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ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP WISATA BUDAYA 

DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2021 

 
Abstrak 

Peran industri pariwisata memilik pengaruh terhadap sektoer ekonomia khusunya 

pariwisata di Kota Pekanbaru, para pengunjung wisatawan berasal dari mancanegara 

dan domestik. Namun tahun 2020 sektor pariwisata khususnya pariwisata budaya di 

Kota Pekanbaru terdampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan jumlah 

wisatawan budaya di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 terhadap wisata 

budaya Kota Pekanbaru. Stratified Quota Sampling merupakan metode yang 

digunakan pada penelitian ini, dilakukan penentuan kelas sampel terhadap para 

stakeholder obyek wisata budaya di Kota Pekanbaru. Metode ini digunakan untuk 

mengetahui dampak dari pandemi COVID-19 terhadap berbagai sektor yang 

berhubungan langsung serta penentuan strategi terhadap wisata budaya  di Kota 

Pekanbaru. Hasil dari penelitian adalah dampak covid19 pada obyek wisata di Kota 

Pekanbaru terjadi penutupan hingga waktu yang belum ditentukan. Secara 

keseluruhan para stakeholder mengalami dampak seperti penurunan pendapatan, 

sehingga harus melakukan hal baru untuk mendapatkan pemasukan.  Strategi  yang 

digunakan  pada  stakeholder  pihak  obyek  wisata  adalah penerapan wisata virtual. 

 
Kata Kunci: dampak, pandemi covid-19, wisata budaya, pekanbaru 

 
Abstract 

The role of the tourism industry has an influence on the economic sector, especially 

tourism in Pekanbaru City, the tourist visitors come from foreign and domestic. 

However, in 2020 the tourism sector, especially cultural tourism in Pekanbaru City, 

was affected by the Covid-19 pandemic which caused a decrease in the number of 

cultural tourists in Pekanbaru City. The purpose of this study was to determine the 

impact of the Covid-19 pandemic on cultural tourism in Pekanbaru City. Stratified 

Quota Sampling is the method used in this study. The sample class was determined 

for the stakeholders of cultural tourism objects in Pekanbaru City. This method is 

used to determine the impact of the COVID-19 pandemic on various sectors that are 

directly related and determine strategies for cultural tourism in Pekanbaru City. The 

result of the research is that the impact of COVID-19 on tourism objects in Pekanbaru 

City has been closed for an undetermined time. Overall, the stakeholders experienced 

an impact such as a decrease in income, so they had to do new things to get income. 

The strategy used for tourism object stakeholders is the application of virtual tourism 

 

Keywords: impact, covid-19 pandemic, cultural tourism object, pekanbaru 
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1. PENDAHULUAN 

Awal  tahun  2020  terkonfirmasi  masuknya  virus Covid-19  ke  Indonesia,  laporan 

pertama diterima dari Negara Cina Kota Wuhan melalui World Health Organization (WHO), 

44 pasien pneumonia telah terinfeksi. Kejadian tersebut berkaitan dengan keberadaan pasar 

yang menjual ikan dan beberapa hewan lainnya sehingga pada akhirnya diawal bulan Januari 

tahun 2020 terindikasi penyebab dari kode genentik yang merupakan penemuan virus nCoV-

19 (Ihsanudin,2020 dalam Nasional Kompas). Selang dari informasi tersebut pandemi dari 

Covid-19 masuk ke Indonesia dengan kasus pertama dilaporkan pada 2 Maret 2020. Dugaan 

kemunculan virus tersebut terinfeksi oleh turis asing yang mengunjungi begara Indonesia 

(Handayani, 2020). Virus Covid-19 menjadi sebuah pandemi yang menyebar keseluruh 

negara dan daerah di Indonesia salah satunya Kota Pekanbaru. Menurut Mimi Yuliani, 2020 

dalam Riau Pos, terkonfirmasi kasus perdana satu pasien positif Covid-19 di Kota 

Pekanbaru. Mulai dari  kasus tersebut angka pasien positif Virus Covid-19 naik secara 

signifikan di Kota Pekanbaru. Hingga 22 Maret 2020 Walikota Pekanbaru menyatakan status 

Kota Pekanbaru tanggap darurat. 

