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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Awal tahun 2020 terdapat kejadian luar biasa munculnya virus Covid-19, 

laporan awal muncul dari Negara Cina tepatnya di Kota Wuhan kepada World 

Health Organization (WHO), telah terinfeksi sedikitnya 44 pasien pneumonia. 

Hal tersebut dikaitkan dengan berdirinya pasar yang menjual hasil laut dan 

beberapa hewan lainnya yang pada akhirnya pada Januari tahun 2020 telah 

terindikasi bahwa penyebab ditemukan pada kode genetik yakni virus baru dengan 

nama novel corona virus (nCoV-19) (Nuha, 2020). Selang dari laporan tersebut, 

virus Covid-19 masuk ke Indonesia. Kasus pertama dilaporkan pada tanggal 2 

Maret 2020, diduga terinfeksi dari turis asing yang datang ke Indonesia 

(Handayani, 2020). Virus ini menyebar ke seluruh daerah di Indonesia termasuk 

di Kota Pekanbaru. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Mimi Yuliani Nazir pada 

tanggal 18 Maret 2020 dikutip pada Riau Pos.com menyebutkan : 

“Telah terdeteksi satu pasien positif Covid-19 di Kota Pekanbaru 

dan sudah dilakukan penanganan di RSUD Arifin Ahmad Kota 

Pekanbaru” 

Sejak kasus tersebut secara signifikan Virus Covid-19 terus menyebar di 

Kota Pekanbaru Hingga pada tanggal 22 Maret 2020 Walikota Pekanbaru 

menetapkan status Kota Pekanbaru menjadi tanggap darurat. Pemerintah 

Indonesia mulai menentukan kebijakan guna meredam dampak pandemi Covid-

19yang 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, 

2020). Banyak sektor yang mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19, 

sektor usaha yang mendapatkan dampak signifikan adalah transportasi dan 

pariwisata (Sugiri, 2020). Berikut merupakan data dampak sektor pariwisata dan 

transportasi terhadap virus Covid-19, terjadinya penurunan wisatawan dan 

jumlah penumpang melalui Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II. 
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Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 

Bulan 
Jumlah Kunjungan Wisatawan 

2019 2020 

Januari 2101 2896 

Februari 2314 2324 

Maret 2332 0 

April 2379 0 

Mei  2021 0 

Juni 2261 0 

Juli 2206 0 

Agustus 2744 0 

September 2073 0 

Oktober 2334 0 

November 2894 0 

Desember 3401 0 

Jumlah 29060 5220 

     Sumber : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 

Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 29060 orang, dengan 

rata-rata kunjungan per bulan sebanyak 2421 orang. Sedangkan pada Tahun 2020 

kunjungan wisatawan hanya ada pada bulan Januari dan Februari, dengan total 

jumlah kunjungan sebanyak 5220 orang. Hal tersebut dikarenakan pemerintah 

Kota Pekanbaru sudah mulai menutup area wisata dan melarang warga Kota 

Pekanbaru untuk melakukan aktivitas di luar rumah akibat dari pandemi Covid-

19. 

Tabel 2 Jumlah Penumpang yang Datang dan Berangkat Melalui Bandar Udara 

SSQ II Tahun 2019-2020 

Tahun 
Jumlah Penumpang Domestik Jumlah Penumpang Internasional 

Datang Berangkat Datang Berangkat 

2019 159457 163069 1410644 1377503 

2020 688036 655501 36047 33136 

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 
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Dampak dari pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada sektor 

transportasi, khususnya pada transportasi udara. Jumlah Penumpang domestik 

yang datang pada tahun 2019 mencapai 159457 penumpang sedangkan pada tahun 

2020 hanya sekitar  688036 penumpang. Terjadi penurunan jumlah penumpang 

datang sebanyak 81 % di Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II. Hal yang sama 

juga terjadi pada jumlah penumpang internasional, tahun 2019 jumlah penumpang 

internasional yang datang sebanyak 1410644 penumpang, sedangkan pada tahun 

2020 hanya ada sekitar 36047 penumpang yang datang ke Bandar Udara Sultan 

Syarif Qasim II. Hal ini disebabkan pemerintah Indonesia melakukan pembatasan 

terhadap jumlah pengunjung mancanegara untuk masuk ke Indonesia dengan 

tujuan mencegah terjadinya penularan Virus Covid-19. 

