajaan Riau-Lingga dan Daerah Takluknya (di Kepulauan Riau). 
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Dalam kehidupan suku-suku asli, masyarakat adat, dan mas-

yarakat beraja-raja tersebut, wujud kebudayaan Melayu dipelihara 

menjadi patokan kehidupan sosial. Agama Islam yang mobilitas 

penyebarannya bermula dari elite perbandaran dan perdagangan, 

kemudian mempengaruhi perubahan-perubahan penting dalam 

kebudayaan setempat. Lebih dari yang lainnya, Islam secara historis 

bahkan menjadi inti dari dinamika kebudayaan Melayu tersebut. 

Pada peringkat gagasan, nilai, norma, hukum, dan aturan sosial, 

misalnya, Islam merasuk sedemikian rupa menjadi kriteria penapis 

sendi-sendi kehidupan sosial, sebagaimana tergambar dari 

pernyataan: adat bersendi syarak dan syarak bersendi Kitabullah 

(Al-Quran). Se-dangkan dalam karya dan praktik budaya, Islam 

memperkenalkan tulisan (huruf Arab) yang menyuburkan budaya 

tulis-baca (beraksara), yang kelak dianggap sebagai bagian utama 

dari prestasi puncak kebudayaan dan peradaban Melayu di Riau. 
 

Sejarah panjang perkembangan dan pencapaian kebudayaan 

Melayu tersebut berhubungan pula dengan letak Riau sebagai frontier 

area di lingkungan dinamika perdagangan dunia Selat Melaka. Di 

samping itu, alamnya juga sangat kaya dengan komoditas ekonomis, 

sehingga selama berabad-abad menjadi kawasan tujuan pendatang. 

Interaksi dengan pendatang juga berpengaruh terhadap perkembangan 

peradaban dan kebudayaan di rantau ini, di samping Islam. Interaksi 

dengan dunia luar dan pendatang ini, dalam konteks praksis sosial dan 

budaya materi misalnya, telah membiasakan orang Melayu dengan 

berbagai teknologi perairan dan pertanian. Sedangkan dalam konteks 

karya budaya, telah menghasilkan perubahan-perubahan penting dalam 

tradisi kesenian (seperti tercermin secara historis dalam perkembangan 

teater populer Bangsawan, penggunaan per-cetakan untuk penyebaran 

hikayat, dan syair-syair, dan lain-lain hingga ke genre sastra modern 

seperti puisi, cerita pendek, dan novel. 
 

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia diproklamirkan sebagai ne-

gara merdeka, dengan rangkuman wilayah yang sama dengan 

kekuasaan Hindia Belanda. Dalam kerangka kenegaraan, dinamika 

kebudayaan diberi ruang yang luas dalam konstitusi, sebagaimana 

diatur dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha 
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budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang 

terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di 

seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha 

kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan 

persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan 

asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan 

bangsa itu sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa 

Indonesia. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa memajukan 

kebudayaan bangsa bertujuan untuk menciptakan suatu kebudayaan 

yang berfungsi sebagai: (a) sarana aktualisasi masyarakat Indonesia 

yang majemuk sebagai satu bangsa yang besar; (b) kerangka acuan 

dalam beradaptasi terhadap lingkungan dan pergaulan antar sesama 

warga negara; (c) pedoman dalam mengembangkan kreativitas ke 

arah pengembangan kebudayaan dinamis demi kejayaan bangsa. 
 

Tapi, ruang luas untuk berkembang yang diberikan oleh negara 

sebagaimana dikutip di atas, dalam praktiknya tetap tidak berlaku bagi 

kebudayaan Melayu di Riau, karena beberapa perkembangan berikut 

ini. Pertama, politik negara yang sentralistik selama beberapa 

dasawarsa dalam sejarah kontemporer Indonesia. Di masa Orde Baru 

misalnya, negara menerapkan kebijakan kebudayaan nasional yang 

kriterianya tidak mengakomodir hakikat kemajemukan budaya- 
 

budaya nusantara. Dalam struktur administrasi pemerintahan misal-

nya, peranan pemerintahan “tali berpilin tiga” yang merupakan ciri 
 

pemerintahan Melayu pada struktur terbawah digantikan oleh 

pemerintahan tunggal kepala desa. Akibatnya, pemimpin agama 

(ulama) dan pemangku adat serta cendekiawan (sebagai pusat-pusat 

rujukan kebudayaan) kehilangan perannya, dan kehidupan keagamaan 

serta kebudayaan tersisih. Kedua, kebijakan ekonomi kapitalistik, yang 

berdampak pada menyempitnya ruang hidup kebudayaan dengan 
 

eksploitasi sumber daya alam (terutama hutan-tanah) besar-besaran 

di Riau. Selain merusak ‘sarang’ berbagai ekspresi budaya Melayu, 
 

akselerasi kapitalisme itu juga memicu dan memacu perubahan orien-

tasi ekonomi menuju ekonomi pasar atau uang, serta menggerus 

kepercayaan sosial pendukung kebudayaan Melayu pada nilai-nilai 

luhur kebudayaan mereka. Ketiga, perkembangan budaya global yang 

masuk melalui media bersama dengan perubahan orientasi ekonomi, 
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yang pada gilirannya mendorong perkembangan budaya 

konsumtif yang hedonis. 
 

Meskipun demikian, pada tahun 2001, pemerintah dan masya-

rakat Provinsi Riau mengambil keputusan politik tentang Pola Dasar 

Pembangunan Daerah Riau dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) 
 

(Nomor 36 Tahun 2001), yang di dalamnya termaktub Visi Riau 

2020. Visi tersebut berbunyi: “Terwujudnya Riau sebagai pusat per- 
 

ekonomian dan kebudayaan Melayu di lingkungan masyarakat yang 

agamis sejahtera lahir batin di Asia Tenggara pada tahun 2020”. 
 

Berdasarkan kalimat Visi Riau 2020, subyek utama yang ingin 

dicapai dari setiap aktivitas pembangunan di Riau adalah Riau 

sebagai pusat perekonomian dan pusat kebudayaan Melayu 

dengan bentangan ruang (locus) Asia Tenggara. 
 

Kedudukan Riau di masa depan meniscayakan Riau pada tahun 

2020 dalam bidang seni budaya menjadi pusat pemeliharaan, akti-

vitas, dan kreativitas, serta even-even pembentangan dan diseminasi 

(penyebaran) produk-produk seni budaya Melayu dengan rentang 
 

kawasan nusantara (Asia Tenggara). Riau sebagai pusat aktivitas 

seni budaya Melayu’ adalah bahwa Riau merupakan tempat pemeli-  
haraan berkesinambungan, sekaligus aktivitas produksi seni budaya 

Melayu, baik seni budaya Melayu warisan/tradisional (meliputi artefak 

atau benda-benda budaya, seni bahasa/sastra, seni rupa, dan seni 

pertunjukan (termasuk upacara-upacara adat, pengobatan, dan 

keagamaan), maupun seni budaya modern. Meningkatkan kreativitas 

seni budaya Melayu, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas 

seniman serta produksi dan ketersebaran produksi seni kreatif kebu-

dayaan Melayu di Riau. Riau sebagai pusat dokumentasi, riset, dan 

pengembangan seni budaya Melayu ialah bahwa Riau memiliki 

pangkalan data seni budaya Melayu nusantara, dengan dokumentasi 

yang lengkap, dan menjadi pusat aktivitas penelitian dan pengemba-

ngan seni kebudayaan Melayu. Membangun jaringan informasi seni 

budaya Melayu, yaitu bahwa Riau tercantum sebagai tempat utama 

jaringan informasi seni budaya Melayu di Asia Tenggara khususnya, 

di dunia pada umumnya. 
 

Diberlakukannya undang-undang perimbangan keuangan 

pusat dan daerah, maka keadaan pendanaan menjadi lebih lumayan 
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dibandingkan sebelumnya. Hal ini merupakan peluang bagi Peme-

rintah Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam meniscayakan penguatan 

dan pengembangan budaya Melayu. Riau kembali akan menjadikan 

pusat kebudayaan Melayu dengan budaya dan seni Melayu yang 

diperkuat dan berkembang secara sistemik dan dinamis. Budaya dan 

seni akan semakin berkembang dan maju dengan didukung oleh 

kegiatan akademis yang rasional dan dinamis. Itu semua bukan 

hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tapi nilai-nilai budaya itu 

sendiri membangkitkan semangat masyarakat Riau untuk 

mengembangkan wisata budaya Melayu di Riau. 
 

Indikator keberhasilan pembangunan pariwisata yang menganut 

asas berkelanjutan tidak semata diukur dari perspektif ekonomi (me-

ningkatnya devisa) yang dilegitimasi oleh lamanya kunjungan (lenght 

of stay) serta eksploitasi lingkungan alam untuk pariwisata, namun 

perlu dilandasi dengan visi kelestarian dan pemberdayaan, yang 

arahnya kepada kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan serta 

penghargaan pada nilai-nilai sosiokultural kemasyarakatan. Akan 

tetapi, penggunaan indikator keberhasilan berupa banyaknya jumlah 

kunjungan wisatawan, merupakan salah satu indikator yang tetap dapat 

digunakan untuk melihat dengan mudah ada atau tidak adanya 

keberhasilan suatu program wisata, walaupun peningkatan jumlah 

tersebut tak berarti meningkatkan kualitas masyarakat setempat. 
 

Di tahun 2004 dimana Pemerintah Provinsi Riau mulai men-

canangkan pengembangan wisata budaya Melayu yang diawali dengan 

dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau (Nomor 4 Tahun 

2004) tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 

(RIPPDA) Provinsi Riau, pada saat itu berbagai upaya dilakukan 

dengan sangat gencar. Hasilnya, angka kunjungan wisatawan manca-

negara yang masuk ke Provinsi Riau dari berbagai pintu mencapai 

61.518 wisatawan. Angka kunjungan wisatawan ke Provinsi Riau pada 

tahun-tahun berikutnya menunjukkan trend menurun secara berturut-

turut dari tahun 2005, 2006, dan 2007 adalah 54.724 wisa-tawan, 

39.759, 33.341, dan pada tahun 2008 mengalami kenaikkan yang tidak 

signifikan, yaitu mencapai 34.224 wisatawan mancanegara. 
 