Munculnya pandemi memberi efek kepada sektor pariwisata yang terdampak 

kerugian besar karena penutupan aksesbilitas kepada turis mancanegara dan diterapaknnya 

kebijakan penutupan obyek wisata. Penetapan kebijakan guna meredam dampak penyebaran 

Covid-19 yang menyerang hampir ke seluruh sektor. Kebijakan tersebut berupa pembatasan 

aktivitas diluar rumah, kegiatan belajar mengajar, dan bekerja dirumah (work from home), 

serta seluruh kegiatan peribadatan (Susilawati et al., 2020). Banyak sektor yang menagalami 

kerugian akibat pandemi Covid-19, sektor usaha yang mendapatkan dampak signifikan 

adalah transportasi dan pariwisata (Sugiri, 2020). Tabel 1 berikut menjelaskan jumlah 

penumpang dating dan beramgkat melalui Bandara SSQ II Tahun 2019-2022   Penyalur jasa 

yang kesulitan mendapatkan pelanggan. Jika permasalahan tersebut tidak segera 

ditindaklanjuti penurunan wisatawan akan terjadi secara terus menerus dan dampak lain akan 

bermunculan, oleh karena itu perlu dilakukannya analisis dengan mengetahui dampak dari 

pandemi Covid-19 yang akan melibatkan para stakeholder yang terdiri dari Pemelihara 

wisata, Penyalur jasa dan pedagang sekitar obyek wisata budaya di Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang penelitini ingin mengetahui dampak pandemi 

Covid-19 terhadap obyek wisata budaya di Kota Pekanbaru pada objek wisata budaya yaitu 
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obyek wisata Masjid Raya Kota Pekanbaru, Anjungan Idrus Tintin, Musium Sang Nila Utama 

dan Rumah adat Melayu Riau. 

 

2. METODE 

Penerapan metode untuk pengambilan data di lapangan adalah metode Cluster Sampling, 

yaitu metode yang menerapkan penentuan jumlah sample yang didsarkan atas karakteristik 

yang berberda (Yunus, 2010). Tujuan dari metode Stratified Qouta Sampling adalah untuk 

mengetahui dampak dari pandemi terhadap wisata budaya di Kota Pekanbaru dengan sistem 

bertingkat. Berikut susunan tingkatan pada penelitian ini. 

Tabel 1. Sampel stakeholder terhadap wisata budaya di Kota Pekanbaru 
No Sampel Kapasitas 

1. Pemelihara wisata 1 x 3 obyek = 3 

2. Pedagang 3 x 3 obyek = 9 

3. Penyalur Jasa 3 x 3 obyek = 9 

                            Sumber: Peneliti, 2022 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif ekploratif melalui pendekatan 

kualitatif, oleh kareana itu hasil yang diperoleh merupakan data kulitatif. Proses analisis data 

kualitatif dilakukan ketika belum dilakukannya observasi, selama proses observasi, dan 

setelah proses observasi kendati demikian lebih ditujukan selama proses di observasi secara 

bersaamaan terhadap datalainnya (Sugiyono, 2013). Metode analisis deskriptif kualitatif 

menggunakan data dari hasil wawancara dengan bantuan lembar kuisioner guna 

dilakukannya penyimpulan untuk mengetahui damapak yang dirasakan oleh stakeholder atau 

para Pemelihara wisata, pedagang serta Penyalur jasa yang ada di sekitar wisata budaya Kota 

Pekanbaru. Deskriptif eksploratif ditujukan untuk menguji hipotesa yang menggambarkan 

suatu variabel dan keadaan. Sehingga diperoleh gambaran bagaiamana kondisi para 

stakeholder pada masa pandemi dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan sekaligus 

penyususnan starategi yang sesuai untuk penanganan yang lebih baik seehingga, diperoleh 

variable penelitian berikut ini. 