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki andil dalam peningkatan 

usaha pendapatan daerah hingga peningkatan devisa negara, kekayaan alam, dan 

budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah menjadi produk unggulan 

sebuah pariwisata Indonesia. Ragam budaya ini menjadi dasar dalam 

meningkatkan nama negara dan bangsa yang pantas untuk dijadikan pariwisata 

internasional (Damanik, 2013). Pariwisata budaya merupakan sebuah kegiatan 

berwisata yang memanfaatkan potensi hasil budaya manusia sebagai objek daya 

tariknya (Priyanto, 2016). Poin dari keberlanjutan pariwisata adalah masyarakat 

mampu mempertahankan ekstensi dari kegiatan wisata tersebut.  Keterlibatan 

masyarakat merupakan parameter keberhasilan dalam pariwisata kreatif 

(Hermanto, 2011).  

Kehadiran wisata budaya membuka peluang ekonomi kepada masyarakat 

sekitar minimal pada sisi penyediaan produk (Damanik, 2013). Sehingga semakin 

banyak wisatawan maka akan semakin terbantunya kegiatan ekonomi masyarakat 

sekitar dan perkembangan budaya semakin dikenali masyarakat luas melalui 

kunjungan para wisatawan. Namun sejak virus Covid-19 mulai masuk ke 

Indonesia  banyak warga Indonesia yang mulai terserang virus tersebut. Untuk 

meminimalisir virus Covid-19 berkembang, pemerintah mulai menerapkan 

kebijakan pembatasan, termasuk pembatasan dalam melakukan kunjungan wisata. 



4 

 

Akibat dari pembatasan tersebut sangat berpengaruh pada dunia pariwisata 

khususnya wisata budaya di Kota Pekanbaru.  

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan virus yang dapat 

menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia terjadinya infeksi pernafasan 

mulai dari flu (Hanoatubun, 2020). Kebijakan demi kebijakan terus dilakukan 

pemerintah, untuk menekan angka peningkatan virus Covid-19 mulai dari PSBB 

hingga PPKM Level 4. Inti dari kebijakan tersebut adalah membatasi aktivitas 

masyarakat agar tidak terjadi kerumunan, namun memberi dampak yang 

signifikan bagi dunia wisata. membangkitkan sektor pariwisata tak mampu 

membendung dampak negatif Covid-19. Tidak adanya kunjungan wisatawan baik 

dalam maupun luar negeri menyebabkan objek wisata budaya ditutup. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2020, jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara Februari 2020 mengalami kontraksi hingga 30,42% 

dibandingkan Januari 2020, dan turun 28,85% dibandingkan dengan periode yang 

sama tahun lalu. 

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau, yang berada di Pulau 

Sumatera, Indonesia. Kota Pekanbaru terkenal dengan sebutan kota Bertuah yang 

merupakan singkatan dari Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, dan Harmonis 

yang merupakan slogan kota tersebut dalam mencapai tatanan kota yang lebih 

baik. Pekanbaru sangat dikenal sebagai kota Melayu karena akar budaya Melayu 

sebagai tradisi sudah melekat dalam masyarakat Pekanbaru. Selain itu, Pekanbaru 

merupakan garda depan di Provinsi Riau khususnya dan di Indonesia dalam hal 

menjaga dan melestarikan kebudayaan Melayu (Faisal dan Dimas 2013). 

Branding yang dimiliki Kota Pekanbaru sebagai kota Melayu digunakan untuk 

kepentingan pemasaran pariwisata dengan tujuan yakni upaya dalam menunjukan 

citra Kota Pekanbaru sebagai pusat budaya melayu (Koenjtaranigrat, 2012). Kota 

Pekanbaru juga merupakan simpul segitiga pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat 

perkembangan seni dan budaya Melayu. Dengan simpul segitiga strategis antara 

Indonesia, Singapura, dan Malaysia, kota yang berdiri sejak 1784 ini tumbuh 



5 

 

menjadi kota modern sekaligus pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pusat 

kebudayaan Melayu (Faisal dan Dimas 2013). 

Pandemi virus Covid-19 memberikan dampak pada sektor wisata budaya 

di Kota Pekanbaru. Hal tersebut menjadi sebuah hambatan dalam keberlanjutan 

sektor wisata budaya di Kota Pekanbaru. Menurut Misfaruddin Tahun 2020 

selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menyampaikan dalam 

kutipannya yang dimuat di Antara News.com  tahun 2020 menyebutkan: 

“Secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke 

Kota Pekanbaru selama Tahun 2020 mencapai 13.703 kunjungan, 

terjadi penurunan sebesar 75,44 % jika dibandingkan dengan periode 

yang sama pada Tahun 2019 yang mencapai 55.786 kunjungan. 

