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Abstract  

Malay culture-based tourism development in Siak Sri Indrapura Riau Province 

has besome one of the major program of the Government of Riau Province since 

the enactment of Riau Province Regulation (No. 4 of 2004), Regional Tourism 

Development Master Plan (RIPPDA) Riau set one September, 6,2004. Hovewer 

after 8 years of development carried out, not achieving the targets set in the 

enactment. This study used a qualitative approach and descriptive analitycal 

method. Data were collected through:(1) observation, (2) in-dept interview and, 

(3) Focus Group Discussion (FGD). Data were analyzed using qualitative data 

analysis tehcniques. The purpose of the study is to investigate the development of 

Malay culture-based tourism in the province of Riau. The results showed that: (1) 

Malay culture and tourism are two different elements which are complemantary; 

culture could be a factor for the development in Siak Sri Indrapura consist of 

govemerment, investor, and society;(3) the reality of interaction between actor in 

the tourism development of Malay culture based tourism in Siak Sri Indrapura  

already running, but the intensity is still now;(4) the condition of the environment, 

nature and culture wich are important factor in the development of Malay culture 

based tourism development in Siak Sri Indrapura are very conductive for Malay 

culture based tourism development;(5) optimization of Malay culture based 

tourism development in Siak Sri Indrapura dne by;(a) increase the availability 

and quality  of tourism facilities and infrastructure toward, and in, the various 

objects of tourism;(b) intensification of tourism promotion, both at national and 

internasional levels;(c)encourage the involvetment of various stakeholders, and 

(d) increase in the government budget of tourism sector;and (6) the values of 

Malay culture in line with the ethical values of Islam has emerged as the 

determined soul for the development of Malay culture based tourism in Siak Sri 

Indrapura.  
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PENDAHULUAN 

Pengembangan 

kepariwisataan di Kabupaten Siak Sri 

Indrapura menjadi salah satu 

program unggulan dari Pemerintah 

Provinsi Riau. Kepariwisataan 

memiliki peranan penting dalam 

revitalisasi budaya dan pengkatan 

kesejahteraan ekonomi bangsa 

karena itu, dalam 

penyelenggaraannya harus 

berdasarkan asas-asas manfaat, usaha 
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bersama, kekeluargaan, adil, merata, 

peri kehidupan dalam keseimbangan 

dan kepercayaan pada diri sendiri. Di 

setiap Negara, pariwisata termasuk 

dalam program pembangunan 

nasional dan merupakan salah satu 

sektor pembangunan ekonomi. 

Melalui pariwisata pemerintah 

berusaha untuk menambah 

penghasilan atau devisa Negara, 

terutama dengan masuknya 

wisatawan mancanegara, karena itu 

pengembangan pariwisata di 

Indonesia pada umumnya dan di 

Provinsi Riau pada khususnya perlu 

ditingkatkan.  

Pemerintan Indonesia terus 

berusaha untuk mengembangkan 

kepariwisataan. Rencana Strategis 

Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata Tahun 2010-2014 

mengamanahkan bahwa pariwisata 

perlu ditingkatkan dan diperluas 

untuk meningkatkan penerimaan 

devisa, memperluas lapangan kerja, 

dan memperkenalkan kebudayaan. 

Pembinaan serta pengembangan 

pariwisata dilakukan dengan tetap 

memperhatikan terpeliharanya 

kebudayaan dan kepribadian 

nasional. Untuk itu perlu dialmbi 

langkah-langkah dan pengaturan-

pengaturan yang lebih terarah dan 

kebijaksanaannyang terpadu, 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 perluasaan lapangan kerja, 

pengembangan pariwisata yang telah 

dilakukan, baik oleh pemerintah 

Indonesia maupun pihak swasta telah 

meningkatkan jumlah kedatangan 

wisatawan dari satu daerah ke daerah 

lain. Jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara (wisman) ke Indonesia 

selama Januari hingga Desember 

2012 melalui sejumlah pintu masuk 

mencapai 8.044.462 wisman. Angka 

tersebut menunjukkan pertumbuhan 

sebesar 5,16 persen dibandingkan 

periode yang sama di tahun 2011 

yang berjumlah 7.649.731 wisman. 

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.  

Provinsi Riau memiliki 

potensi wisata yang sangat bgus 

untuk dikembangkan. Di daerah 

darat terdapat 15 sungai, diantaranya 

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 kedalam kurang 

lebih 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.  
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Secara keruangan atau 

spasial, pengembangan 

kepariwisataan di Riau dibagi 

menjadi 6 klester. Pembagian 

kelompok ini didasarkan pada 

kesamaan tema pengembangan da 

letak geografis objek wisata 

(kedekatan jarak antar objek). 