Variabel Dampak Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru: Dampak pandemi Covid-19 

terhadap jumlah pengunjung wisata budaya; Dampak pandemi Covid-19 terhadap jumlah 

pendapatan wisata budaya; Dampak pandemi Covid-19 terhadap jumlah operasional wisata 

budaya. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Dampak Pandemi Covid-19 Pada Wisata Budaya Di Kota Pekanbaru 

Dampak pandemi terjadi diseluruh obyek wisata budaya di Kota Pekanbaru yang tersebar 

ditiga kecamatan yang berbeda. Berikut merupakan peta administrasi lokasi obyek wisata 

budaya di Kota Pekanbaru. 

 

 
Gambar 1. Peta Batas Adminstrasi Kota Pekanbaru 

Sumber: Penulis, 2021 
 

3.1.1 Dampak pandemi terhadap jumlah pengunjung 

Dampak pandemi  terhadap jumlah pengunjung  wisatawan  sangat signifikan pada obyek 

wisata budaya di Kora Pekanbaru. Berkurangnya jumlah pengunjung makasecara tidak 

langsung juga akan mengurangi jumlah pendapatan masing-masing obyek wisata budaya. 

Berikut merupakan gambar grafik data kunjungan wisata budaya kota pekanbaru tahun 

2020-2021. 
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Gambar 2. Grafik data kunjungan wisata budaya kota Pekanbaru tahun 2020-2021 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 

Berdasarkan gambar grafik data kunjungan diatas, ketiga objek wisata budaya di Kota 

Pekanbaru mengalami penurunan jumlah kunjungan. Objek Wisata Idrus Tintin merupakan objek 

wisata yang kehilangan jumlah kunjungan hampir 40 %. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan 

wisatawan sebanyak 55680 kunjungan sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 2780 

kunjungan. Respon pemerintah terhadap pandemi Covid-19 mempengaruhi jumlah kunjungan, 

pasalnya pemerintah perlu melakukan tindakan guna tindakan preventif untuk mencegah virus 

Covid-19 dengan diterapkannya aturan PSBB didalam PP Nomer 21 Tahun 2020 terkait karantina 

kesehatan (CNN Indonesia, 2021). Penerapan pembatasan skala besar atau PSBB guna melakukan 

kontrol guna kegiatan kerja, sekolah dilaksanakan secara daring dan penutupan lokasi hiburan 

wisata, dan lokasi perbelanjaan. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada stakeholder Pemelihara, dari ketiga obyek wisata 

budaya di Kota Pekanbaru seluruhnya mengalami penurunan jumlah pengunjung wisatawan. 

Penurunan ini dipengaruhi oleh peraturan pemerintah terkait anjuran untuk tetap berada dirumah 

dan melakukan social distancing saat berada di luar rumah dengan tujuan mencegah penyebaran 

dari virus Covid-19. Berikut ini merupakan tabel 3 dampak pandemi terhadap jumlah pengunjung 

melalui hasil wawancara dari ketiga stakeholder Pemelihara. 

Tabel 2. Dampak pandemi pada jumlah pengunjung 
 

 

Stakeholder 

 

Dampak 

 

  

 

% 

Jumlah Jumlah 

(f) (%) 

Pemelihara Penurunan jumlah pengunjung 

dan tidak adanya pengunjung 

karena tutup 

 

3 

 

100% 

 

3 

 

100% Wisata 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 
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Berdasarkan dari analisis data lapangan dapat diketahui dari Jumlah 3 obyek wisata secara 

keseluruhan mengalami penurunan dan dua diantaranya sempat tidak memiliki pengunjung 

dikarena wisata tersbeut resmi di tutup semetara yaitu Museum Sang Nila Utama dan Anjungan 

Idrus Tintin pada tiga bulan pertama di Tahun 2021. 

3.1.2 Dampak Pandemi Terhadap Pendapatan 

Dampak dari pandemi Covid-19 ini mempengaruhi jumlah pendapatan para stakeholder yang 

berkurang. Hal tersebut menjadi keluhan para penyalur jasa, pedagang, jumlah pengunjung 

pengunjung wisata menjadi salah satu penyebab banyaknya pendapatan yang akan diperoleh.   

Kendati demikian pandemi Covid-19 oenurunan pendapatan tidak dirasakan oleh Pemelihara. 