Anjloknya jumlah kunjungan dipastikan karena pengaruh pandemi 

Covid-19. Banyak negara yang melakukan lockdown sehingga tidak 

ada maskapai penerbangan internasional yang masuk ke bandara 

Kota Pekanbaru, bahkan pada bulan Desember 2020 tidak satupun 

wisata mancanegara yang masuk ke Kota Pekanbaru. Pola dari 

kunjungan wisata mancanegara melalui Bandara Sultan Syarif Qasim 

II, selama Tahun 2018-2019 menunjukan data yang sangat fluktuatif, 

namun pada Tahun 2020 kondisi berubah drastis terimbas pandemi 

sejak triwulan II.” 

Permasalahan penurunan jumlah wisatawan juga memberikan dampak lain 

yaitu, tidak adanya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri 

menyebabkan wisata budaya di Kota Pekanbaru ditutup, mayoritas hotel juga 

mengalami penurunan dan berarti tak ada pendapatan bagi masyarakat yang 

bekerja di sektor pariwisata maupun pemasukan anggaran bagi pemerintah kota. 

Jika hal tersebut tidak segera ditangani maka penurunan jumlah wisatawan akan 

terus terjadi dan dampak lainnya akan terus bermunculan, sehingga perlu 

dilakukannya analisis dengan mengetahui strategi adaptasi yang dilakukan oleh 

stakeholder atau para pengelola wisata, seniman, pedagang serta penyedia jasa 

yang ada di sekitar wisata budaya Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, berdasarkan 

pemaparan melalui latar belakang peneliti ingin melakukan analisis terhadap 

strategi yang tepat untuk pemulihan potensi pariwisata budaya di Kota Pekanbaru 

yang terdampak Virus Covid-19 pada objek wisata budaya yaitu obyek wisata 

Masjid Raya Kota Pekanbaru, Anjungan Idrus Tintin, Museum Sang Nila Utama 

dan Rumah adat Melayu Riau. 
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B. Perumusan Masalah 

Melalui pemaparan latar belakang, penelitian ini dilandaskan berdasarkan 

pada permasalahan yaitu :  

Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 terhadap 

wisata budaya di Kota Pekanbaru? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kemunculan Covid-19 

terhadap wisata budaya Kota Pekanbaru secara keruangan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain : 

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangsih pemikiran sekaligus 

sebagai bentuk pengembangan dari Ilmu Geografi yang mengkaji 

mengenai potensi wisata budaya di Kota Pekanbaru Riau.  

2. Secara praktis memberi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan pariwisata oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru terkait potensi wisata budaya. 

3. Memberi informasi dan gambaran tentang objek wisata budaya melayu 

dalam usaha pengembangan pariwisata untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan terciptanya berbagai peluang usaha 

baru. 
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E. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1. Telaah Pustaka 

a. Pariwisata 

Undang-Undang terkait Kepariwisataan Nomor 9 Tahun 1990 menyampaikan 

bahwa pariwisata merupakan seluruh bagian yang memiliki kaitan dengan wisata, 

yang didalamnya terdiri dari daya tarik wisata maupun segala sesuatu yang 

bergerak pada bidang pariwisata tersebut. Menurut UU No.10 Tahun 2009 Pasal 3 

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual 

setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan 

negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 Kepariwisataan bertujuan 

untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, 

dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk 

rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan, mempererat 

persahabatan antar bangsa 

Pada tahun 2002, Pendit berpendapat bahwa bagian pariwisata dibagi 

menjadi 15 jenis yakni : wisata budaya, wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata 

komersial, wisata industri, wisata politik, wisata konvensi, wisata sosial, wisata 

pertanian, wisata maritim, wisata cagar alam, wisata buru, wisata pilgrim, wisata 

bulan madu, dan wisata petualangan. Jenis-jenis pariwisata tersebut dijelaskan 

sebagai berikut ini. 

1. Wisata Budaya  

Tujuan dari wisata budaya yaitu untuk melakukan perjalanan dengan 

tujuan memperluas cara pandang yang dilakukan atas keinginan melalui  

kunjungan ke wisata budaya dan adat istiadat baik luas maupun dalam 

negeri. Menurut Burn dan Holden, 1995 pariwisata berbasis budaya 

(cultural toursim) adalah kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya 

sebagai tujuan wisata, melalui wisata tersebut pengunjung akan merasakan 

dan mempelajari berbagai kebudayaan tertentu. Keberadaan dari cultural 

toursm digunakan sebagai daya tarik utama yang memiliki tujuan untuk 
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mewariskan budaya. Pariwisata budaya dianggap sebagai pisau yang 

memiliki dua mata dalam memanfaatkan warisan budaya sebagai daya 

tarik obyek wisata, sedangkan disisi lain pariwisata berperan dalam 

melestarikan budaya. 