Masing-masing klaster memiliki 

karakter yang berbeda meskipun 

masih dalam kategori onjek wisata 

yang sejenis. Karakter tersebut 

terbentuk karena adanya perbedaan 

antraksi utama yang dapat 

memunculkan oleh masing-masing 

objek wisata. Keenam kelompok itu 

(psal 50 Perda RTRW Riau) adalah 

sebagai berikut: 

1. Unit Pengembangan 

Wilayah Periwisata A 

(Kota Pekanbaru) 

diarahkan dengan 

pengembangan kegiatan 

wisata konferensi 

(MICE), wisata belanja, 

dan wisata terpadu; 

2. Unit Pengembangan 

Wilayah Pariwisata B 

(Kabupaten Siak dan 

Kabupaten Bengkalis); 

a. Kota Siak diarhkan 

dengan 

pengembangan 

kegiatan wisata 

sejarah, wisata budaya 

dan ekosisten;dan  

b. Kabupaten Bengkalis 

diarahkan dengan 

pengembangan 

kegiatan terpadu, 

ekosistem dan wisata 

bahari. 

3. Unit Pengembangan 

Wilayah Pariwisata C 

(Kabupaten Pelalawan) 

diarahkan dengan 

pengembangan kegiatan 

pariwisata sungai dan 

wisata minat khusus; 

4. Unit Pengembangan 

Wilayah Periwisata D 

(Kabupaten Kuansing) 

diarahkan dengan 

pengembangan kegiatan 

utamanya adalah wisata 

budaya dan sejahtera serta 

agrowisata; 

5. Unit Pengembangan 

Wilayah Pariwisata E 

(Kabupaten Rohil) 

diarahkan dengan 

pengembangan kegiatan 

utamanya adalah wisata 

bahari (laut dan dasar 

laut) serta waisata minat 

khusus;dan 

6. Unit Pengembangan 

Wilayah Peiwisata F 

(Kota Dumai) 

pengembangannya 

diarahkan pada 

pengembangan MICE dan 

wisata bahari (laut dan 

dasar laut).  

 

Sejalan dengan visi Dinas 

Kebudayan dan Pariwisata Provinsi 

Riau “Terwujudnya pariwisata yang 

mendukung ekonomi daerah dan 

terlestarikan Budaya Melayu sebagai 

payung pembangunan di Provinsi 

Riau”, maka salah satu program 

unggulan pariwisata dari Provinsi 

Riau adalah program pariwisata 
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berbasis budaya Melayu. Akan 

tetapi, sampai penelitian ini 

dilakukan, tampaknya potensi 

pariwisata tersebut belum dapat 

diaktualisasikan secara optimal.  

Berdasarkan studi literature 

yang dilakukan sampai saat 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 Provinsi Riau. Karena 

itu, dengan mempertimbangkan 

aspek praktis dan teoritik tentang 

kajian sosiologi dan antropologi 

mengenai pariwisata, maka 

dipandang perlu dilakukan penelitian 

sosiologi dan antropologi mengenai 

masalah kepariwisataan di Provinsi 

Riau. Secara spesifik, masalah 

penelitian ini adalah budaya Melayu 

dan pengembangan kepariwisataan 

serta kaitan budaya Melayu dalam 

pengembangan pariwisata di Provinsi 

Riau.

.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pariwisata adalah realitas 

empirik yang bisa di potret dari 

beragam sudut pandang keilmuan. 

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 mempengaruhi 

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, 2006:1-2). 

Unsur-unsur penting dalam 

permintaan wisata adalah wisatawan 

yang 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 konsumen 

utama yang mengonsumsikan produk 

dan layanan wisata yang disediakan 

di Negara atau daerah tujuan wisata. 

Ketersediaan sumberdayaan 

itu hanya sebagai pecimu perjalanan. 

Faktor lain yang turut berperan 

adalah aksebilitas yang semudah 

pada produk dan objek wisata. Tidak 

seperti produk industri yang dapat 

diangkut ke pasar untuk dijual, 

jarang produk wisata bersifat mobil, 

oleh sebab itu harus ada media yang 
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menghubungkan wisatawan dengan 

produk tersebut, yakni akses yang 

dalam hal ini berupa infrastruktur 

transportasi. Disamping itu 

perjalanan juga di pengaruhi oleh 

berbagai faktor lain seperti distribusi 

dan peningkatan pendapatan dan 

pendidikan masyarakat, pengurangan 

jam kerja, iklim dan lingkungan 

hidup (Freyer, 1993:30; 

Mundt,1998;79-86) termasuk 

kebijakan penetapan jumlah ahri 

libur.  