Wisatawan mancanegara yang dating ke Provinsi Riau masih 

didominasi oleh Wisatawan dari Asean, disusul oleh dari Asia, 
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Eropa, Amerika, dan kemudian Australia. Dari tahun 2004 sampai 

tahun 2008 trend penurunan ditunjukkan secara konsisten oleh 

wisatawan mancanegera dari setiap kawasan. Secara nasional telah 

terjadi kenaikan jumlah wisatawan mancanegara dari 5.321.165 

wisatawan pada tahun 2004 ke 6.429.027 wisatawan pada tahun 

2008, 2009, 2010 sampai Mei 2011. Sebaliknya, jumlah wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Riau menunjukkan 

penurunan yang sangat drastis dari 61.518 wisatawan pada tahun 

2004 menjadi 34.224 wisatawan pada tahun 2008,2009,2010/2011. 

Tidak ada interpretasi lain yang paling logis dan dapat diterima dari 

angka-angka tersebut, kecuali bahwa Pemerintah Kabupaten Siak 

Sri Indrapura Provinsi Riau belum berhasil dalam mengem-bangkan 

wisata budaya Melayu pada khususnya dan kepariwisataan di 

Provinsi Riau pada umumnya. 
 
 

5. 2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan 

Parawisata Budaya Melayu 
 

Kekurangberhasilan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten 

Siak Sri Indrapura dalam mengembangkan pariwisata budaya Melayu 

itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, kualitas 

SDM pariwisata yang kurang memadai. Menurut Maryan N. Keller 

dalam (Purwanto, 2008: 97) keunggulan yang berlangsung lama akan 

datang dari pendayagunaan karyawan yang lebih baik. Dari teori 

tersebut dapat diketahui bahwa kualitas SDM kepariwisataan akan 

mempengaruhi keberlangsungan organisasi pariwisata dan produk-

tivitas kinerjanya. Kaitannya dengan pengembangan kepariwisataan di 

Kabupaten Siak Sri Indrapura, kualitas SDM berpengaruh terhadap 

keberlangsungan pencapaian tujuan yang diharapkan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata. Jika dilihat dari kualitas SDM Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dirasa masih sangat kurang. Sebagian 

besar pegawai tamatan SMA dan mereka yang sarjana pun latar 

belakang pendidikannya banyak yang belum match dengan pekerjaan 

yang mereka lakukan. Meskipun pun pada dasarnya lulusan sarjana 

juga sudah banyak, namun yang benar-benar memiliki latar belakang 

pendidikan kepariwisataan masih sangat jarang. Kualitas SDM dari 

pegawai dinas ini tentunya berdampak pada keberlansungan orga- 
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nisasi dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki. Keadaan ini diperburuk 

dengan kurangnya pelatihan-pelatihan mengenai kepari-wisataan dari 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk para pegawainya. 
 

Kedua, masih kurangnya jumlah pegawai di lingkungan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Suatu 

organisasi membutuhkan jumlah pegawai dan jenis yang tepat di 

tempat kerja yang pas agar dapat mencapai sasaran-sasaran yang di 

inginkan secara efisien dan efektif (Purwanto, 2008: 158). Dengan 

demikian jumlah pegawai akan mempengaruhi tingkat pencapaian 

tujuan di dalam organisasi. Sering terjadi double job yang meng-

akibatkan tumpang tindih pekerjaan baik di lapangan maupun di dinas. 
 

Ketiga, masih minimnya anggaran Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata baik tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Meskipun, 

telah terjadi kenaikan anggaran dari tahun ke tahun, namun anggaran 

yang sudah dinaikkan itu masih jauh dari anggaran kepariwisataan 

yang ideal. Tujuan dari analisis anggaran adalah membantu me-

nunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam bidang fungsional lain dari 

sudut pandang operasi dan strategi (Purwanto, 2008: 104). Ter-kait 

dengan pengembangan kepariwisataan, maka kecukupan ang-garan 

menjadi tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan program 

pengembangan wisata budaya Melayu di Kabupaten Siak Sri Indra-

pura. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, ang-

garan yang diberikan pemerintah daerah kepada dinas dirasa masih 

sangat kurang dibandingkan dengan besarnya program pengembangan 

kepariwisataan yang menunjang visi dan misi yang telah ditetapkan. 
 

Keempat, masih kurang baiknya sarana dan prasarana menuju 

dan di obyek wisata. Dimaksud dengan sarana di sini adalah segala 

jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi se-

bagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga 

dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan orga-

nisasi kerja. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Ke-

budayaan dan Pariwisata belum dapat memenuhi kenyamanan bagi 

pengunjungnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis di 

berbagai obyek wisata, hal tersebut meliputi kebersihan obyek wisata 

yang kurang dijaga, kelengkapan fasilitas seperti kamar mandi masih 

kurang, penerangan di obyek wisata, area parkir yang belum sesuai 
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dengan kebutuhan, alat transportasi, papan nama, papan penunjuk 

arah, hotel dan penginapan, rumah makan, dan masih banyak lagi 

sarana dan prasarana lainnya yang harus dilengkapi dan dibenahi. 
 

Kelima, masih kurangnya kerjasama dengan investor. Faktor 

penyandang dana sangat penting untuk dikenali sebagai faktor 

eksternal yang dekat sebab dampaknya bersifat lansung (Siagian, 

2008: 94). Selama ini, menurut bberapa orang informan, kerjasama 

untuk pengembangan obyek wisata dengan investor masih dirasa 

agak kurang. Padahal, kerjasama dengan investor sangat diperlukan 

karena kecukupan anggaran dinas yang terbatas. 
 

Keenam, masih sedikitnya jumlah warga masyarakat yang 

sadar wisata. Masyarakat merupakan elemen penting yang mem-

pengaruhi kesuksesan perkembangan pariwisata. Mubyarto (1984:  
35) mengemukakan bahwa “partisipasi masyarakat dalam pemba-

ngunan perdesaan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu 
 

berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa 

berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. Kaitannya dengan 
 

program pengembangan pariwisata peran serta masyarakat sangat 

diperlukan. Sebagai contoh, dengan adannya kelompok masyarakat 

sadar wisata mampu menciptakan suasana yang bersih, aman, nyaman, 

dan tentram di kawasan obyek wisata. Namun di Kabupaten Siak Sri 

Indrapura, keberadaan kelompok masyarakat sadar wisata jumlahnya 

masih sedikit. Berdasarkan informasi dari informan, ada beberapa 

langkah yang dapat ditempuh guna memperbesar jumlah masyarakat 

sadar wisata, seperti: (1) mengadakan sosialisasi kepada masyarakat 

maupun swasta mengenai pentingnya perkembangan kepariwisataan, 

(2) melibatkan masyarakat dan swasta ketika dinas sedang 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kepari-wisataan, 

(3) melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar 

maupun swasta guna pengembangan pusat kuliner dan cinderamata di 

area obyek wisata, (4) melibatkan masyarakat sekitar dalam penjagaan 

sarana dan prasarana, seperti, membantu perawatan sarana dan 

prasarana di obyek wisata, membantu penjagaan ke-bersihan, 

penjagaan keamanan obyek, serta penjagaan kelestarian lokasi obyek 

wisata, dan (5) melibatkan swasta dalam hal pemenuhan kelengkapan 

dan ketersediaan sarana dan prasarana di obyek wisata. 
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Ketujuh, kesalahan memahami nilai-nilai: adat bersendi syarak 

dan syarak bersendi Kitabullah (Al-Quran) yang menjadi falsafah 

hidup masyarakat Kabupaten Siak Sri Indrapura. Ini dike-tahui dari 

berbagai ungkapan dan kepustakaan yang ada tentang pengelolaan 

pariwisata di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kesimpulan yang kita 

pahami dari statemen dan literatur itu adalah bahwa pepatah adat 

bersendi syarak dan syarak bersendi Kitabullah (Al-Quran) merupakan 

faktor penghambat pengembangan sektor pariwisata. Sehingga 

pengembangan pariwisata berkonotasi negatif dan akhirnya 
 

terpuruk atas penyempitan makna pariwisata yang akan melang-

gengkan nilai-nilai “seronok” dan bertentangan dengan prinsip-  
prinsip adat bersendi syarak dan syarak bersendi Kitabullah (Al-

Quran). Merujuk kepada nilai-nilai budaya Melayu itu sendiri, norma 

dan kandungan falsafah tidak pernah menentang perkembangan 

pariwisata itu sendiri, sekiranya konsep pariwisata yang dikembang-

kan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip adat bersendi syarak dan 

syarak bersendi Kitabullah (Al-Quran). Tidak bisa dipungkiri bahwa 

banyak kekayaan alam yang indah yang ada di berbagai tempat di 

Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah dimiliki oleh para investor yang 

lebih mementingkan aspek ekonomi (tingkat pengembalian modal) 

daripada mengelola berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Disinilah 

letaknya kenapa pengembangan wisata budaya Melayu di Kabupaten 

Siak Sri Indrapura berjalan lambat, karena pihak penge-lola lebih 

berorientasi pada pencapaian keuntungan dalam waktu pendek, tanpa 

perlu lagi memperhitungkan situasi jangka panjang. Semua bentuk 

kegagalan pengelolaan tersebut sering disandarkan pada falsafah adat 

bersendi syarak dan syarak bersendi Kitabullah (Al-Quran) yang tidak 

kondusif. Sungguh ironis pepatah adat bersendi syarak dan syarak 

bersendi Kitabullah (Al-Quran) digiring pada sebuah kesimpulan 

untuk menolak pengembangan kepari-wisataan. Tanpa menolak 

simpulan statemen dan literatur tersebut sungguh bijaksananya menguji 

kebenaran semua hipotesa tersebut untuk menjelaskan lambatnya 

proses pengembangan sektor pari-wisata di Kabupaten Siak Sri 

Indrapura. 
 

Kedelapan, di Kabupaten Siak Sri Indrapura dan di Indonesia 

pada umumnya, pengembangan wisata, terutama wisata alam, selama 
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ini berorientasi pada pemenuhan tuntutan pasar global (global 

market demand) dan tidak melirik potensi pasar lokal (local 

market potencies) sebagai segment pasar potensial. Hal ini 

terlihat dari penyediaan fasilitas, gaya arsitektur bangunan yang 

serba modern agar turis berbagai penjuru dunia berbondong-

bondong datang. Dalam rencana strategis pembangunan 

pariwisata di Provinsi Riau termasuk di Kabupaten Siak Sri 

Indrapura, lebih berorientasi pada menembus pasar global, hal 

ini jelas mengabaikan pasar wisata lokal yang terbukti tidak 

dipengaruhi oleh krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. 
 