2. Wisata Kesehatan  

Wisata kesehatan dilakukan dengan melakukan perjalanan dengan tujuan 

mengubah kondisi lingkungan sehari-hari dengan tujuan penyembuhan, 

tempat tersebut menyuguhkan iklim udara yang membantu penyembuhan 

dan menyediakan fasilitas kesehatan lainnya. 

3. Wisata Olahraga  

Wisata olahraga ditujukan untuk melakukan kegiatan jasmani  melalui 

aktivitas fisik maupun ikut serta dalam menonton kegiatan tersebut seperti 

ikut ajang perlombaan pesta olahraga maupun sebagai penonton pada 

ajang Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup, F-1. 

4. Wisata Komersial  

Jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan 

pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran 

dagang dan sebagainya.  

5. Wisata Industri  

Wisata dengan  perjalanan yang dilakukan oleh kumpulan pelajar maupun 

mahasiswa, ataupun orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah 

perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar 

dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian 

termasuk dalam golongan wisata industri ini. 

6. Wisata Politik  

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau 

mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik seperti 

misalnya peringatan ulang tahun negara.  

7. Wisata Konvensi  

Wisata konvensi identik dengan wisata jenis politik, berbagai negara 

dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas 



9 

 

bangunan beserta ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta 

suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang 

bersifat nasional maupun internasional. 

8. Wisata Sosial  

Termasuk pula wisata remaja (youth tourism). Yang dimaksudkan dengan 

jenis wisata ini adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta 

mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi 

lemah untuk mengadakan perjalanan seperti misalnya bagi kaum buruh, 

pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya.  

9. Wisata Pertanian  

Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan 

proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya 

dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan peninjauan 

untuk tujuan studi maupun melihat-lihat sambil menikmati segarnya 

tanaman beraneka warna.  

10. Wisata Maritim atau bahari 

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga air, lebih-

lebih di danau, bengawan, pantai, teluk, atau laut lepas seperti memancing, 

berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar 

dan lain-lain.  

11. Wisata Cagar Alam  

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau 

biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usahanya dengan jalan 

mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan 

daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh 

undang-undang.  

12. Wisata Buru  

Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah atau 

hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan 

oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam 



10 

 

bentuk safari buru ke daerah hutan yang telah ditetapkan pemerintah 

negara yang bersangkutan.  

13. Wisata Pilgrim  

Wisata Pilgrim banyak dihubungkan dengan wisata religi, adat istiadat 

setempat, maupun terkait kepercayaan yang berkembang di masyarakat 

sekitar. 

14. Wisata bulan madu  

Wisata Bulan madu merupakan perjalanan yang dilakukan oleh orang 

maupun sepasang suami istri yang baru saja melangsungkan pernikahan 

dan melakukan perjalanan dengan tujuan liburan pasca pernikahan. 

Perjalanan tersebut dikenal sebagai bulan madu, yang identik dengan 

dekorasi yang romantis .  

15. Wisata Petualangan  

Wisata petualangan dilakukan dengan mengunjungi area hutan ataupun 

area ekstrim yang sebelumnya belum pernah dilakukan kunjungan ataupun 

dijelajahi. 

b. Potensi Pariwisata Budaya 

Potensi mampu dimaknai sebagai kemampuan yang dapat 

dikembangkan, sedangkan budaya merupakan semua hasil cipta, rasa, dan 

karsa yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan 

diwariskan dari generasi ke generasi. Potensi budaya merupakan 

kemampuan alamiah suatu budaya untuk dapat dikembangkan, sehingga 

menghasilkan sesuatu yang baru. Rasa dan karsa yang berkembang dan 

dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari 

generasi ke generasi. Potensi budaya bersifat alami tanpa adanya 

masukkan external dari budaya luar maupun asing, sehingga dapat 

dikatakan bahwa potensi tersebut masih natural tanpa budaya tambahan 

(Sugiyarto dan Amaruli, 2018). 

Sugiyarto dan Amaruli (2018), juga mengungkapkan bahwasanya, 

industri pariwisata apabila ditinjau dari segi budaya, secara tidak langsung 

memberikan peran penting bagi perkembangan budaya Indonesia karena 
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adanya suatu objek wisata maka dapat memperkenalkan keragaman 

budaya yang dimiliki suatu negara seperti kesenian tradisional, upacara-

upacara agama atau adat yang menarik perhatian wisatawan asing dan 

wisatawan Indonesia. Pariwisata yang berkembang dengan pesat 

memberikan pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi 

pengunjung wisata (turis) dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata 

tersebut berada. Hal tersebut menjadikan para wisatawan dapat mengenal 

dan menghargai budaya masyarakat setempat dan juga memahami latar 

belakang kebudayaan lokal yang dianut oleh masyarakat tersebut. 