Distribusi pendapatan yang 

lebih merata dan penghasilan yang 

meningkatakan mendorong semakin 

banyaknya permintaan perjalanan 

wisata. Setelah 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 

situasi nya berbeda. Teknologi 

transportasi menawarkan perjalanan 

yang semakin maju, pengunaan 

pesawat udara semakin sering 

dilakukan. Masyarakat kelas 

menengah ke bawah mulai masuk 

dalam proses transportasi udara ini 

akibat semakin banyanya 

penerbangan terbiaya murah(low cost 

carrier). Jelasnya saat ini pariwisata 

bukan lagi konsumsi ekslusif  

penguasa, 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 

seseorang menjadi luas. 

Keingintahuan dan minat untuk 

mempelajari sesuatu yang baru 

meningkat. Selain itu apresiasi dan 

tempat budaya yang berbda semakin 

tinggi. Dalam hal tertentu mereka 

juga sangat kritis lokasi, budaya dan 

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 ekowisata terbukti 

bahwa tingkat pendidikan wisatawan 

rata-rata lebih tinggi dibandingkan 

dengan pendidikan wisatawan 

konvensional (massl).  

Variabel yang lain adalah 

ketersediaan waktu. Secara umum 

terjadi pengurangan waktu kerja. 

Pada masa lampau dunia kerja 

ditandai dengan penggunaan waktu 

yang sangat panjang khusus nya 

disektor industri, sehingga waktu 

luang sangat sedikit. Hal yang 

kurang lebih sama terjadi 

dilingkungan pemerintahan. Dulu, 

waktu kerja di semua instansi 

pemerintah adalah enam hari. 

Sekarang, dibanyak daerah telah 

berlaku 5 hari kerja tiap minggu. 

Artinya, sisa dua libur menjadi waktu 

luang yang dapat digunakan untuk 

berlibur. Kemudahan ini ditambah 

lagi dengan misalnya kebijakan 

pemerintah unutk menggabungkan 

hari libur ke akhir atau awal pekan 

(Damanik, 2006:5).  

Tampaknya berbagai segi 

positif, terutama keuntungan 

ekonomi yang sering dijadikan alat 

pembenaran pembangunan 

kepariwisataan harus 

dipertimbangkan secara tidak 

emosional, dengan benar-benar 

mencari upaya kreatif untuk 

mewujudkan dampak-dampak postif 

yang dimaksud dan tidak 

mengabaikan hal-hal kecil apapun 

yang dapat menimbulkan dampak-

dampak yang bersifat negatif. Jalan 
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menuju tercapainya sarana-sarana 

pembangunan kepariwisataan dan 

untuk mempertahankan prestasi yang 

telah dicapai ini penuh dengan 

tantangan-tanyangan 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 Penegmbangan 

Kebudayan dan Program 

Pengembangan Pariwisata. 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 

memperhatikan kelestarian 

lingkungan hidup setempat dan 

mnegembangkan serta memperluas 

pasar pariwisata terutama pasar luar 

negeri.  

Antropologi budaya tentang 

pariwisata mengemukakan empat 

klarifikasi subyek penelitian 

pariwisata: (1) jenis-wisatawan, (2) 

hubungan antara wisatawan dengan 

pribumi, (3) dampak sosial budaya, 

dan (4) pariwisata massal 

internasional.  

 

 

METODE  

 

Penelitian tentang 

pengembangan pariwisata berbasis 

budaya Melayu di Provinsi Riau ini 

dirancang berdasarkan pendekatan 

kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif analitik. 

Menggunakan metode ini informasi 

diperoleh atas perspektif informan 

dan adanya keterlibatan informan 

yang di posisikan sebagai subjek 

penelitian.  

Jenis data penelitian ini 

meliputi data hasil penelitian dan 

data sekunder. Data primer diperoleh 

dari para informan di lapangan 

melalui dua tahapan penentuan 

informan: pertama, penentuan 

informan pangkal, yaitu orang yang 

dihrapkan dapat memberikan 

informasi siapa yang layak dijadikan 

informan kunci. Informan ini terdiri 

dari kepala desa atau perangkat desa. 

Kedua, informan kunci yang 

diperoleh dari infroman pangkal. 

Data dikumpulkan dengan 

mengguakan teknik obeservasi, 

wawancara mendalam, dan FGD 

(Focus Group Discussion). 

Sejalan dengan pendekatan 

kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka teknik analisis 

yang digunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif. Data yang 

sudah terkumpul dianalisis secara 

induktif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Analisis data 

dilakukan sejak penulis berada di 

lapangan mengumpulkan data 
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sampai setelah selesai 

mengumpulkan data yang dilakukan 

behind the table. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Program Pengembangan 

Pariwisata Pariwisata di 

Kabupaten Siak Provinsi Riau. 

A. Pelaku Pariwisata dalam 

Pengembangan Pariwisata 

Budaya Melayu di Kabupaten 

Siak Sri Indrapura. 