Seperti tabel 3  berikut  yang  memaparkan  stakeholder  yang  mengalami  dampak  dari 

pandemi terhadap pendapatan. 

Tabel 3. Dampak pandemi pada  pendapatan  
 

Stakeholder 

 

Dampak 

 

  

 

% 

Jumlah 

(f) 

 

Jumlah 

(%) 

 

Pemelihara 

 

Tidak terdampak 

 

3 

 

14,29 % 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

100 

% 

Pedagang Mengalami penurunan 9 42,86 % 

 

Penyalur 

Jasa 

Mengalami Penurunan 

drastis 

7  

33,33 % 

Tidak mendapatkan 

Penumpang 

 

2 

 

9,52 % 

Sumber: Hasil Penelitian, 2022 

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid 

19 kepada stakeholder Pemelihara pada ketiga obyek wista di Kota Pekanbaru tidak terlalu 

signifikan, karena Pemelihara merupakan pegawai dari Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru dan 

digaji oleh pemerintah. Dampak  secara  nyata  terjadi  pada  penurunan  jumlah  pengunjung  

yang menyebabkan para Penyalur jasa dan pedagang mengalami penurunan pednapatan. Penyalur 

jasa merupakan ojek konvesional dan online yang mengantar para wisatawan yang ingin pulang 

atau mengunjungi obyek wisata budaya di Kota Pekanbaru, Sebelum masa pandemi Covid-19 rata 

rata pendapatan mereka sekitar Rp. 100.000-200.000/Hari namun pada saat pandemi  pendapatan  

rata-rata  mereka  hanya  sekitar  Rp.25.000  hingga 75.000/Hari. Hal yang sama juga terjadi 

pada pedagang di sekitar obyek wisata di Kota Pekanbaru, berikut merupakan tabel pendapatan 

sebagian pedagang di sekitar obyek wisata di Kota Pekanbaru sebelum dan saat pandemi Covid19. 
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Berikut ini adalah tabel 4 mengenai data pendapatan Sebagian Pedagang di Sekitar Obyek wisata 

di Kota Pekanbaru sebelum dan saat Pandemi Covid19. 

Tabel 4. Pendapatan sebagian pedagang di sekitar obyek wisata di kota Pekanbaru 

sebelum dan saat pandemi covid19 
 

No 
 
Jenis Pedagang 

Pendapatan sebelum 

Pandemi 
Covid-

19 

Pendapatan saat 

Pandemi 
Covid-19 

1 Pedagang asongan Rp.250.000-Rp.300.000/ 

Hari 

Rp.80.000-150.000/Hari 

 
2 

Pemilik    Warung    
Nasi Padang 

 
Rp.1.500.000- 

Rp.3.500.000/Hari 

 
< Rp.3000.000/Hari 

 
3 

 
Penjual Buah Potong 

 
Rp.200.000-250.000/Hari 

Rp.50.000 - 70.000/Hari 

4 Penjual Air Tebu Rp.150.000 - Rp.250.000/ 

Hari 

< Rp.100.000/Hari 

 
5 

 
Penjual Kacang 

Rebus 

 
Rp.200.000- 

Rp.250.000/Hari 

 
< Rp.50.000 /Hari 

6 Penjual Es Krim Rp.200.000- 

Rp.250.000/Hari 

Rp.50.000 - Rp.70.000 

/Hari 

 
Sumber: Penelitian 2021 

Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan para stakeholder sangat signifikan. 

Sebelum pandemi pedagang kacang rebus, pedagang es krim, dan pedagang asongan mampu 

memiliki pendapatan Duaratus Ribu perhari. Namun dikala masa pandemi perolehan pendapatan 

hanya sekitar Limapuluh Ribu hingga Seratus Limapuluh Ribu, bahkan pedagang kacang rebus 

hanya memiliki pendapatan < 50.000 /Hari. Pandemi Covid-19 memberikan damak negative bagi 

perekonomian para pedagang di sekitar obyek wisata budaya di Kota Pekanbaru, penurunan 

jumlah wisatwan mrupakan faktor utama dari sepi pembeli dan sepi pengguna jasa.  