Kesembilan, masih rendahnya tingkat kepercayaan dan ke-kuatan 

jaringan (social capital) pada level pemerintahan. Rendahnya tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan instropeksi 

sekaligus menjadikan bahan evaluasi untuk merancang pengembangan 

wisata budaya Melayu di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Citra pemerintah 

yang sarat dengan KKN, seperti yang kini tengah melilit Gubernur Riau, 

telah berdampak pada kegagalan pengelolaan program pengembangan 

wisata di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Oleh karenanya pengembangan 

wisata budaya harus di bangun atas kekuatan rasa saling percaya antara 

pemerintah dan masyarakat yang selama ini cendrung diabaikan. Saling 

percaya itu akan berjalan 
 

mulus, jika seluruh komponen yang terlibat dalam kepariwisataan 

menjalankan pepatah leluhur orang Melayu ini berikut ini: “Sifat elok 

sama dipegang, sifat buruk sama dipantang” (Effendy, 2002: 20). 
 

Kurang berhasil, bukan berarti tidak ada pencapaian sama 

sekali. Meskipun tidak begitu besar, Pemerintah Kabupaten Siak Sri 

Indrapura telah mengalami sedikit kemajuan dalam pengemba-ngan 

pariwisata budaya Melayu. Kecenderungan positif ini dipe-ngaruhi 

oleh factor-faktor sebagai berikut. Pertama, kesesuain visi dan misi 

dengan kondisi kepariwisataan di Kabupaten Siak Sri Indrapura. 

Visi adalah cita-cita yang dibawa setiap pemimpin pada saat ia 

memimpin suatu orgnisasi tanpa kecuali (Nugroho, 2010: 33). Misi 

memberikan gambaran mengenai tujuan itu. Suatu orga-nisasi 

mutlak perlu merumuskan misi yang akan diemban sebagai 

pemandu tindakan eksekutif untuk mencapai tujuan yang telah di-

tetapkan (Siagian, 2008: 43). Dengan demikian dapat dikatakan 
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bahwa kesesuaian antara visi, misi dengan kondisi merupakan suatu 

yang sangat penting. Jika dilihat dari visi dan misi Gubernur Provinsi 

Riau dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, visi dan misi Bupati 

dan Walikota dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi 

Riau dan Kabupaten Siak Sri Indrapura sudah terdapat kesesuaian 

sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. 
 

Kedua, pelaksanaan misi guna pencapaian visi. Pelaksanaan 

misi yang tepat sangat mempengaruhi pencapaian visi. Peter 

Drucker (Bryson, 2007: 112) menekankan bahwa tanpa pemahaman 

tujuan, kita benar-benar akan tersesat. Misi memberikan gambaran 

mengenai tujuan itu. Siagian (2008: 43) menegaskan bahwa untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, suatu organisasi mutlak 

perlu merumuskan misi yang akan diemban sebagai pemandu 

tindakan eksekutif di masa depan. Usaha dari Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Riau dan Dinas-dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata di seluruh Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan misi 

sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan melaksanakan program-

program kerja yang match dengan misi yang telah ditentukan. 
 

Ketiga, adanya media informasi yang baik. Gordon B Davis 

dalam (Hasibun, 2009: 251) mengemukakan bahwa informasi 

adalah data yang telah dirposes/diolah ke dalam bentuk yang sangat 

berarti untuk penerimanya dan merupakan nilai yang sesungguhnya 

atau dipahami dalam tindakan atau keputusan yang sekarang atau di 

masa yang akan datang. Informasi yang diberikan guna memberikan 

penge-tahuan pada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Siak Sri Indrapura. 

Saat ini media informasi yang ada sudah tersedia dengan baik. 

Penyediaan informasi diberikan melalui leaflet, booklet, dan melalui 

website. Seluruh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau telah memiliki website setelah 

sebelumnya diberikan contoh oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi. Selain itu, informasi juga disebarluaskan 

melalui pameran-pameran yang dilakukan Dinas serta pubikasi 

lewat media lain seperti pembuatan Data Base Kepariwisataan, 

penerbitan Buletin Pariwisata, Koran, majalah, radio, dan televisi. 
 

Keempat, adanya “komitmen” antar stakeholder dalam usaha 
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pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Siak Sri Indrapura, 

walaupun baru sebatas pada level aturan. Menurut Olsen dan Eadi 

(1982) (dalam Bryson, 2007: 85) dukungan dan komitmen dari orang-

orang penting pembuat keputusan adalah hal yang vital dalam men-

sukseskan suatu program, termasuk kebijakan pengembangan wisata 

budaya Melayu di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Pengembangan 

kepariwisataan tidak dapat lepas dari dukungan komitmen stakeholder. 

Komitmen stakeholder dianggap perlu dalam pengembangan ke-

pariwisataan guna mensinergikan program-program pengembangan 

kepariwisataan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau sudah 

mengupayakan untuk membangun komitmen bersama antar 

stakeholder. Sebagai contoh, dengan cara mengumpulkan masyarakat 

sekitar obyek wisata, LSM, Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia (PHRI), Association of the Indonesian Tours & Travel 

Agencies (ASITA), dan kelompok-kelompok kuliner untuk memba-

ngun komitmen bersama dengan cara meberikan saran dan masukan. 
 

Kelima, kondisi perekonomian yang mendukung. Pertimbangan 

ekonomi adalah faktor di bidang ekonomi dalam lingkungan mana 

organisasi bergerak (Siagian, 2008: 65). Secara lebih detail, Jackson, 

1989 (dalam Pitana, 2005) melihat bahwa faktor penting yang 

menentukan permintaan pariwisata berasal dari komponen daerah asal 

wisatawan antara lain, jumlah penduduk (population size), kemampuan 

finansial masyarakat (financial means), waktu senggang yang dimiliki 

(leisure time), sistem transportasi, dan sistem pemasaran pariwisata 

yang ada. Para informan yang tersebar di seluruh Kabu-paten dan Kota 

di Provinsi Riau menyampaikan penilaian serupa bahwa kondisi 

perekonomian masyarakat Kabupaten Siak Sri Indra-pura sudah cukup 

baik. Sebagai implikasinya, sebagian dari masy-arakat Kabupaten Siak 

Sri Indrapura sudah memiliki kesadaran yang cukup akan pentingnya 

berwisata sebagai upaya untuk menghibur diri dan keluarga. Pada 

dasarnya seseorang melakukan suatu per-jalanan dimotivasi oleh 

beberapa motivasi yang dapat dikelompok-kan menjadi empat 

kelompok besar, yaitu: (1) physical or physio-logical motivation, yaitu 

motivasi yang bersifat fisik antara lain untuk relaksasi, kesehatan, 

kenyamanan, berpartisipasi dalam ke-giatan olahraga, bersantai dan 

sebagainya, (2) cultural motivation, 
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yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan 

kesenian daerah lain, (3) social or interpersonal motivation, yaitu 

motivasi yang bersifat sosial, seperti mengunjungi teman dan 

keluarga, mene-mui mitra kerja, melakukan hal-hal yang dianggap 

mendatangkan gengsi (prestice), melakukan ziarah, pelarian dari 

situasi yang mem-bosankan dan seterusnya, dan (4) fantasy 

motivation, yaitu adanya motivasi di daerah lain sesorang akan bisa 

lepas dari rutinitas ke-seharian yang menjemukan dan yang 

memberikan kepuasan psi-kologis (McIntosh, 1977; dan Murphy, 

1985, dalam Pitana, 2005). Sementara Pearce, 1998 (dalam Pitana, 

2005) berpendapat, wisa-tawan dalam melakukan perjalanan wisata 

termotivasi oleh beberapa faktor yakni: kebutuhan fisiologis, 

keamanan, sosial, prestise, dan aktualiasasi diri. 
 

Keenam, kondisi politik yang stabil. Para pengambil keputusan 

stratejik perlu memahami percaturan kekuatan dan pengaruh yang 

terjadi dalam suatu masyarakat bangsa di lingkungan mana ia ber-

gerak, termasuk percaturan kekuasaan dan kekuatan yang terjadi di 

kalangan para politisi dan para negarawan (Siagian, 2008: 71). Dari 

sekian pendapat informan diketahui kondisi politik di Kabupaten Siak 

Sri Indrapura relatif stabil. Menurut mereka, sebagai buktinya adalah 

bahwa di Kabupaten Siak Sri Indrapura tidak pernah terjadi atau sangat 

jarang terjadi demo maupun kerusuhan. Bahkan, dengan adanya visi 

gubernur yang pro investor dapat dikatakan kondisi po-litik di Provinsi 

Kabupaten Siak Sri Indrapura mendukung perkem-bangan 

kepariwisataan yang kini tengah dikembangkan menjadi wisata budaya 

Melayu. Kondisi politik yang stabil merupakan faktor yang sangat 

mampu mendorong perkembangan pariwisata, karena wisatawan adalah 

orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke 

tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunju-ngannya itu. 

Tipologi wisatawan merupakan aspek sosiologis wisa-tawan yang 

menjadi bahasan yang penting pada studi pariwisata, Menurut Plog, 

1972 (dalam Pitana, 2005) tipologi wisatawan itu sebagai berikut: (1) 

allocentris, yaitu wisatawan yang hanya ingin mengunjungi tempat-

tempat yang belum diketahui, bersifat petuala-ngan, dan mau 

memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh mas-yarakat lokal, (2) 

psycocentris, yaitu wisatawan yang hanya ingin 
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mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah mempunyai fasilitas 

dengan standar yang sama dengan di negaranya, dan (3)mid-centris, 

yaitu terletak diantara tipologi allocentris dan psycocentris. Menurut 

Pitana (2005), tipologi wisatawan perlu diketahui untuk tujuan peren-

canaan, termasuk dalam pengembangan kepariwisataan. Tipologi yang 

lebih sesuai adalah tipologi berdasarkan atas kebutuhan riil wisatawan 

sehingga pengelola dalam melakukan pengembangan objek wisata 

sesuai dengan segmentasi wisatawan. Pada umumnya kelompok 

wisatawan yang datang ke Indonesia terdiri dari kelompok wisatawan 

psikosentris (psycocentris). Kelompok ini sangat peka pada keadaan 

yang dipandang tidak aman dan sangsi akan kese-lamatan dirinya, 

sehingga wisatawan tersebut enggan datang atau membatalkan 

kunjungannya yang sudah dijadualkan apabila situasi politik berada 

pada keadaan yang tidak menentu. 
 

Ketujuh, kondisi sosial budaya yang mendukung. Faktor-faktor 

sosial sangat penting disadari oleh para pengambil keputusan stra-tejik. 

Berbagai faktor seperti keyakinan, sistem nilai yang dianut, sikap, 

opini, dan gaya hidup harus dikenali secara tepat (Siagian, 2008: 73). 