1. Pemerintah  

a. Menyusun Peraturan 

Daerah sebagai Landasan 

dan Penentu Arah 

Pengembangan Pariwisata 

Budaya Melayu. 

 

Setiap upaya pengembangan 

pariwisata di seluruh 

Kabupaten/Kota di 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 

berbasisi budaya Melayu adalah 

mnegeluarkan Perda tentang 

RIPPDA Riau. Dengan begitu, 

Pemerintah Provinsi Riau telah 

memiliki landasan hokum yang 

kuat dan jelas untuk memayungi 

langkahnya mengembangkan 

pariwisata berbasis budaya 

Melayu di Provinsi itu untuk 

dipedomani oleh seluruh 

pemerintah Kabupaten/Kota. 

Landasan hukum tersebut adalah 

Peraturan Daerah Provinsi Riau 

(Nomor 4 Tahun 2004) tentang 

Rencana Induk Pengembangan 

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 yaitu 

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 mencangkup Kota 

Tnajungpinang, Kota Batam, 

Kabupaten Bintan, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten 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 Provinsi 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 mangamanatkan Pemerintah 

Provinsi Riau untuk 

mengembangkan pariwisata di 

Provinsi Riau dengan 

memanfaatkan potensi wisata 

budaya dengan dukungan wisata 

alam, wisata agro, dan wisata 

minat khusus. Dengan kata lain 

wisata berbasis budaya Melayu 

merupakan arah pengembangan 

wisata yang harus senantiasa 

diusahakan oleh Pemerintah 

Provinsi Riau sejak ditetapkannya 

Perda 2004 tentang RIPPDA Riau 

itu.  
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Arah pengembangan 

pariwisata dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Riau (Nomor 4 

Tahun 2004) tentang Rencana 

Induk Pengembangan 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 andalan 

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 

pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan.  

 

b. Menyusun Kebijakan 

Kepariwisataan dalam 

Pengembangan Pariwisata 

Berbasisi Budaya Melayu 

 

Agar memungkinkan untuk 

dilakukan analisis tingkat 

keberhasilannya, kebijakan 

kepariwisataan di Provinsi Riau 

yang dilaksanakan di seluruh 

Kabupaten/Kota di Provinsi itu, 

akan difokuskan kepada kebijakan 

yang tertuang dalam RIPPDA 

Riau tahun 2004 dan program-

program kebijakannya. 

Pertimbangan lainnya adalah 

bahwa Peraturan Daerah Provinsi 

Riau (Nomor 4 Tahun 2004) 

tentang 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 dilakukan 

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 focus pada pengembangan 

pariwisata berbasis 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 kea 

rah itu sudah tampak, walaupun 

belum sesuai dengan keinginan 

masyarakat Riau. Peningkatan 

gairah itu terlihat pada Rencana 

Kerja Dinas Kebudayaan dan 
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Pariwisata Provinsi Riau Tahun 

2013.  

 

 

 

c. Menyusun dan Melakukan 

Program Kegiatan 

Pengmbangan Pariwisata 

Budaya Melayu 

 

Untuk melihat keseriusan 

Pemerintah Provinsi Riau dalam 

mewujudkan pariwisata budaya 

Melayu yang didukung oleh wisata 

alam, wisata argo, dan wisata minat 

khusus akan dikemukakan program 

kerja Dinas Kebudayaan dan 

Periwisata tingkat Provinsi tahun 

2009 dan tahun 2013. Pemilihan atas 

program kerja tahun 2009 dan 2013 

ini didasarkan kepada beberapa 

pertimbangan. Pertama, untuk 

melihat perubahan arah program 

dalam siklus 5 tahunan. Siklus 5 

tahun dianggap sebagai rentang 

waktu yang cukup untuk melihat 

perubahan karena 5 tahun merupakan 

siklus pergantian pemerintahan yang 

berlaku 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 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 

mensukseska wisata budaya, atau 

wisata budaya di Provinsi Riau. 

Ketiga, efisiensi waktu dalam 

melakukan penelitian dan penulisan 

hasil penulisan. 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 

pengembangan wisata budaya atau 

wisuda berbasis budaya Melayu di 

Provinsi Riau.  

 

2. Penanam Modal  

Pelaku yang kedua yang sangat 

penting perannya dalam 

mensukseskan program 

pengembangan pariwisata berbasis 

budaya Melayu di Provinsi Riau 

adalah para penanam modal 

(intervestor). Keterlibatan mereka, 

menurut Hendrisan, Kepala Dinas 

Seni Budaya Pariwisata dan Olahraga 

Kabupaten Siak Sri Indrapura juga 

menurut Bapak Nawawi, tokoh 

masyarakat dan budayawan Siak, 

terkadang dapat disejajarkan dengan 

peran yang dimainkan oleh 

pemerintah. Di berbagai belahan 

dunia maupun, kata mereka, investor 

baik lokal, nasional, maupun asing 

telah menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu program pariwisata. 