3.1.3 Dampak Pandemi Terhadap Jam Operasional 

Dampak pandemi mempengaruhi buka tutupnnya jam operasional. Pemelihara  wisata  Museum  

Sang Nila  Utama  dan  Anjungan  idrus Tintin membuka obyek wisata sejak pukul 09:00 – 17:00 

Wib kendati demikian Rumah Singga Tuan Kadi Hanya buka setengah hari saja. Hal yang sama 

juga dilakukan oleh para pedagang dan Penyalur jasa, karena hingga menjelang sore tiba 

diperkirakan pemebeli dan pengguna jasa juga cukup sepi. Jam operasional yang berlaku pada 

obyek wisata budaya di Kota Pekanbaru sejalan dengan peraturan pemerintah, aturan mengenai 

PPKM tertuang pada PP Nomer 1. 
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Tahun 2021 oleh Mentri Dalam Negri. Berikut tabel 6 terkaiy data dampak pandemi 

terhadap jam operasional. 

Tabel 5 Dampak pandemi terhadap jadwal jam operasional 

Stakeholder Dampak   % Jumlah (f) Jumlah (%) 

 

Pemelihara 

Wisata 

Buka dari 09:00 – 

17:00 Wib dan tutup 

3 bulan pertama 

Tahun 2021 

 

2 

 

9,52 % 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Buka setengah hari 

08:00– 12:30 Wib 

 

1 

 

4,76 % 

 

Pedagang 

Buka pukul 08:00 – 

17:00 Wib 

 

8 

 

38,10 % 

Buka setengah Hari 1 4,76 % 

 

 

Penyalur Jasa 

Mangkal 08:00 – 

17:00 Wib 

 

3 

 

14,29 % 

Mangkal setengah 

hari 08:00 – 12:30 

Wib 

 

6 

 

28,57 % 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 
 

3.1.4 Dampak Pandemi Pada Barang Dagangan 

Dampak terhadap pedagang yaitu barang dagangan yang tidak laku karena pengunjung yang 

berkurang dan sepi, sehingga dampak tersebut menjadi ancaman bagi pedagang bahwa barang 

dagangan yang tidak laku mengakibatkan pembusukan atau kadaluarsa sehingga memicu 

pedagang akan mengalami kerugian karena dagangan yang dijual tidak laku. Dari Jumlah 9 

pedagang yang ada disekitar obyek wisata budaya di Kota Pekanbaru seluruh pedagang 

menagalami penurunan jumlah pembeli dan dagangan tidak laku. Pemicu uatamanya adalah 

menurunnya jumlah pengunjung wisatwan yang berkunjung ke obyek wisata budaya di Kota 

Pekanbaru. 

Tabel 6. Dampak pandemi terhadap barang dagangan 

Stakeholder Dampak   % Jumlah (f) Jumlah (%) 

Pedagang Dagangan Kurang 

Laku 

9 100% 9 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 
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3.1.5 Dampak pandemi terhadap penumpang pada penyalur jasa 

Sebagian dari pengunjung yang datang dan pulang sering menggunakan jasa dari para ojek 

konvesional dan taksi konvesional. Akan tetapi, selama pandemi berlangsung Penyalur jasa 

kesulitan dalam mencari penumpang dikarenakan pengunjung yang sepi sehingga pendapatan 

Penyalur jasa mengalami penurunan, jumlah penumpang sangat dipengaruhi jumlah pengunjung 

yang mengunjungi wisata budaya. Berdasarkan table 5.5 dibawah ini dari Jumlah 9 Penyalur jasa 

ojek konvesional tujuh diantaranya mengalami sepi penumpang dan dua sisanya tidak 

menadapatkan penumpang. Penurunan jumlah penumpang dipengaruhi oleh aturan baru 

pemerintah untuk tetap berada di rumah dan meminimalisir kegiatan di luar demi menajaga 

kesehatan bersama dari terdampaknya pandemi Covid19 di Kota Pekanbaru.   Berikut   tabel  7   

menginformasikan   dampak   pandemic   terhadap 

penumpang. 