Selama ini kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Siak Sri 

Indrapura tidak menjadi penghambat bagi perkembangan 

kepariwisataan di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Bahkan, di berbagai 

daerah di Riau terdapat kelompok-kelompok tari-tarian khas masya-

rakat, yang menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat Kabupaten 

Siak Sri Indrapura mendukung perkembangan kepariwisataan. 
 

Kedelapan, adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur 

kepariwisataan. Bryson (2007: 109), mengatakan bahwa sebelum 

organisasi bisa mendefinisikan misi dan nilai-nilainya, harus diketahui 

dengan jelas apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan oleh 

otoritas eksternalnya (Undang-Undang, Hukum, dan Peraturan-

Peraturan). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau telah 

memiliki Perda, yaitu Perda Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 

(RIPPDA) Provinsi Riau. Menurut Medlik (1980), ada empat aspek 

yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek 

tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk totalitas dari 

sebuah produk wisata, yaitu: (1) Attraction (daya tarik) daerah 
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tujuan wisata (DTW), baik daya tarik berupa alam maupun 

masyarakat dan budayanya, (2) Accesable (transportasi); accesable 

dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat 

dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata, (3) 

Amenities (fasilitas); amenities memang menjadi salah satu syarat 

daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal 

lebih lama di DTW, dan (4) Ancillary (kelembagaan); adanya 

lembaga pariwisata, wisatawan akan semakin sering mengunjungi 

dan mencari DTW apabila di daerah tersebut wisatawan dapat 

merasakan keamanan, (protection of tourism) dan terlindungi 

dengan jelasnya aturan yang mengatur kepariwisataan. 
 
 

5.2. Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 
 

Penghargaan merupakan puncak dari keberhasilan. Keberha-

silan pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau sangat dipenga-

ruhi oleh ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wisata. 

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, sarana dan prasarana 

pariwisata di Provinsi Riau masih jauh dari ideal baik secara kuan-titas 

maupun kualitas. Namun demikian, hal ini tidak dapat digene-ralisir, 

karena secara detail kualitas dan kuantitas sarana dan pra-sarana wisata 

di berbagai Kabupaten/Kota di Riau sangat bervariasi, dari mulai yang 

sangat siap sampai kepada yang kurang siap. Sebagai contoh, menurut 

penulis, dari sekian banyak lokasi wisata, Desa Wisata Buluhcina 

merupakan titik yang paling siap untuk menjadi destinasi wisata di 

Provinsi Riau, walaupun masih harus ada pe-nyesuaian terlebih dulu 

sarana dan prasarana. Desa Wisata Buluhcina atau disebut dengan 

Hutan Ulayat Rimbo Tujuh Danau menyuguhkan pengalaman 

menikmati tujuh danau di wilayah tersebut beserta kekayaan vegetasi 

dan fauna yang dimiliki. Tujuh danau tersebut adalah Danau Baru, 

Danau Tanjung Putus, Danau Tanjung Balam, Danau Buntu, Danau 

Pinang Dalam, Danau Pinang Luar dan Danau Tuoktonga. Meskipun 

pengelola menyatakan sangat siap, tapi menurut pengamatan penulis, 

sarana di wilayah tersebut, seperti papan pe-tunjuk denah lokasi Tujuh 

Danau di depan sebuah gazebo di tepian Danau Tanjung Putus masih 

belum memadai. 
 

Meski demikian, potensi wisata gelombang ombak Bono di 
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Sungai Kampar, tepatnya di wilayah Teluk Meranti, Kabupaten Pe-

lalawan, sebagai salah satu yang terunik dan perlu diutamakan. Bono, 

menurut cerita turun temurun warga sekitar berasal dari kosakata 

setempat berarti benar melewati wilayah administrasi tiga desa yaitu 

Desa Pulau Muda, Teluk Meranti dan Teluk Binjai dengan jarak 

tertempuh gelombang sepanjang 35-40 kilometer. Seringkali 

peselancar asing didampingi seorang pendayung kayak yang sedang 

berupaya memecahkan rekor dunia dalam hal berselancar dengan jarak 

terjauh dan waktu terlama. Lima orang tersebut adalah empat 

peselancar Steve King asal Inggris, Steve Holmes (Inggris), Nathan 

Maurice (Inggris), dan Fabrice Colas (Prancis) beserta seorang 

penunggang kayak Dominique Avrilleau (Prancis). 
 

Meskipun sarana dan prasarana masih kurang, tapi, Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) Riau tengah giat memperbaiki sarana dan pra-

sarana tersebut melalui penganggaran yang sistematis dan Pemprov 

pun gencarkan promosi sejumlah obyek wisata di Riau baik di tingkat 
 

nasional maupun dunia internasional. Libatkan berbagai stakeholder 

guna mendongkrak kinerja sektor pariwisata Riau. “Kita akan ikut 
 

sejumlah pameran nasional dan internasional seperti di Singapura 

Malaysia, Cina dan Thailand. Hal ini kami lakukan guna mendongrak 
 

promosi pariwisata di Riau sehingga wisatawan pun berdatangan ke 

Riau,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 

Provinsi Riau, Said Syarifuddin SE MP. 
 

Promosi merupakan langkah strategis dalam pemasaran. Pema-

saran adalah seluruh kegiatan untuk mempertemukan permintaan dan 

penawaran, sehingga pembeli mendapat kepuasan dan penjual 

mendapat keuntungan maksimal dengan resiko serendah-rendahnya 

(Spillane dalam Ediwarsyah 1987). Lebih lanjut Winardi dalam 

Ediwarsyah (1987) mengatakan bahwa pemasaran adalah aktifitas 

dunia usaha yang berhubungan dengan arus benda-benda serta jasa-

jasa dari produksi sampai konsumsi dimana termasuk tindakan mem-

beli, menjual, menyelengarakan reklame, menstandarisasi, pemisahan 

menurut nilai, mengangkut, menyimpan benda-benda, serta informasi 

pasar. Berdasarkan keterangan di atas, dapat difahami bahwa pe-

masaran adalah suatu kegiatan usaha perdagangan baik dalam bentuk 

barang-barang atau jasa, yang dilakukan oleh Si penjual kepada Si 
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pembeli, di dalamnya termasuk tindakan memperkenalkan 

barang-barang dan jasa, menjual, membeli, menstandarisasi 

dengan tujuan untuk memberi kepuasan antara Si penjual kepada 

Si pembeli dengan melalui proses pertukaran. 
 

Dengan demikian, dalam kegiatan pemasaran maka akan ada 

kegiatan promosi, karena promosi ini sangat diperlukan untuk mem-

pertemukan antara produsen dengan konsumen, memperkenalkan 

jenis dan mutu barang dan jasa yang dihasilkan sehingga antara Si 

pembeli dan Si penjual mendapat kepuasan. Promosi adalah usaha 

untuk me-majukan sesuatu, kerap kali istilah promosi dihubungkan 

dengan misalnya kepariwisataan, perniagaan yang berarti usaha 

untuk me-majukan kedua bidang tersebut. Bila dikaitkan dengan 

kepari-wisataan, maka yang menjadi sasaran promosinya adalah 

obyek pariwisata, yaitu dengan cara memaparkan keadaan daya 

tarik dari wisata tersebut, sarana dan prasarana yang telah tersedia 

di obyek pariwisata, sehingga menimbulkan keinginan orang untuk 

berkunjung di obyek pariwisata tersebut. 
 

Kendala dalam pengembangan potensi pariwisata adalah in-

frastruktur yang masih belum memadai. Hal itu khususnya terkait 

dengan keberadaan jalan-jalan sebagai akses masuk menuju kawasan 

wisata serta sarana pendukung sebagai penunjang pengembangan 

sebuah kawasan wisata. Sampai sekarang, lanjutnya, tercatat ada 290 

obyek wisata yang ada di kabupaten/kota Riau. Dinas Pariwisata Riau 

berencana optimalkan sejumlah Taman Nasional yang ada di Riau 

untuk dijadikan kawasan wisata alam unggulan dengan meli-batkan 

masyarakat tempatan. Fasilitas sarana dan prasarana belum menunjang, 

ini yang harus segera dibenahi supaya wisatawan betah. 
 

Pemerintah daerah terus meningkatkan dan mempersiapkan 

sarana dan prasarana pendukung seperti perencanaan dan pengem-

bangan pelabuhan laut Bagansiapiapi, Panipahan dan Sinaboi yang 

dipersiapkan sebagai pintu gerbang pendaratan penumpangan antar laut 

terdekat di negara tetangga Malaysia seperti Port Klang dan Port 

Dikson, dan lain sebagainya. Pentingnya pelabuhan ini dengan sasaran 

meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Jemur dan daerah lain. 

Kini, beberapa kota dan tempat-tempat menarik di Kabupaten 

 

180 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

Rokan Hilir terus berbenah untuk dijadikan tujuan yang menarik bagi 

wisatawan seperti kota nelayan Panipahan, Pulau Halang dan Sinaboi 

serta Bandar Lama Bagansiapiapi. Selain itu juga, dikembangkan 

kawasan baru pengembangan kota Bagansiapiapi di Batu Enam 
 

Bagansiapiapi. Di lokasi ini direncanakan pembangunan pusat peme-

rintah dengan arsitektur bernuansa “Kubah” pada setiap bangunannya 
 

dengan menghadap muara sungai Rokan. Ada pula kota-kota dengan 

latar belakang agrowisata seperti Bagan Batu, Pujud dan Sedinginan. 

Kubu dan Tanah Putih menyuguhkan unsur budaya sebagai ciri wi-

layahnya. Riau memiliki situs peninggalan sejarah serta tempat-tempat 

lainya yang menyuguhkan keindahan pantai, taman laut serta habitat 

penyu langka, seperti objek wisata alam Danau Laut Napangga dengan 

habitat Ikan Arwana serta Komunitas suku aslinya. 

 
 

 

. 
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Bab 6 
 

PENUTUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau memiliki pe-

ninggalan budaya, kreativitas budaya, dan inovasi budaya yang men-

jadi daya tarik wisata. Budaya Melayu dan pariwisata di Siak Sri 

Indrapura merupakan dua unsur berbeda yang komplementer bagai-

kan dua sisi dari sebuah mata uang. Sebagai sebuah ide, mentalitas, 

kretivitas, dan semangat kerja, budaya Melayu merupakan faktor 

pelecut bagi perkembangan pariwisata di Kabupaten Siak Sri Indra-

pura. Sebagai sebuah produk, budaya Melayu menjadi komoditas dan 

daya tarik wisata di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Karena itu, industri 

budaya Melayu dan pariwisata di Kabupaten Siak Sri Indra-pura, telah 

menjadi salah satu andalan penghasil devisa oleh Peme-rintah 

Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak Sri Indrapura memiliki 

produk budaya yang sampai sekarang menjadi “trade mark” Provinsi 

Riau, yaitu berbagai corak produk kerajinan tenun songket, berbagai 

jenis makanan khas Riau, dan berbagai macam peninggalan sejarah 

yang salah satunya telah menjadi objek wisata sejarah ter-kemuka di 

Provinsi Riau, yaitu Istana Siak. 
 