Fasilitas terkait wisata, seperti hotel-

hotel yang mungkin tersedia apanila 

para investor mau menanamkan 

modalnya.  

 

3. Masyarakat  

Keinginan investor untuk 

menanamkan modal dalam suatu jenis 

usaha disuatu daerah atau Negara, 

dipengaruhi oleh sikap dan kondisi 

ekonomi masyarakat setempat. Oleh 

karena itu pelaku ketiga ini juga 

memainkan peranan yang sangat 

penting dalam menyukseskan 

program pariwisata. ada satu 

keuntungan, menurut Bapak Nawawi 

bahwa masyarakat Riau merupakan 
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masyarakat yang dimiliki jati diri 

yang amat luar biasa, diantaranya 

yang berhubungan dengan penciptaan 

iklim positif bagi investor untuk 

menanamkan modalnya adalah bahwa 

masyarakat Riau senantiasa 

menyenangi dan menjunjung tinggi 

kedamaian hidup. Mereka memiliki 

watak yang ramah dan pemaaf. Oleh 

karena itu, kata Bapak Nawawi, di 

Riau jarang ditemukan keributan-

keributan atau kekacauan-kekacauan 

sosial seperti yang sering terjadi di 

beberapa daerah lain di Indonesia. 

Keadaan seperti ini menjadi nilai 

tambah bagi masyarakat Riau untuk 

mnegundang para investor 

menanmkan modalnya di Riau.  

Sebagai pelaku dalam 

pengembangan pariwisata berbasis 

budaya Melayu di Provinsi Riau, 

pemerintah, investor dan masyarakat 

harus memiliki semangat (etos) kerja 

yang tinggi. Hal ini, menurut penulis 

tidak ada keraguan. Sebab, etos kerja 

selalu berhubungan dengan ajaran 

agama dan ajaran Islam yang dianut 

oleh sebagian besar dari unsur 

pemerintah, investor dan masyarakat 

Riau memiliki ajaran terkait etos kerja 

yang sangat baik.  

 

B. Realitas Interaksi antar Pelaku 

Pariwisata dalam 

Pengembangan Pariwisata 

Budaya Melayu di Kabupaten 

Siak Sri Indrapura  

 

Interaksi sosial atau yang disebut 

pula hubungan sosial yang 

berlangsung 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 masyarakat 

yang sedang mengembangkan wisata 

berbasis budaya Melayu di Provinsi 

Riau. Bahkan menurut Yoserizal Zen, 

Kabid Nilai Budaya dan Bahasa dan 

Seni Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Riau hubungan 

sosial yang sangat solid diantara 

mereka merupakan modal yang 

sangat tinggi nilainya dalam 

mengembangkan wisata berbasis 

budaya Melayu ini. Terjadinya suatu 

interaksi ini dalam masyarakat 

disebabkan karena dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Melalui 

interaksi ini lah individu maupun 

kelompok saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi satu dengan 

yang lainnya. Interaksi juga dapat 

dilihat sebagai hubungan yang terjadi 

diantara identitas sosial yang berbeda. 

Hasil suatu interaksi dapat berbentuk 

kerjasama, kompetisi maupun konflik. 

Wujud kerjasama diantara individu 

maupun kelompok lebih dimotivasi 

oleh rasa saling pengertian, 

sedangkan persaingan, pertikaian, 

atau pertentangan lebih didorong oleh 

adanya kepentingan yang sama 

diantara pihak yang terlibat. Adapun 

akomodosi lahir sebagai suatu upaya 

untuk meredakan pertentangan 

menuju keseimbangan.  

 

C. Keadaan Lingkungan 

Masyarakat, Alam, dan Budaya 

sebagai Faktor Penting dalam 

Pengembangan Pariwisata 

Budaya Melayu di Kabupaten 

Siak Sri Indrapura 

 

1. Lingkungan Masyarakat  

Sebagaimana telah dikemukakan 

pada bagian sebelumnya bahwa sub 

sistem-sub sistem yang merupakan 

tindakan atau gerak manusia, 

merupakan hirarki pengaturan atau 

cybernetic order. Artinya bahwa 

setiap sub sistem yang berada 
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diatasnya merupakan pengawasan 

atau pengatur bagi sub-sistem yang 

berada dibawahnya, dan sebagai 

pembatas diakhiri dengan lingkungan 

fisik atau lingkungan realitas yang 

ideal (Soekanto dan Taneki, 1983). 

Ini berarti, bahwa analisis 

pengembangan pariwisata Budaya 

Melayu di Riau tidak dapat 

dipisahkan dari lingkungan fisik yang 

secara langsung berhubungan dengan 

pengembangan pariwisata dan 

lingkungan masyarakat Riau itu 

sendiri.  