Tabel 7 Dampak Pandemi Pada Penumpang 

Stakeholder Dampak f % Jumlah (f) Jumlah (%) 

 
 
Penyalur Jasa 

Sepi penumpang, 

susah penumpang 

 
7 

 
77,8 % 

 
 

9 

 
 

100% 

Tidak 

mendapatkan 

penumpang 

2 
 

22,2 % 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 
 

3.2 Analisis Strategi Adaptasi Stakeholder Wisata Budaya Di Kota Pekanbaru Selama 

Pandemi Covid-19 
 

Analisis 5P fokus pada product, price, place, promotion dan people dalam mempertahankan 

buaran pemasaran (Poernomo, 2009). Analisis tersebut guna penerapan yang perlu diterapkan 

stakeholder pada masa pandemi. Berdasarkan strategi yang digunakan Rumah Singga Tuan Kadi 

menggunakan sebagian dari lokasi untuk menampilkan pentas seni guna ajang promosi menarik 

wisatawan. Obyek  wisata Museum Sang Nila Utama menerapkan  virtual tourism sebagai 

bentuk transformasi adaptasi menghidupka dunia wisata budaya di tengah pandemi. Secara lokasi 

ketiga obyek wisata budaya ini memiliki mempunyai kekuatan karena berada ditengah Kota 

sehingga pengunjung memiliki akses yang lebih mudah 

Obyek wisata Rumah Singga Tuan Kadi melakukan pementasan seni disetiap minggu sore 

di halaman depan, pemetasan itu diselenggaran untuk menarik minat wisatawan untuk berwisata 

sekaligus belajar kebudyaan melayu terdahulu sehingga kebudayaan ini tidak akan luntur lekang 

oleh waktu. Pada waktu-waktu sebelumnya acara ini belum pernah diselenggarakan. Selain itu acara 
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ini diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol keseahatan dengan menggunakan masker 

dan menjaga jarak antar pengunjung yang akan menonton pemetasan seni. Hal yang sama juga 

dilakukan oleh Obyek wisata Museum Sang Nila Utama Pemelihara mengadakan pameran uang 

lama dengan tujuan menarik minta wisatawan selain itu agar kebudyaan ini dapat terus diketahui 

oleh masyarakat pihak Pemelihara menampilkan dan menayangkan koleksi yang ada di museum 

sehingga pengunjung dapat menjelajah dan belajar secara digital melaui website yang dikelola oleh 

pihak Museum Sang Nila Utama. Startegi yang diterapkan para pedagang adalah startegi product, 

para pedagang mengurangi jumlah dagangan agar tidak banyak yang terbuang jika pengunjung 

sepi dan tidak laku mampu meminimalisir kerugian yang akan terjadi, Berikut gambar 3 

merupakan dokumentasi lapangan dengan salah satu stakeholder pedagang di obyek wisata budaya 

di Kota Pekanbaru. 

 
 

Gambar 3. Pedagang di obyek wisata budaya di Kota Pekanbaru 

Strategi adaptasi ini memberi berpeluang para pedagang dengan memanfaatkan modal 

barang dagangan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari atau melkaukan inovasi 

terhdap produk dagangan agar menarik wisatawan. Sedangkan startegi yang diterapkan oleh 

Penyalur jasa adalah sebagian besar mereka memilih untuk berpindah lokasi mangkal untuk dapat 

terus memperoleh penghasilan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah pengunjung wisatawan, para 

pedagang dan Penyalur jasa disekitar lokasi obyek wisata budaya juga terkena imbasnya. Para 

pedagang mengalami kerugian tidak semua dagangan laku dan sebagian membusuk sehingga 

tidak dapat dijual kembali. Sedangkan para Penyalur jasa mengalami sepi penumpang bahkan 

sebgaian dari mereka tidak memiliki penumpang sehingga pedapatan menjadi menurun. 
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4.2 Saran 

Penerapan gagasan wisata virtual sebaiknya dapat diterapkan di seluruh obyek wisata khususnya 

wisata budaya di Kota Pekanbaru, dengan harapan inovasi dari wisata virtual dapat membuat para 

wisatawan merasa seperti berwisata secara langsung namun dilakukan secara virtual. 
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