Pelaku pengembangan pariwisata budaya Melayu di Kabupaten 

Siak Sri Indrapura terdiri dari unsur pemerintah, investor, dan masya-

rakat. Seluruh unsur telah menjalankan hubungan asosioatif dalam 

menjalankan perannya masing-masing. Semua pihak yang terlibat 
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dalam mengembangkan wisata budaya Melayu di Kabupaten 

Siak Sri Indrapura, tidak sekedar menjalin hubungan karena ada 

kepenti-ngan dari aspek ekonomi semata, tapi juga mereka 

sangat menyadari bahwa nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai 

budaya Melayu sangat mendorong untuk bekerja, dan bekerja itu 

juga memiliki nilai-nilai keagamaan (religious values). 
 

Realitas interaksi antar pelaku pariwisata dalam pengemba-

ngan pariwisata budaya Melayu di Kabupaten Siak Sri Indrapura 

sudah berjalan meskipun intensitasnya masih rendah. Padahal, 

interaksi yang intensip antara pemerintah, investor, dan 

masyarakat sangat diperlukan dalam mengembangkan pariwisata 

budaya Melayu, karena interakasi yang intensip di antara mereka 

mencirikan suatu dinamika tinggi yang terpola berdasarkan pada 

nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Siak Sri 

Indrapura, yang dijadikan inti atau ruh dari kehidupan 

masyarakat pariwisata di Kabupaten Siak Sri Indrapura. 
 

Hubungan sosial yang sangat solid diantara mereka merupakan 

modal yang sangat tinggi nilainya dalam mengembangkan wisata 

budaya Melayu ini. Terjadinya suatu interaksi dalam masyarakat 

disebabkan karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Melalui interaksi inilah individu maupun kelompok saling berhu-

bungan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Interaksi juga 

dapat dilihat sebagai hubungan yang terjadi di antara identitas sosial 

yang berbeda. Hasil suatu interaksi dapat berbentuk kerjasama, kom-

petisi maupun konflik. Wujud kerjasama di antara individu maupun 

kelompok lebih dimotivasi oleh rasa saling pengertian; sedangkan 

persaingan, pertikaian atau pertentangan lebih didorong oleh adanya 

kepentingan yang sama di antara pihak yang terlibat. Adapun ako-

modasi lahir sebagai suatu upaya untuk meredakan pertentangan me-

nuju keseimbangan. 
 

Keadaan lingkungan masyarakat, alam, dan budaya yang me-

rupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata budaya 

Melayu di Kabupaten Siak Sri Indrapura sangat kondusip bagi pe-

ngembangan pariwisata budaya Melayu. Hal itu dapat dilihat dari 

berbagai aspek, seperti dari jenis obyek dan daya tarik wisata yang 

demikian banyak, obyek wisata potensial yang sangat variatif, obyek 
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wisata unggulan yang sudah sangat terkenal, dan acara-acara wisata 

reguler yang terorganisir dengan baik. Analisis pengembangan pari-

wisata budaya Melayu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan fisik 

yang secara langsung berhubungan dengan pengembangan pariwisata 

dan lingkungan masyarakat Kabupaten Siak Sri Indrapura itu sendiri. 
 

Optimalisasi kepuasan terhadap pariwisata budaya Melayu di 

Kabupaten Siak Sri Indrapura terus dilakukan oleh berbagai pihak 

terkait, terutama oleh pemerintah daerah. Usaha-usaha yang tengah 

dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan pengembangan 

pariwisata budaya Melayu di Kabupaten Siak Sri Indrapura adalah:  
(1) meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana 

wisata menuju, dan di berbagai obyek wisata; (2) ekstensivikasi 

dan intensivikasi promosi wisata, baik di tingkat nasional 

maupun inter-nasional; (3) memacu keterlibatan berbagai pihak 

terkait dalam pengembangan pariwisata budaya Melayu; dan (4) 

meningkatkan anggaran pemerintah dalam sektor pariwisata. 
 

Budaya Melayu merupakan ruh penentu keberhasilan 

pengem-bangan pariwisata budaya Melayu di Kabupaten Siak Sri 

Indrapura. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat Melayu 

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan 

wisata di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Budaya bagi pemiliknya 

dapat menjadi pendorong untuk mengembangkan wisata. Budaya 

Melayu sangat sarat dengan nilai-nilai positif yang berpihak 

kepada pengembangan wisata, sebagai salah satu pintu untuk 

meningkatkan kesejahteraan masya-rakat. Nilai-nilai budaya 

Melayu yang dimiliki masyarakat Riau yang hampir seluruhnya 

pemeluk Islam, sangat identik dengan nilai-nilai etika kerja Islam 

yang sangat pro terhadap pengembangan wisata budaya Melayu. 
 

Budaya juga dengan sendirinya bisa menjadi daya tarik bagi 

wisatawan untuk menikmatinya. Kekayaan kultural yang dimiliki 

masyarakat Kabupaten Siak Sri Indrapura menjadi daya tarik sendiri 

bagi para wisatawan untuk datang ke Kabupaten Siak Sri Indrapura. 

Agar pelaksanaan program pengembangan pariwisata budaya Melayu 

di Kabupaten Siak Sri Indrapura berjalan lebih cepat, maka Peme-

rintah Kabupaten Siak Sri Indrapura perlu meningkatkan fungsio-

nalisasi faktor sosiologi dan antropologi yang mendukung, dan su- 
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paya mampu mengeliminir faktor sosiologi dan antropologi yang 

menghambat pelaksanaan program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

188 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abdul Hadi W. M. 2000. Tasawuf yang Tertindas: Kajian 
Hermeneutik terhadap Karya-karya Hamzah Fansuri. 
Jakarta: Paramadina. 

 

Abdullah, Taufiq. 1979. Agama Etos Kerja dan Perkembangan 
Ekonomi. Jakarta: LP3ES. 

 

Adimihardja, Kusnaka. 1983. Kerangka Studi Antropologi Sosial 
dalam Pembangunan. Bandung: Tarsito. 

 

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2008. Paradigma dan Revolusi Ilmu 
dalam Antropologi Budaya. Yogyakarta: t.t. 

 

Ahmad, A. Samad. 1985. Kerajaan Johor-Riau. Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia. 

 

Ahmad, Muchtar. 2003. “Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu”, 

dalam Elmustian Rahman, Tien Marni, dan Zulkarnain (eds.), 

Alam Melayu: Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan. 

Pekanbaru: UNRI Press, hlm. 239-253. 
 

Akdere. 2005. Social Capital Theory and Implications for Human 
Resource Development. Singapura: Management Review. 

 

Alisjahbana, Sutan Takdir. 1988. Kebudayaan sebagai Perjuangan. 

Jakarta: PT Dian Rakyat. 
 
 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 189 



 
 
 

 

Ambary, Hasan Muarif.1998. Menemukan Peradaban: Arkeologi 

dan Islam di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi 

Nasional. 
 

Andrianarimanana, Mboara. 2003. “Melestarikan Warisan Melayu-

Indonesia yang Ada di Madagaskar”, dalam Elmustian Rahman,  
Tien Marni, dan Zulkarnain (eds.), Alam Melayu: 
Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan. Pekanbaru: 
UNRI Press, hlm. 143-154. 

 

Asnan, Gusti. 2007. Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat 

Tahun 1950-an. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
 

Attas, Syed Muhammad Naquib Al. 1990. Islam dalam Sejarah 
dan Kebudayaan Melayu, Bandung: Mizan. 

 

Azra, Azyumardi.1999. Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah 

Wacana dan Kekuasaan. Jakarta: Rosda 
 

Bagus, I Gusti Ngurah. 1992. Hubungan Pariwisata dengan Budaya 

di Indonesia, Prospek, dan Masalahnya dalam Kumpulan 

Makalah Kongres Kebudayaan 1991. Jakarta: Depdikbud. 
 

Bailey, Kenneth D. 1987. Methods of Social Research. Third 
Edition. New York: The Free Press. 

 

Basyarsyah, Luckman. 2005. Kebudayaan Melayu Sumatera Timur. 

Medan USU Press. 
 

Beals, Ralph L. And Harry Hoijer. 1965. An Introduction to 
Anthropology. New York: The Macmillan Co. 

 

Bellah, Robert N. 1957. Tokugawa Religion. New York: Free Press. 
 

Berger, Peter. 1964. The Sacred Canopy. Garden City, N.Y.: 
Doubleday. 

 

Betrand, Alvin L. 1980. Sosiologi; Kerangka Acuan, Metode 
Penelitian Teori-teori tentang Sosialisasi Kepribadian dan 
Kebudayaan. Surabaya: Bina Ilmu. 

 

Blau, Peter M., (ed.). 1975. Approaches to Study of Social Structure. 

New York: The Free Press. 
 

Boland, B.J. 1985. Pergumulan Islam di Indonesia. Jakarta: 
Grafiti Pers. 

 

190 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

Borhan, Zainal Abidin. 2003. “Kebudayaan Melayu sebagai Salah 

Satu Simpul Ingatan Serumpun”, dalam Elmustian Rahman,  
Tien Marni, dan Zulkarnain (eds.), Alam Melayu: 
Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan. Pekanbaru: 
UNRI Press, hlm. 3-10. 

 

Braginsky, V.I. 1998. Yang Indah, Berfaedah, dan Kamal 
Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7-19. Diterjemahkan 
dari Bahasa Rusia oleh Hersri Setiawan. Jakarta: INIS. 

 

Branen, Julia. 2002. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan 
Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Bryson, John M. 2007. Perencanaan Strategis bagi Organisasi 
Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Budimanta, Arif & Bambang Rudito. 2008. Metode dan Teknik 
Pengelolaan Community Development. Jakarta: Indonesian 
Center for Sustainable Development. 

 

Burgess, Robert G. 1984. In the Field: An Introduction to Field 
Research. London: Unwin Hyman. 

 

Cambell, Tom, 1994. Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, 
Perbandingan. Jogyakarta: Kanisius. 

 

Chambers, Robert. 1996. Participatory Rural Appraisal, Memahami 

Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Yayasan Obor 
Indonesia. 