 

2. Lingkungan Alam  

Tidak diragukan lagi, Provinsi 

Riau memiliki lingkungan fisik yang 

sangat kondusip bagi pengembangan 

wisata. Hal itu dapat dilihat dari 

berbagai aspek seperti dari jenis objek 

dan daya Tarik wisata yang 

sedemikian banyak, objek wisata 

potensial yang sangat variatif, objek 

wisata unggulan yang sudah sangat 

terkenal, dan event-event wisata 

reguler yang terorganisir dengan baik.  

 

3. Lingkungan Budaya  

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 dibagian tengah Pulau 

Sumatera. Berdasarkan data tahun 

2008 yang dikeluarkan oleh BPS 

Pusat, Provinsi Riau salah satu 

Provinsi yang termakmur 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. 

Menurutnya, 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 dimaksud 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).  

a. Budaya Berwujud 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 

berwujud benda (Tangible 

Culture) terdiri dari: (1) naskah; 

(2) bangunan sacral dan profane 

dan (3) kawasan Cagar Budaya 

(Heriyanti dan Drajat, 2012:2). 

 

b. Budaya Tidak Berwujud 

Benda  

Warisan budaya tidak 

berwujud benda merupakan 

bagian dari karya budaya. 

Karya budaya adalah 

“tinggalan masa lalu sebagai 
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hasil kegiatan yang berwujud 

‘bernda’ yang bernilai penting 

bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, sejarah dan 

kebudayaan, sehingga perlu di 

lindungi dan dilestarikan demi 

memupuk jati diri bangsa dan 

kepentingan nasional” 

(Heriyanti & Dradjat, 2012:3). 

Karya budaya yang tidak 

berupa benda, atau karya 

budaya yang tidak berwujud 

seperti upacara adat, upacara 

agama, music, tarian dan ilmu 

pengetahuan.  

 

 

 

 

D. Optimalisasi Kepuasan terhadap 

Periwisata Budaya Melayu di 

Kabupaten Siak Sri Indrapura 

Keberhasilan pengembangan 

wisata budaya di Provinsi Riau 

sangat dipengaruhi oleh ketersediaan 

dan kualitas sarana dan prasarana 

wisata. Berdasarkan pengamatan 

lansung di lapangan, sarana dan 

prasarana wisata. Berdasarkan 

pengamatan langsung di lapangan, 

sarana dan prasarana pariwisata di 

Provinsi Riau masih jauh dari ideal 

baik kuantitas maupun kualitas. 

Namun demikian, hal ini tidak dapat 

digeneralisir, karena secara detail 

kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana 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 penyesuaian terlebih dahulu 

sarana dan prasarana. Desa Wisata 

Buluhcina atau disebut dengan Hutan 

Ulayat Rimbo Tujuh Danau 

menyuguhkan pengalaman 

menikmati tujuh danau di wilayah 

tersebut karena 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 pengamat penulis, 

sarana di wilayah tersebut, seperti 

papan petunjuk denah lokasi Tujuh 

Danau di depan sebuah gazebo di 

tepian Danau Tanjung Putus masih 

belum memadai. Meski demikian, 

potensi wisata gelombang ombak 

Bono di Sungai Kampar, tepatnya di 

wilayah Teluk Meranti, Kabupaten 

Pelalawan, 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 yaitu Desa 

Pula Muda, Teluk Meranti dan Teluk 

Binjai dengan jarak tertempuh 

gelombang sepanjang 35-40 

kilometer. Bahkan, ketika penulis 

melakukan pengamatan pada 9-13 

Februari terdapat empat peselancar 

asing didampingi seorang pendayung 

kayak yang sedang berupaya 

memecahkan rekor dunia dalam hal 

selancar dengan jarak jauh dan waktu 

terlama. Lima orang tersebut adalah 

empat peselancar Stave King asal 

Inggris, Steve Holmes (Inggris), 

Nathan Maurice (Inggris), dan 

Fabrice Colas (Prancis) berserta 

seorang penunggang kayak 

Dominique Avrilleau (Prancis).  

Meskipun sarana dan prasaran 

masih kurang, tapi Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) Riau tengah giat 

memperbaiki sarana dan prasaran 
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tersebut melalui penganggaran yang 

sistematis dan Pemprov pun 

gencarkan promosi sejumlah onjek 

wisata di Riau baik di tingkat 

nasional maupun dunia Internasional. 

Libatkan bebagai stakehoulderguna 

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 mendongkrak 

promosi pariwisata di Riau sehingga 

wisatawan pun berdatangan ke Riau, 

“kata Kepala Dinas Kebudayan dan 

Pariwisata (Disbudpar) Provinsi 

Riau, Said Syarifuddin SE MP”.  