Lebih lanjut menurut Borley (1996), pariwisata budaya merupakan 

aktivitas yang memungkinkan wisatawan untuk mengetahui dan 

memperoleh pengalaman tentang perbedaan cara hidup orang lain, 

merefleksikan adat istiadatnya, tradisi religiusnya dan ide-ide intelektual 

yang terkandung dalam warisan budaya yang belum dikenalnya. 3 

motivasi pariwisata budaya berikut ini. 

1. Mendorong pendayagunaan produksi daerah dan nasional  

2. Mempertahankan nilai-nilai budaya, norma, adat istiadat dan agama  

3. Berwawasan lingkungan hidup, baik lingkungan alam maupun 

lingkungan sosial. 

Menurut Burn dan Holden, 1995 pariwisata budaya memiliki 12 unsur 

yang mampu menjadi daya tarik wisata bagi para wisatawan. Berikut 

merupakan unsur-unsur kebudayaan yang dapat menarik kedatangan 

wisatawan. 

1. Bahasa (language) 

Indonesia memiliki ragam bahasa yang berbeda pada tiap-tiap 

daerahnya. Bahasa daerah tersebutlah yang menjadi daya tarik bagi 

wisatawan. Penggunaan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa 

nasional untuk melakukan komunikasi antar suku.  

2. Masyarakat (traditions) 

Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik akan keramahannya 

dalam menyambut wisatawan yang datang berkunjung untuk 
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berwisata. Bahkan tidak jarang masyarakat lokal mengenalkan budaya 

daerah tersebut kepada para wisatawan. 

3. Kerajinan tangan (handicraft) 

Beberapa daerah di Indonesia memiliki kerajinan tangan khas yang 

dibuat langsung oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut dilakukan agar 

masyarakat lokal merasakan langsung manfaat ekonomi dari 

kunjungan wisatawan. 

4. Makanan dan kebiasaan makan (foods and eating habits) 

Makanan khas daerah masuk ke dalam unsur kebudayaan dalam 

pariwisata berbasis budaya. Makanan dan kebiasaan yang unik menjadi 

daya tarik yang membuat wisatawan ingin untuk datang berkunjung ke 

berbagai destinasi wisata yang ada di Indonesia. 

5. Musik dan kesenian (art and music) 

Musik dan kesenian yang beragam merupakan salah satu hal yang 

menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung. Bahkan 

wisatawan mancanegara sangat tertarik dengan musik dan kesenian 

dari Indonesia, hingga tidak jarang mereka mempelajarinya. 

6. Sejarah suatu tempat (history of the region) 

Sejarah berdirinya merupakan salah satu unsur kebudayaan yang 

menjadi daya tarik untuk wisatawan datang berkunjung. 

7. Cara Kerja dan Teknolgi (work and technology)  

8. Agama (religion)  

Indonesia memiliki berbagai macam agama yang dianut oleh 

masyarakat. Secara resmi Indonesia mengakui 6 agama diantaranya 

Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 

Keberagaman dan rasa toleransi antar umat beragama inilah yang 

menarik wisatawan asing untuk datang berkunjung. 

9. Bentuk dan karakteristik arsitektur di daerah wisata (architectural 

characteristic in the area) 

Arsitektur dari rumah adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia 

berhasil memukau wisatawan untuk datang berkunjung. Salah satu 
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contohnya ialah arsitektur yang dimiliki Dearah Riau dengan kekhasan 

Selembayung pada atap rumah penduduk dan gedung pemerintah yang 

unik dan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi 

Riau. 

10. Tata cara berpakaian penduduk setempat (dress and clothes) 

Pakaian adat yang beragam menjadi penarik perhatian wisatawan 

untuk datang berkunjung. 

11. Sistem pendidikan (educational system) 

Sistem pendidikan juga masuk ke dalam salah satu unsur kebudayaan 

yang menarik kunjungan wisatawan. 

12. Aktivitas pada waktu senggang (leisure activities) 

Uniknya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal pada waktu 

senggang, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. 