 

Chambert-Loir, H. 1928. 1980. Hikayat Dewa Madu. Paris: t.p. 
 

Cohen, Erik. 1984. “The Sociology of Tourism: Approach, Issues, 

and Findings”. Annual Review of Sociology, Vol. 10: 373-  
392. 

 

Coleman, James. S. 2008. Dasar-dasar Teori Sosial. 
Diterjemahkan oleh Imam Muttaqien, Derta Sri Widowati 
& Siti Purwandari. Bandung: Nusa Media. 

 

Collins, James T. 2005. Bahasa Melayu Bahasa Dunia: Sejarah 
Singkat. Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Alma 
Elvita Almanar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

 

Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 191 



 
 
 

 

Crick, Malcolm. 1989. “Representations of International Tourism 

in the Social Sciences: Sun, Sex, Sights, Savings, and Servility”. 

Annual Review of Anthropology, Vol. 18: 307-344 
 

Dahril, T. 2009. Jalan Yang Lurus. Pekanbaru: Pusat Informasi 
dan Kajian Riau. 

 

Dalle, Edgar. 1984. Educator’s Quotebook. Philadelphia: Phi 

Delta Kappa Intl Inc. 
 

Daymon, Christine & Immy Holloway. 2008. Metode-metode 
Riset Kualitatif dalam Publikc Relation & Marketing 
Communications. Bandung: Bentang. 

 

Denzin, Norman K., dan Lincoln, Yvonna S. 1994. “Introduction: 

Entering the Field of Qualitative Research”, dalam Denzin,  
Norman K., dan Yvonna S. Lincoln (eds.), Handbook of 
Qualitative Research. London: SAGE Publication 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. T.th. Monografi Daerah 
Riau. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Dhofier, Zamakhsyari. 1996. Tradisi Pesantren. Yogyakarta: LP3ES. 
 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. 2010. Data 
Base: Daerah Tujuan Wisata Riau. Pekanbaru: Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. 

 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. 2011. Visit 
Riau: Informasi dan Panduan Wisata Riau. Pekanbaru: 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. 

 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. 2012. Setanggi. 
Edisi II/2012. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Riau. 

 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. t.th. Citra 
Riau: Tourism Edition. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Riau. 

 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. t.th. Citra 
Riau: Culture Edition. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Riau 

 

Dipodjojo, A. S. 1981. Tajussalatin. Yogyakarta. 
 

 

192 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

Edgell Sr., David L., Allen, Maria D., Smith, G., Jason, R. 
Swanson. 2008. Tourism Policy and Planning: Yesterday, 
Today and Tomorrow. Oxford: Elsevier, Inc. 

 

Ediwarsyah. 1987. “Pengaruh Pengembangan Obyek Pariwisata 
terhadap Pendapatan Masyarakat di Lingkungan Obyek 
Pariwisata (Suatu Penelitian di Kelurahan Parapat 
Kecamatan Girsang Sipanganbolon Kabupaten Dati II 
Simalungun Propinsi Dati I Sumatera Utara), Tesis. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: UGM. 

 
Effendy, Tenas. 1972. Lintasan Sejarah Siak Sri Indrapura. Pekanbaru:  

Badan Pembina Kesenian Daerah Riau. 
 

Effendy, Tenas. 2002. Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. 
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

 

Effendy, Tenas. 2012. Kesantunan dan Semangat Melayu. 

Pekanbaru: Tenas Effendy Foundation bekerja sama dengan 
Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, dan Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Riau. 

 

Effendy, Tenas. 2012. Tunjuk Ajar Melayu. Pekanbaru: Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Riau. 

 

Elliott, James. 1997. Tourism: Politics and Public Sector Management. 

London: Routledge. 
 

Endraswara, Suwardi. 2003. Budi Pekerti dalam Budaya Jawa. Yogyakarta:  
Hanindita. 

 

Eriksen, Thomas Hylland. 2004. What is Anthropology? London: 
Pluto Press. 

 

Fadil, Sidiq.1990. “Pengislaman Dunia Melayu: Transformasi 

Kemanusiaan dan Revolusi Kebudayaan”, dalam Dewan 
Budaya, 12 Bil 11, November. 

 

Fernandes, Walter dan Rajesh Tandon (eds.). 1993. Riset 
Partisipatoris, Riset Pembebasan. Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama. 

 

Foulcher, Keith. 1991. Pujangga Baru: Kesusasteraan dan 
Nasionalisme di Indonesia 1933-1942. Jakarta: Girimukti 
Pasaka. 

 
 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 193 



 
 
 

 

Fuykuyama, Francis. 2007. The Great Disruption. 
Diterjemahkan oleh Ruslani. Jakarta: Qalam. 

 

Galba, Sindu; Suwrman; Nismawati Tarigann. 2002. Pakaian 
Tradisional Masyarakat Melayu Kepulauan Riau. 
Tanjungpinang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai 
Tradisional Tanjungpinang. 

 

Garna, Judistira K. 1992. Teori-teori Perubahan Sosial. Bandung: 

Program Pascasarjana UNPAD. 
 

Garna, Judistira K. 1996. Ilmu-ilmu Sosial: Dasar – Konsep – 
Posisi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas 

Padjadjaran. 
 

Garna, Judistira K. 1999. Metodologi Penelitian: Pendekatan 
Kualitatif. Bandung: Primaco Akademika. 

 

Garroda, Brian, Alan Fyallb, dan Anna Leaskc. 2002. “Scottish 

visitor attractions: managing visitor impacts”. Tourism 
Management, 23: 265-27. 

 

Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures: Selected 
Essays. New York: Basic Book. 

 

Ghalib, Wan. 1986. “Adat Istiadat dalam Pergaulan Orang Melayu 

di Riau”, dalam S. Budisantoso, Parsudi Suparlan, Ahmad  
Yunus, Muchtar Lutfi, Suwardi, Hidayat Marzuki, Wan 
Ghalib, Edi Ruslan Pe Amanriza, Tennas Effendi, Marleily 
Rahim, M. Said Mahmud Umar, Mohd. Daud Kadir, dan 
Abu Bakar Sulaeman, Masyarakat Melayu Riau dan 
Kebudayaannya. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Daerah 
Tingkat I Riau: 497-511. 

 

Goeldner, Charles R., dan J. R. Brent Ritchie. 2006. Tourism: 
Principles, Practices, Philosophies. New Jersey: John 
Wiley and Sons, Inc. 

 

Hagedorn, Robert & Sanford Labovitz. 1973. An Introduction 
into Sociological Orientations. New York: John Wiley & 
Sons, Inc. 

 

Hamidy, U. U. 1982/1983. Naskah Kuno Daerah Riau. Riau. 

Hamidy, U.U. 1986. “Dokumentasi dan Inventarisasi Naskah 

 

194 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

Melayu”, dalam S. Budisantoso, Parsudi Suparlan, Ahmad 
Yunus, Muchtar Lutfi, Suwardi, Hidayat Marzuki, Wan 
Ghalib, Edi Ruslan Pe Amanriza, Tennas Effendi, 
Marleily Rahim, M. Said Mahmud Umar, Mohd. Daud 
Kadir, dan Abu Bakar Sulaeman, Masyarakat Melayu 
Riau dan Kebudayaannya. Pekanbaru: Pemerintah 
Provinsi Daerah Tingkat I Riau: 137-156. 

 

Hamidy, UU. 1998. Dari Bahasa Melayu sampai Bahasa 
Indonesia. Cetakan kedua. Pekanbaru: Unilak Press. 

 

Hamidy, UU. 2002. Riau Doeloe-Kini dan Bayangan Masa Depan. 

Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press. 
 

Hamidy, UU. 2004. Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau. 

Pekanbaru: Bilik Kreatif Press. 
 

Hanafiah, Djohan. 2008. “Peranan Budaya Lokal dalam 

Memperkokoh Integrasi Nasional”, dalam Gusti Adnan dan  
Zulkarnain (Eds.), 70 Tahun Prof. Suwardi, MS: 
Mengabdi pada Ilmu dan Profesi Sejarah Demi Daerah 
dan Bangsa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 65-74. 

 

Hartono, Teguh. 2004. Pengalaman Kemitraan, Pengelolaan dan 

Pemasaran Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal: Kasus 
Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. 

 

Hasymy, A. 1989. Sejarah Masukdan Berkembangnya Islam di 

Indonesia. Jakarta: PT Al-Ma’arif. 
 

Heriyanti & Hari Untoro Dradjat. 2012. “Karya Budaya Melayu 

dan Masalahnya di Sumatera”, Makalah Seminar Budaya, 
Pekanbaru, 4 Desember 2012 

 

Higginbottom, K., S. Muloin, and H. Zeppel. 1999. “Indigenous 

Wildlife Tourism Project”. Paper presented at the 14th  
Australasian Wildlife Management Conference, Northern 
Territory University. 

 

Hitchcock, Michael. 1999. “Tourism and Ethnicity: Situational 

Perspectives”. International Journal of Tourism Research, 
1: 17-32. 

 

Hoogvelt, B. Paul dan Chester L. Hunt. 1996. Sosiologi. Alih 
bahasa Aminuddin dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga. 

 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 195 



 
 
 

 

Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan 
Masyarakat. Bandung: Humaniora. 

 

Hussein, I. 1974. The Study of Traditional Literature: With a 
Selected Bibliography. Kuala Lumpur: T.p. 

 

Husti, Ilyas. 2003. “Tantangan dan Peluang Orang Melayu di Asia 

Tenggara”, dalam Elmustian Rahman, Tien Marni, dan  
Zulkarnain (eds.), Alam Melayu: Sejumlah Gagasan 
Menjemput Keagungan. Pekanbaru: UNRI Press, hlm. 220-
231 

 

Ife, Jim & Frank Tesoriero. 2008. Community Development, 
Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. 
Diterjemahkan Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, & M. 
Nursyahid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Ife, Jim. 2002. Community Development: Community Base 
Alternatives in an Age of Globalisation, Second Edition. 
Australia: Pearson Education Australia Pty. Ltd. 

 

Isjoni. 2009. “Warisan Kebudayaan Melayu”. Makalah. 
Disampaikan pada Lokakarya Grand design E-Library 
Perpustakaan Nasional 2010-2014 dan National Digital 
Heritage Respository, Perpustakaan Nasional, Pekanbaru, 
28 Desember 2009. 

 

Jamil, O.K. Nizami, Zulkifli ZA, Ellya Roza, T. Muchtar Anum, 
Safei Yusuf, T. Moch. Toha, Syahbirin Syah, dan Jasri 
Akamudin. 2010. Sejarah Kerajaan Siak. Pekanbaru: 
Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau. 