 

 

E. Budaya Melayu sebagai Ruh 

Penentu Keberhasilan 

Pengembangan Pariwisata di 

Kabupaten Siak Sri Indrapura 

Kultur atau budaya yang dimiliki 

oleh suatu masyarakat atau bangsa 

dimiliki 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 postif yang 

berpihak kepada pengembangan 

wisata, sebagai 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 

dating ke Riau.  

Lebih menarik lagi, Pemerintah 

Kota (Pemkot) Pekanbaru, 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.  

Kekurangan berhasilan yang 

dialami oleh Pemerintah Provinsi 

Riau dalam mengembangkan 

periwisata berbasis budaya Melayu 

itu dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sebagai berikut. Pertama, kualitas 

SDM pariwisata yang kurang 

memadai. Kedua, masih kurangnya 

jumlah pegawai di lingkungan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata di 

Provinsi Riau dan Dinas-Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat 

Kabupaten dan Kota. Ketiga, masih 

minimnya anggaran Dinas-Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata baik 

tingkat Provinsi, maupun 

Kabupaten/Kota. Keempat, masih 

kuranag baiknya sarana dan prasana 

objek wisata menuju, dan di objek 

wisaata. Kelima, masih kurangnya 

kerjasama dengan investor. Keenam, 

masih sedikitnya jumlah warga 

masyarakat yang sadar wisata. 

Ketujuh, kesalahan memahami nilai-

nilai;adat bersendi syarak dan syarak 

bersendir Kitabullah (Al-Quran) yang 

menjadi falsafah hidup masyarakat 

Riau. Ke delapan, di Provinsi Riau 

dan di Indonesia pada umumnya, 

pengembangan wisata, terutama 

wisata alam, selama ini berorientasi 

pada pemenuhan tuntutan pasar 

global (global market demand)dan 

tidak melirik potensi pasar global 

(local market potencies)sebagai 

segment pasar potensial. Ke 

Sembilan, masih rendahnya tingkat 

kepercayaan dan kekuatan jaringan 

(social capital)pada level pemerintah.  

Kurang berhasil, bukan berarti 

tidak ada pencapaian sama sekali. 

Meskipun tidak begitu besar, 

Pemerintah Provinsi Riau telah 

mengalami sedikit kemajuan dalam 

pengembangan pariwisata berbasis 

budaya Melayu. Kecendrungan positif 
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ini dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sebagai berikut. Pertama, kesesuaian 

visi dan misi dengan kondisi 

kepariwisataan di Provinsi Riau. 

Kedua, pelaksaan misi guna 

pencapaian misi. Ketiga, adanya 

media informasi yang baik. Keempat, 

adanya “komitmen” antar 

stakeholderdalam usaha 

pengembangan kepariwisataan di 

Provinsi Riau walaupun baru hanya 

sebatas pada lever aturan. Kelima, 

kondisi perekonomian yang 

mendukung. Keenam, kondisi politik 

yang stabil. Ketujuh, kondisi sosial 

budaya yang mendukung. Faktor-

faktor sosial sangat penting disadari 

oleh para pengambil keputusan 

stratejik. Kedelapan, adanya 

Peraturan Daerah (Perda) yang 

mengatur kepariwisataan.  

 

SIMPULAN  

 

Berdasarkan atas data dan hasil 

analisisnya yang disajikan pada bab-

bab sebelumnya, akhirnya dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Budaya Melayu dan 

periwisata Riau merupakan 

dua unsur berbeda yang 

komplementer bagaikan dua 

sisi sebuah mata uang. 

Sebagai sebuah ide, 

mentalitas, kreativitas dan 

semangat kerja, budaya 

Melayu merupakan faktor 

pelecut bagi perkembangan 

pariwisata Riau. Sebagai 

sebuah produk, Budaya 

Melayu menjadi komoditas 

dan daya tarik wisata Riau. 

Karena itu, industry budaya 

Melayu dan pariwisata Riau 

yang dipresentasikan oleh 

Kabupaten Siak Sri 

Indrapura telah menjadi satu 

andalan penghasil devisa 

oleh pemerintah Provinsi 

Riau. Kabupaten Siak Sri 

Indrapura memiliki produk 

budaya yang sampai 

sekarang menjadi “trade 

mark”Provinsi Riau. Dan 

berbagai macam peninggalan 

sejarah yang salah satunya 

telah menjadi objek wisata 

sejarah terkemuka di 

Provinsi Riau yaitu, Istana 

Siak.  

2. Pelaku pengembangan 

pariwisata berbasis budaya 

Melayu di Kabupaten Siak 

Sri Indrapura terdiri dari 

unsur pemerintas, investor 

dan masyarakat. Seluruh 

komponen telah menjalankan 

perannya masing-masing. 