 

c. Transisi Kenormalan Baru  

Pasca penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang 

merupakan upaya mencegah penyebaran virus Covid-19, saat ini 

pemerintah secara bertahap sudah memulai melakukan penerapan masa 

transisi menuju kepada tatanan normal baru (new normal). Untuk dapat 

memaksimalkan new normal sangat diperlukan kerja sama yang baik dari 

seluruh kalangan yang ada, baik dari pihak pemerintah, pelaku usaha, 

praktisi Pendidikan, praktisi kesehatan, hingga masyarakat (Kementerian 

Sosial Republik Indonesia, 2020). Oleh sebab itu, kepada seluruh pihak 

terkait diminta untuk siap menghadapi masa transisi ini. K.H. Ma’ruf 

Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwasanya 

pemerintah akan lebih memprioritaskan pada penanggulangan Covid-19 

dan keanjlokan ekonomi, selain dampak sosial dan kesehatan yang muncul 

akibat pandemi, bahaya dari keterpurukan ekonomi juga dinilai memiliki 

kedaruratan yang sama untuk ditanggulangi. Wapres pun menegaskan 

bahwa pemerintah akan terus mendorong program-program percepatan 
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pemulihan dampak Covid-19, diantaranya dengan terus melakukan 

pelayanan kesehatan yang intensif serta mendorong stimulus untuk dunia 

usaha dalam upaya pemulihan ekonomi. Untuk itu, agar program ini 

berhasil dijalankan, masyarakat diminta untuk patuh pada penerapan 

protokol kesehatan di masa new normal. Dalam menghadapi bahaya Covid 

19 dan keterpurukan ekonomi pun kita juga diperlukan untuk selalu patuh 

pada protokol kesehatan (Grahadyarini, 2020) 

d. Pariwisata Berkelanjutan 

Perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan pada 

hakekatnya adalah pengembangan pariwisata yang harus menjaga 

kelestarian lingkungan sumber daya alam (ekologi) dan budaya yang ada 

di daerah pengembangan (Ridwan 2012). Dalam undang-undang No. 10 

Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada pasal 2 disebutkan di 

antaranya bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas 

keberlanjutan, asas kelestarian, dan asas partisipatif. Menurut WTO 

dalam (Anom 2010) pada dasarnya pengembangan berkelanjutan 

mempunyai tiga prinsip berikut.  

1) Keberlanjutan ekologis (ecological sustainability) yaitu 

pengembangan yang dapat memastikan adanya kesesuaian dengan 

upaya pemeliharaan terhadap ekologi yang esensial, keanekaragaman 

biologis, dan keberlanjutan persediaan sumber daya biologis.  

2) Keberlanjutan sosial dan budaya (social and cultural 

sustainability) yaitu pengembangan yang dapat memastikan 

peningkatan kendali manusia terhadap kehidupannya, berkesesuaian 

dengan budaya dan nilai yang dianut oleh masyarakat yang 

dipengaruhi oleh pembangunan tersebut, memelihara dan justru dapat 

memperkuat identitas masyarakat.  

3) Keberlanjutan ekonomis (economic sustainability) yaitu 

pengembangan yang dapat memastikan tercapainya efisiensi ekonomis 
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dan bahwa sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga dapat 

mendukung generasi yang akan datang.  

e. Pariwisata Budaya Kota Pekanbaru  

Kota Pekanbaru merupakan pusat kebudayaan, kebudayaan yang 

berkembang adalah budaya melayu Riau (Hamidi,2009). Ragam 

kebudayaan melayu harus terus dikembangkan dan dilestarikan agar tidak 

tergerus oleh arus globalisasi, sehingga di masa yang akan datang budaya 

melayu riau dapat diketahui dan diteruskan oleh generasi selanjutnya. 

Dasar tersebut yang mendorong pemerintah Kota Pekanbaru untuk 

menciptakan dan mengembangkan budaya melalui pariwisata budaya di 

Kota Pekanbaru (Ambary, 2008). Kegiatan kebudayaan memberikan efek 

tambah dimana tingginya minat pengunjung dari dalam kota maupun luar 

kota melakukan Kegiatan Wisata Budaya terhadap kota di Kota Pekanbaru 

(Hamidi,2009).  

Jenis warisan budaya melayu berupa warisan yang tak berwujud/tak 

benda (Intangible Heritage) dan warisan budaya berwujud/benda 

(Tangible Heritage). Budaya yang berwujud dapat disebut Malay 

Intangible Heritage, yang masih ditemukan saat ini walaupun sudah 

mengalami perkembangan dari aslinya berupa Gurindam 12, baju melayu, 

masakan khas Melayu, adat istiadat. Sedangkan Tangible Heritage, seperti 

perkampungan Melayu, rumah-rumah tradisional Melayu, mesjid, surau 

dan lain (Hamidi,2009). Warisan budaya melayu   yang ada di Kota 

Pekanbaru sebagian besar berada di Museum Sang Nila Utama, yang 

dikelola langsung oleh dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Riau 