 

Johnson, Doyle Paul. 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. 
Jilid 1 & 2. Jakarta: PT. Gramedia. 

 

Johnson, Harry M. 1960. Sociology: A Systematic Introduction. 
New York: Burlingame Harcourt, Brace & World Inc. 

 

Jones, R. 1980. “From the Past to the Present”, Makalah, dalam 

Sanggar Kerja mengenai Naskah Melayu di London. 
 

Junus, Hasan. 1988. Raja Ali Haji Budayawan di Gerbang Abad 
XX. Pekanbaru: UIR Press. 

 

Junus, Hasan. 2004. Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji sebagai 

 

196 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

Bapak Bahasa Indonesia. Pekanbaru: UNRI Press. 
 

Jusuf, J. t.th. Antologi Syair Simbolik dalam Sastra Indonesia 
Lama. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Kamil, Gurniawan. 2003. Kapita Selekta Sosiologi dan Antropologi. 

Bandung: Buana Nur. 
 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2010. Rencana 
Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 
2010-2014. Jakarta. 

 

Khayam, Umar. 1991. Transformasi Budaya Kita, dalam 
Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan, Teknologi 
dan Seni: Dalam Perkembangan Budaya Masyarakat 
Bangsa Indonesia. Bandung: Penerbit ITB. 

 

Koentjaraningrat. 1965. Pengantar Antropologi. Cetakan kedua. 
Jakarta: UI Press 

 

Koentjaraningrat. 1974 dan 1996. Kebudayaan, Mentalitet dan 
Pembangunan. Jakarta: Gramedia. 

 

Koenjraningrat. 1980. Sejarah Teori Antropologi 1. Jakarta: UI 
Press. 

 
Kolig, Erich, Sam Wong, dan Vivienne SM. Angeles. “Introduction:  

Crossroad Civilisations and Bricolage Identities”, dalam  
Kolig, Erich, Sam Wong, dan Vivienne SM. Angeles 
(eds.). 2009. Identity in Crossroad Civilization: Ethnicity, 
Nationalism, and Globalism in Asia. Amsterdam: 
Amsterdam University Press. 

 
Leheny, David. 1995. “A Political Economy of Asian Sex Tourism”.  

Annals of Tourism Research, Vol. 22, No. 2: 367-384. 
 

Loomis, Charles P. 1963. Social System and Processes. New York: 

Harper & Row. 
 

Lutfi, Muchtar. 1977. Sejarah Daerah Riau. Pekanbaru: Senopres. 
 

Mahdini. 2003. “Budaya Melayu; Masa Lalu, Kini, dan Akan 

Datang”, dalam Elmustian Rahman, Tien Marni, dan 
Zulkarnain (eds.), Alam Melayu: Sejumlah Gagasan 

 

 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 197 



 
 
 

 

Menjemput Keagungan. Pekanbaru: UNRI Press, hlm. 93-
104. 

 

Malesevic, Sinisa. 2006. Identity as Ideology: Understanding 
Ethnicity and Nationalism. New York: Palgrave Macmillan. 

 

Marden, William. 1999. Sejarah Sumatera. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 

 

McClelland, David C. 1961. The Achieving Society. Princeton, 
New York: D. van Nostraad Co. 

 

McKercher, Bob. 2002. “Towards a Classification of Cultural 

Tourists”. International Journal of Tourism Research, 29- 
38. 

Merton, Robert K. 1970. Science, Technology, and Sosiety in 
Seventeenth Century England. New York: Howard Fertig. 

 

Merton, Robert K., 1965, Social Theory and Social Structure, 
Edisi Rervisi, New York: The Free Press. 

 

Mihardja, Achdiat. 1996. “Amir Hamzah dalam Kenangan”, dalam 

Abrar Yusra (ed.) Amir Hamzah sebagai Manusia dan 

Penyair. Jakarta: Yayasan Dokumentasi Sastra H.B. Jassin. 
 

Moore. 1967. Order and Change. Essay in Comparative Sosiology. 

New York: John Willey & Sons. 
 

Moscardo, G., and P. Pearce. 1999. “Understanding Ethnic Tourists”.  
Annals of Tourism Research, 26: 416-434. 

 

Mubyarto. 1993. Riau Menatap Masa Depan. Yogyakarta: 
Aditya Media. 

 

Mubyarto, Loekman Soetrisno, & Michael Dove. 1984. Nelayan 
dan Kemiskinan, Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa 
Pantai. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Muhajir, Noeng. 1998. Metodologi  Penelitian Kualitatif. 
Jogyakarta: Ratkesarasin. 

 
Murgianto, Sal. 1986. “Seni Tari Melayu: Struktur dan Refleksi 

Keindahan”, dalam S. Budisantoso, Parsudi Suparlan, Ahmad  
Yunus, Muchtar Lutfi, Suwardi, Hidayat Marzuki, Wan Ghalib, 
Edi Ruslan Pe Amanriza, Tennas Effendi, Marleily Rahim, 

 

198 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

M. Said Mahmud Umar, Mohd. Daud Kadir, dan Abu 
Bakar Sulaeman, Masyarakat Melayu Riau dan 
Kebudayaannya. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Daerah 
Tingkat I Riau: 379-390 

 

Nasikun. 1988. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali. 
 

Nasikun, 2000, “Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan 

Pariwisata Berbasis Komunitas”, dalam C. Fandeli dan 
Mukhlison (eds.), Pengusahaan Ekowisata. Yogyakarta: 
Fakultas Kehutanan UGM dan Pustaka Pelajar. 

 

Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. 
Bandung: Tarsito. 

 

Nurnayetti. 2006. “Kapital Sosial dalam Praktik: Studi Sistem 

Irigasi Daerah Irigasi Bandar Halim Solok, Sumatera Barat”. 

Disertasi. Depok: FISIP Universitas Indonesia. 
 

Oetama, Jakob. 1991. Transformasi Kebudayaan: Ilmu, Teknologi, 

Seni, dalam Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi dan Seni: Dalam Perkembangan Budaya 
Masyarakat Bangsa Indonesia. Bandung: Penerbit ITB. 

 
Parani, Yulianti. 1986. “Tari Melayu: Fungsi Sosial dan Upacara”, 

dalam S. Budisantoso, Parsudi Suparlan, Ahmad Yunus, 

Muchtar Lutfi, Suwardi, Hidayat Marzuki, Wan Ghalib, Edi 

Ruslan Pe Amanriza, Tennas Effendi, Marleily Rahim, M. Said 

Mahmud Umar, Mohd. Daud Kadir, dan Abu Bakar Sulaeman, 

Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya. Pekanbaru: 

Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau: 369-378 
 

Parfitt, Trevor. 2004. “The Ambiguity of Participation: a Qualified 

Defence of Particiapatory Development”. Third Word 

Quarterly, 25. 
 

Parsons, Talcott, 1975. “The Present Status of Structural-Functional 

Theory in Sociology”. In Talcott Parsons. Social Systems and 

the Evolution of Action Theory. New York: The Free Press. 
 

Parsons, Talcott. 1951. The Social System. Glencoe, Ill.: Free Press. 
 

Parsons, Talcott. 1966. Societis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice 
Hall. 

 

 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 199 



 
 
 

 

Pemerintah Provinsi Riau. 2004. Perda Peraturan Daerah 
Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana 
Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 
Provinsi Riau. Riau. 

 

Pendit, Nyoman S. 1990. Ilmu Pariwisata “Sebuah Pengantar 

Perdana”. Jakarta: PT. Pradana Paramita. 
 

Piah, Harun Mat. 2002. Traditional Malay Literature. Edisi 
kedua. Diterjemahkan dari Bahasa Malaysia ke dalam 
Bahasa Inggris oleh Harry Aveling, Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka. 

 

Picard, Michel. 2008. “Balinese Identity as Tourist Attraction: 

From ‘cultural tourism (pariwisata budaya) to ‘Bali erect’ 

(ajeg Bali)”, Tourist Studies, Vol. 8, No. 2: 155-173. 
 

Pitana, I Gde dan Putu G. Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. 
Yogyakarta: Andi. 

 

Pitterlee, S. 1999. “International Visitors’ Interest and Experience 

with Indigenous Tourism Products”. Workshop for Northern  
Territory Tourist Operators, Northern Territory Tourist 
Commission, Darwin. 

 

Poloma, Margaret. 2003. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada. 

 

Poon, A. 1993. Tourism, Technology and Competitive Strategies. 
Wallingford: CAB International. 

 

Pratiwi, Wiwik Dwi, 1995, Pariwisata dan Peran Ganda Wanita 
Pedesaan: Studi Kasus Pangandaran, Jawa Barat, dalam 
Pariwisata Indonesia Berbagai Aspek dan Gagasan 
Pembangunan. Bandung: Pusat Penelitian Kepariwisataan 
Lembaga Penelitian ITB. 

 

Pusponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 
1994. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid 1-3, Edisi ke-4. 
Jakarta: Balai Pustaka. 

 

Raditya, Iswara N dan Muhidin M. Dahlan (Eds.). 2008. Karya-
karya Lengkap Tirto Adhi Soerjo: Pers Pergerakan dan 
Kebangsaan. Jakarta: Iboekoe. 

 

 

200 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

Rahardjo, Choldijah. 1986. Transformasi dari Daerah Asal sampai 

Benturan Budaya di Tempat Pemukiman. Jakarta: Rajawali. 
 

Rahman, Elmustian. 2003. “Menggapai Riau sebagai Pusat 

Kebudayaan Melayu”, dalam Elmustian Rahman, Tien Marni,  
dan Zulkarnain (eds.), Alam Melayu: Sejumlah Gagasan 
Menjemput Keagungan. Pekanbaru: UNRI Press, hlm. 254-
266 

 

Rahman, Elmustian, et.al. 2009. Riau Tanah Air Kebudayaan 
Melayu. Tim Muhibah Seni Budaya Melayu Riau, Program 
Revitalisasi Seni bagi Perguruan Tinggi Non Seni, 
Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen 
Pendidikan Nasional, Pekanbaru. 

 
Richard, Greg. 2000. “Cultural tourism: Challenges for management 

and marketing”, dalam Gartner, William C., dan David W.  
Lime (eds.). Trends in Outdoor Recreation, Leisure and 
Tourism. New York: CABI Publishing: 187-195. 

 

Ridwan, T. Amin. 2005. Budaya Melayu Menghadapi Globalisasi. 

Medan USU Press. 
 

Ritzer, George. 1985. Order and Change in Society. New York: 
Oxford University Press. 

 

Ritzer, George. 1992. Sociological Theory. New York: 
University of Maryland. 