Semua pihak yang terlibat 

dalam mengembangkan 

wisata berbasis budaya 

Melayu di Riau tidak sekadar 

menjalin hubungan karena 

ada mereka sangat 

menyadari bahwa nilai-nilai 

agaam Islam dan nilai-nilai 

budaya Melayu sangat 

mendorong untuk bekerja 

dan bekerja itu juga memiliki 

nilai-nilai keagamaan 

(religious values).  

3. Realitas interaksi antar 

pelaku pariwisata dalam 

pengembangan pariwisata 

berbasis 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 

berbasis budaya Melayu, 

karena interaksi yang 
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intensip di antara mereka 

yang mencirikan suatu 

dinamika tinggi yang terpola 

berdasarkan pada nilai-nilai 

yang berlaku pada 

masyarakat Riau yang 

dijadikan inti atau ruh dari 

kehidupan masyarakat 

pariwisata Riau. Hubungan 

sosial yang sangat solid 

diantara mereka merupakan 

modal yang sangat tinggi 

nilainya dalam 

mengembangkan wisata 

berbasis 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 antata 

identitas sosial yang berbeda. 

Hasil suatu interaksi dapat 

berwujud kerjasama, 

kompetisi maupun konflik. 

Wujud dari kerjasama 

diantara nya individu 

maupun kelompok lebih 

dimotivasi oleh rasa saling 

pengertian, sedangkan 

persaingan, pertikaian atau 

pertentangan lebih didorong 

oleh adanya kepentingan 

yang sama diantara pihak 

yang terlibat. Adapun 

akomodasi lahir sebagai 

suatu upaya untuk 

meredakan pertentangan 

menuju keseimbangan.  

4. Keadan lingkungan 

masyarakat, alam, dan 

budaya yang merupakan 

faktor paling penting dalam 

pengembangan pariwisata 

berbasis budaya Melayu di 

Kabupaten Siak Sri 

Indrapura sangat kondusif 

bagi pengembangan 

pariwisata berbasis budaya 

Melayu. Hal ini dapat dilihat 

dari berbagai aspek, seperti 

dari jenis obyek dan daya 

tarik wisata potensial yang 

sangat variatif, objek wisata 

unggulan yang sudah sangat 

terkenal, dan event-event 

wisata regular yang 

terorganisir dengan baik. 

Analisis pengembangan 

pariwisata berbasis budaya 

Melayu tidak dapat 

dipisahkan dari lingkungan 

fisik yang secara langsung 

berhubungan dengan 

pengembangan pariwisata 

dan lingkungan masyarakat 

Riau itu sendiri.  

5. Optimalisasi kepuasan 

terhadap pariwisata berbasis 

budaya Melayu di 

Kabupaten Siak Sri 

Indrapura terus dilakukan 

oleh ebrbagai pihak terkait, 

terutama oleh pemerintah 

daerah. Usaha-usaha yang 

tengah dilakukan oleh 

pemerintah dalam 

mengoptimalisasikan 

pengembangan pariwisata 

berbasis budaya Melayu 

adalah: (1) meningkatkan 

ketersediaan dan kualitas 

sarana dan prasana wisata 

menuju dan di berbagai 

objek wisata; (2) 

ekstensivikasi dan 

intensifikasi promosi wisata 

baik tingkat nasional 

maupun internasional; (3) 

memacu keterlibatan 
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berbagai pihak terkait dalam 

pengembangan pariwisata 

berbasis budaya Melayu; dan 

(4) meningkatkan anggaran 

pemerintah dalam sektor 

pariwisata.  

6. Budaya Melayu merupakan 

ruh penentu keberhasilan 

pengembangan pariwisata 

berbasis budaya Melayu di 

Kabupaten Siak Sri 

Indrapura. Kultur dan 

budaya yang dimiliki 

pengaruh yang sangat besar 

terhadap pengembangan 

wisata di Provinsi Riau. 

Kultur bagi pemiliknya dapat 

menjadi pendorong untuk 

mengembangkan wisata. 

Budaya Melayu dangat sarat 

dengan nilai-nilai positif 

yang berpihak kepada 

pengembangan wisata, 

sebagai salah satu pintu untk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Nilai-nilai 

budaya Melayu yang 

dimiliki masyarakat Riau 

yang hampir seluruhnya 

pemeluk Islam, sangat 

identic dengan nilai-nilai 

etika kerja Islam yang sangat 

pro terhadap pengembangan 

wisata berbasis budaya 

Melayu. Budaya juga dengan 

sendirinya bisa menjadi daya 

tarik bagi wisatawan untuk 

menikmatinya. Kekayaan 

kultur yang dimiliki 

masyarakat Riau menjadi 

daya tarik sendiri bagi para 

wisatawan untuk dating ke 

Riau.  
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