(Efendi, 1991). Selain museum terdapat beberapa lokasi lainnya yang 

menjadi bagian pariwisata budaya Kota Pekanbaru salah satunya Rumah 

adat Melayu/ Rumah Singgah Tuan Kadi. Dalam kebudayaan melayu, seni 

pembangunan rumah tradisional disebut dengan istilah seni bina. Bentuk 

rumah tradisional Pekanbaru terdiri dari tiga bagian yaitu, bagian bawah 

berupa tiang-tiang konstruksi untuk rumah panggun,bagian tengah dalam 

bentuk ruang tiga dimensional tempat atau wadah kehidupan penghuninya 
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dan bagian atas berupa atap yang bentuknya ada tiga macam seperti yang 

disebutkan diatas. Keberadaan arsitektur rumah tradisional melayu selain 

menjadi identitas, juga berfungsi sebagai untuk mengenal asal usul jati diri 

suatu bangsa, mengenal pemecahan masalah lingkungan yang telah 

dilakukan oleh para leluhur yang dijadikan sebuah pedoman atau arahan 

untuk generasi sekarang dan mendatang (Efendi, 1991) 

2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai analisis potensi wisata telah banyak dilakukan 

sebelumnya karena adanya pengaruh perkembangan pariwisata khususnya pada 

wisata budaya. Penelitian ini membahas terkait potensi wisata budaya di Kota 

Pekanbaru Adapun hal hal yang dapat dikembangkan adalah dilihat dari potensi 

yang ada pada objek wisata Budaya di Kota Pekanbaru yang diperoleh melalui 

survey lapangan dan wawancara. Telaah pustaka dilakukan penulis sebagai 

referensi dalam melakukan penyusunan skripsi dengan membaca dan memahami 

penelitian atau jurnal terdahulu, serta menghindari plagirism. Berikut merupakan 

penelitian ataupun jurnal yang sebelumnya sudah dilakukan yang relevan dengan 

penelitian penyusun. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu Budiani, Windarti 

Wahdaningrum, Dellamanda Yosky dkk pada tahun 2018, yang berjudul Analisis 

Potensi dan Strategi Pengembangann Pariwisata Berkelanjutan Berbasis 

Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah, memiliki tujuan untuk 

memetakan potensi pariwisata Desa Sembungan sekaligus mengetahui bagaimana 

karakteristik pariwisata di Desa Sembungan berdasarkan indikator pariwisata 

berkelanjutan. Metode yang digunakan  yaitu menggunakan metode kualitatif. 

Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang 

digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Hasil yang diperoleh melalui 

penelitian tersebut adalah Potensi objek wisata Desa Sembungan memiliki daya 

tarik wisata yang hingga saat ini belum dikembangkan. Karakteristik pariwisata 

berdasarkan indikator pariwisata berkelanjutan di Desa Sembungan menunjukkan 

perlunya banyak pembenahan untuk dapat mencapai pembangunan pariwisata 
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yang berkelanjutan. Diantaranya dilihat dari segi atraksi wisata dan keunikan 

wisata, serta sumber daya manusia, serta Pengelolaan pariwisata di Desa 

Sembungan masih kurang optimal. Terdapat Beberapa aspek, terutama 

Pengembangann sumberdaya manusia yang perlu diarah-kembangkan untuk 

mendukung pariwisata berbasis komunitas di Desa Sembungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ivana Solemede , Trivena Tamaneha , 

Robby Selfanay, dkk pada tahun 2020. Memiliki judul Strategi Pemulihan Potensi 

Pariwisata Budaya Di Provinsi Maluku (suatu kajian analisis di masa transisi 

kenormalan baru). Tujuan dari penelitian tersebut ialah merencanakan upaya-

upaya untuk mendongkrak kembali sektor pariwisata Maluku yang nyaris 

tumbang dihantam pandemi Covid 19. Metode yang digunakan didalam penelitian 

ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, 

menyusun dan mengklarifikasi, menyusun dan dan menginterpretasinya. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata 

budaya di Provinsi Maluku di masa transisi kenormalan baru perlu dirancang 

program Sapta Pesona yang merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam 

rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah 

tertentu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Tjahjono pada tahun 2010 yang 

berjudul Analisis Potensi Dan Masalah Pariwisata Di Kelurahan Kandri memiliki 

tujuan mengetahui Potensi wisata yang ada dan dapat dikembangkan di Kelurahan 

Kandri guna mendukung Kelurahan Kandri sebagai desa wisata serta mengetahui 

faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat Kelurahan Kandri untuk 

dijadikan Desa Wisata. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah masih banyak potensi yang 

dapat dikembangkan di Kelurahan Kandri, Secara umum masyarakat kelurahan 

Kandri dapat menerima adanya rencana pembangunan waduk Jatibarang. 
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Penelitian yang di lakukan oleh Ni Ketut Ratih Larasati dan  Dian 