 
Rujiati-Mulyadi, Sri Wulan. 1981. “Dunia Naskah dan Suatu Jaringan 

Informasi di Indonesia”. Analisis Kebudayaan, I (3): 99–104. 
 

Rujiati-Mulyadi, Sri Wulan. 1984. “Peranan Badan-badan Pemerintah 
 

dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra di 
Indonesia” dalam Bahasa dan Sastera Nusantara: Sejarah dan 
Masa Depannya. Kuala Lumpur. 

 
Rujiati-Mulyadi, Sri Wulan. 1986. “Penelitian Naskah Melayu”, dalam 

S. Budisantoso, Parsudi Suparlan, Ahmad Yunus, Muchtar Lutfi, 

Suwardi, Hidayat Marzuki, Wan Ghalib, Edi Ruslan Pe 

Amanriza, Tennas Effendi, Marleily Rahim, M. Said Mahmud 

Umar, Mohd. Daud Kadir, dan Abu Bakar Sulaeman, 

Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya. Pekanbaru: 

Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau: 115-128. 
 

 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 201 



 
 
 

 

Ryan, Chris dan Jeremy Huyton. 2000a. “Aboriginal Tourism: A  
Linear Structural Relations Analysis of Domestic and 
International Tourist Demand”. International Journal of 
Tourism Research, 2: 1-15. 

 

Ryan, Chris dan Jeremy Huyton. 2000b. “Who is Interested in  
Aboriginal Tourism in the Northern Territory, Australia? A 
Cluster Analysis”. Journal of Sustainable Tourism, 8: 53-88. 

 

Ryan, Chris dan Jeremy Huyton. 2002. “Tourists and Aboroginal 

People”. Annals of Tourism Research. Vol. 20, No. 3: 631- 
647. 

 

Ryan, Chris. 2000. “Indigenous Peoples and Tourism”, dalam C. 

Ryan and S. Page (eds.), Tourism Management: Towards the 

New Millennium. Oxford: Pergamon Press, hlm. 421-430. 
 

Samin, S.W. 1991. Budaya Melayu dalam Perjalanannya Menuju 

Masa Depan. Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI-Riau. 
 

Samin, S.W. 2006. Dari Kebatinan Senapelan ke Bandaraya 
Pekanbaru: Menelisik Jejak Sejarah Kota Pekanbaru, 
1784-2005. Pekanbaru: Penerbit Alaf Riau. 

 

Sanderson, Stephen. t.th. Makro Sosiology Sebuah Pendekatan 
terhadap Realitas Sosial. Jakarta: Rajawali Press. 

 

Schnitger, F.M. 1964. Forgotten Kingdoms in Sumatra. Leiden: E. 

J. Brill. 
 

Sedarmayanti. 2005. Membangun Kebudayaan dan Pariwisata 

(Bunga Rampai Tulisan Pariwisata). Bandung: Mandar Maju. 
 

Seibert, S.E, M.I. Kraimer & Liden R.C. “A Social Capital Theory 

of Carrier Succes”. Academy of Management Journal, 44 

(2): 219-237. 
 

Setiyanto, Agus. 2001. Elite Pribumi. Bengkulu: Balai Pustaka. 
 

Sinar, T. L. 1982. “Latar Belakang Sejarah dan Perkembangan Seni 

Tari Melayu di Sumatera Timur”. Makalah. Pekan Penata Tari 

dan Komponis Muda Dewan Kesenian Jakarta. 
 

Skidmore, William. 1975. Theoretical Thinking in Sociology. 
New York: Cambridge University Press. 

 

 

202 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

Sobri, Wawan. 2006. Menggagas Perda Partisipasi yang Transformatif.  
Tahun V No.3, Juli-September. 

 

Soekanto, Soerjono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar, 
Yogyakarta : Penerbit UI. 

 

Soekanto, Soerjono dan Solaeman B. Taneko. 1983. Teori Sosiologi: 

Tentang Pribadi dalam Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
 

Soekmono, R. 1973. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2. 

Yogyakarta: Kanisius. 
 

Soemardjan, Selo dan Soleman, Soemardi (ed.). 1974. Setangkai 
Bunga Sosiologi, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit 
Fakultas Ekonomi UI. 

 

Soemardjan, Selo. 1974. “Pariwisata dan Kebudayaan”, dalam 

Prisma No. 1 Tahun III. 
 

Soetomo. 2007. Strategi-strategi Pengembangan Masyarakat. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 
Soenarjo, TM Hasbi Ashshiddieqi, Bustomi A. Gani, Muchtar 

Yahya, Toha Yahya Oemar, A. Mukti Ali, Kamal Muchtar, Gozali 
Thaib, A. Musaddad, Ali Maksum, dan Busyairi Madjid. 1989.  
Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama  
Republik Indonesia. 

 

Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. 
Yogyakarta: Kanisius. 

 

Spillane, James J. 1993. Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan 
Prospeknya: Yogyakarta: Kanisius. 

 

Subadra, I Nengah. 2007. “Peran Industri Pariwisata dalam 

Pembangunan Pariwisata”. Bali Tourism Watch, www. 
subadra.wordpress.com. 

 

Sunarto, Kamanto. 2004. Pengatar Sosiologi (Edisi Revisi). Jakarta: 
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

 
Suparlan, Parsudi dan S. Boedhisantoso. 1986. “Pendahuluan”, dalam 

S. Budisantoso, Parsudi Suparlan, Ahmad Yunus, Muchtar Lutfi, 

Suwardi, Hidayat Marzuki, Wan Ghalib, Edi Ruslan Pe 

Amanriza, Tennas Effendi, Marleily Rahim, M. Said Mahmud 

Umar, Mohd. Daud Kadir, dan Abu Bakar Sulaeman, 

 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 203 



 
 
 

 

Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya. Pekanbaru: 
Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau: 1-6 

 

Susanto, A.B. 2008. Corporate Culture & Organization Culture. 
Jakarta: The Jakarta Consulting Group. 

 

Susanto, Astrid S. 1991. “Masalah Teknologi dan Sosial Budaya 

dalam Pengembangan Budaya Masyarakat Bangsa Indonesia”, 
dalam Penyelenggara, Menerawang Masa Depan Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Dalam Perkembangan 
Budaya Masyarakat Bangsa Indonesia. Bandung: Penerbit 
ITB. 

 

Sutoro, Eko (Ed.). 2005. Pemberdayaan Kaum Marginal. Yogyakarta:  
APMD Press dan Program Studi Pembangunan Masyarakat 
Desa D-3. 

 

Suwantoro, Gamal. 1997. Dasar-dasar Pariwisata: Yogyakarta: 
ANDI. 

 

Suwardi MS. 2008. Dari Melayu ke Indonesia: Peranan 
Kebudayaan Melayu dalam Memperkokoh Identitas dan 
Jati Diri Bangsa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Taneko, Solaeman B. 1986. Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem 
sosial Indonesia. Jakarta: CV. Fajar Agung. 

 

Thamrin, Husni. 2003. “Problematika Masyarakat dan Kebudayaan 

Melayu di Asia Tenggara”, dalam Elmustian Rahman, Tien  
Marni, dan Zulkarnain (eds.), Alam Melayu: Sejumlah 
Gagasan Menjemput Keagungan. Pekanbaru: UNRI Press, 
hlm. 196-219. 

 

Tribuwani, Wiwien. 1997. “Pergeseran Paradigma Sistem Produksi 
 

dan Budaya Masyarakat Indonesia, Tinjauan terhadap Industri 
Pariwisata Indonesia”, dalam Pariwisata Indonesia Berbagai  
Aspek dan Gagasan Pembangunan. Bandung: Pusat 
Penelitian Kepariwisataan Lembaga Penelitian ITB. 

 

Turner, Bryan S. 1991. Religion and Social Theory. Second Edition. 

London: Sage Publication. 
 

Turner, Jonatahan H. 1974. The Structure of Sociological Theory. 

Homewood, Illionis: The Dorsey Press. 
 

 

204 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 



 
 
 

 

Tutsch, E.G. Hans E. 1958. “Arab Unity and Arab Dissension”, 
dalam W.Z. Laqueer (Ed.), The Middle East in Transition. 

London: Routledge and Kegan Paul. 
 

Tylor, Edward Burnett. 1920. Primitive Culture: researches into the 
development of mythology, philosophy, religion, art, and 

custom. New York: Gordon Press. First published in 1871. 
 

Tylor, Edward Burnett. 2009. Anthropology: an introduction to 
the study of man and civilization. London: Macmillan and 
Co. First published in 1881. 

 

Wahab, Salah. 1976. Manajemen Kepariwisataan, Terjemahan 
Frans Gromang. Jakarta: PT Pradana Paramita. 

 

Waluyo, Harry et. al. 1993. Dukungan Budaya terhadap 
Perkembangan Ekonomi. Jakarta: Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan. 

 

Wasko, & S. Faraj. 2005. “Why Should I share? Examining Social 
Capital and Knowlodge Contribution Electonic Network and  
Practice”. MIS Quarterly 

 

Williams, John dan Rob Lawson. 2002. “Community Issues and 

Resident Opinions of Tourism”. Annals of Tourism Research, 

Vol. 28, No. 2: 269-290. 
 

World Tourism Organization, 1997. Tourism 2020 Vision: A 
New Forecast from the World Tourism Organization. 
Madrid: World Tourism Organization. 

 

Yatim, Ahmad. 1989. Inventarisasi  Benda-benda  Koleksi 
Bersejarah dalam Istana Siak Sri Indrapura. Pekanbaru: 

Mimeo. 
 

Yatim, Badri. 2008. Sejarah Peradaban Islam; Dirasah 
Islamiyah II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Yoeti, Oka A.1996. Pariwisata Berbasis Budaya, Masalah dan 
Solusinya. Jakarta: PT. Pradnya Paramita 

 

Yoeti, Oka A. 2008. Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, 
dan Implementasi. Jakarta: Kompas. 

 

Yusuf, Yusmar. 2009. Studi Melayu. Jakarta Selatan: Penerbit 
Wedatama Widya Sastra. 

 

Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 205 



 
 
 

 

Zakaria dan Subhilhar. 1997. “Orang Kampar di Malaysia”, 
dalam M. Arif Nasution (Penyunting), Mereka yang ke Sebrang: 

Proses Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Medan: 
USU Press. 

 

Zeppel, H. 1991. “Touring Aboriginal Cultures: Encounters With 

Aboriginal People in Australian Travelogues”. Tourism, 

Culture and Communication, 2: 123–141. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

206 Pengembangan Pariwisata Budaya Melayu 