Rahmawati pada tahun 2017 yang berjudul Strategi Pengembangan Pariwisata 

Budaya Yang Berkelanjutan Pada Kampung Lawas Maspati, Surabaya memiliki 

tujuan merumuskan strategi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, 

analisis konten, IFAS EFAS dan matriks SWOT. Sehingga hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah Hasil analisis IFAS dan EFAS dalam diagram cartesius 

SWOT, menunjukkan kampung Lawas Maspati berada pada posisi yang 

menguntungkan dengan faktor kekuatan dan peluang yang dominan dan growth 

strategy sebagai fokus utama strategi pengembangan. Berdasarkan hasil analisis 

terhadap faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan matriks 

SWOT, terdapat empat strategi utama pengembangan pariwisata yang 

berkelanjutan yang dapat diimplementasikan pada Kampung Lawas Maspati 

diantaranya adalah strategi optimalisasi pengelolaan pariwisata budaya, strategi 

optimalisasi potensi home based enterprises pada kampung untuk mendukung 

kegiatan pariwisata, pemanfaatan budaya intangible pada kampung sebagai 

produk pariwisata budaya dan pengelolaan aset budaya tangibe pada kampung 

melalui peluang kerjasama. 

Penelitian dilakukan oleh Robby Desman Indra Saputra pada tahun 2012 

yang berjudul Strategi Kepariwisataan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kota Pekanbaru memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

strategi kepariwisataan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana 

pengambilan data dilakukan dengan teknik snowball. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, hal ini dibuktikan 

dengan masih kurangnya sarana dan prasarana promosi pariwisata, minimnya 

anggaran pembangunan dan pengembangan pariwisata, kemampuan pegawai yang 

belum melaksanakan strategi yang telah dirumuskan dengan maksimal. 
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Tabel 3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Jenis 

Penelitian 

Tujuan Metode Hasil 

Sri Rahayu Budiani, 

Windarti 

Wahdaningrum, 

Dellamanda Yosky 

dkk (2018) 

Analisis Potensi dan 

Strategi 

Pengembangann 

Pariwisata 

Berkelanjutan 

Berbasis Komunitas 

di Desa Sembungan 

Jurnal Mengetahui dan memetakan 

potensi pariwisata Desa 

Sembungan sekaligus mengetahui 

bagaimana karakteristik pariwisata 

di Desa Sembungan berdasarkan 

indikator pariwisata berkelanjutan 

Menggunakan metode 

kualitatif. Analisis data 

penelitian menggunakan 

analisis deskriptif 

kualitatif 

Potensi objek wisata Desa Sembungan memiliki daya tarik 

wisata yang hingga saat ini belum dikembangkan. 

Karakteristik pariwisata berdasarkan indikator pariwisata 

berkelanjutan di Desa Sembungan menunjukkan perlunya 

banyak pembenahan untuk dapat mencapai pembangunan 

pariwisata yang berkelanjutan.  

Ivana Solemede 

,Trivena Tamaneha , 

Robby Selfanay,dkk 

(2020) 

Strategi Pemulihan 

Potensi Pariwisata 

Budaya Di Provinsi 

Maluku (suatu kajian 

analisis di masa 

transisi kenormalan 

baru). 

Jurnal Mengetahui upaya-upaya untuk 

mendongkrak kembali sektor 

pariwisata Maluku yang nyaris 

tumbang dihantam pandemi Covid 

19. ke suatu daerah atau wilayah 

tertentu. 

 

Metode yang digunakan 

adalah metode analisis 

deskriptif, yaitu dengan 

mengumpulkan data, 

menyusun dan 

mengklarifikasi, 

menginterpretasinya.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan sektor pariwisata budaya di Provinsi Maluku 

di masa transisi kenormalan baru perlu dirancang program 

Sapta Pesona yang merupakan kondisi yang harus 

diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan 

berkunjung 

 

Heri Tjahjono (2010) Analisis Potensi Dan 

Masalah Pariwisata 

Di Kelurahan 

Jurnal Mengetahui Potensi wisata yang 

ada dan dapat dikembangkan di 

Kelurahan Kandri guna 

mendukung Kelurahan Kandri 

sebagai desa wisata serta engetahui 

faktor-faktor yang dapat 

mendorong dan menghambat 

Kelurahan Kandri untuk dijadikan 

Desa Wisata.  

 

Metode yang digunakan 

didalam penelitian ini 

adalah penelitian 

kualitatif, yaitu 

penelitian yang 

menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat 

diamati. 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah masih 

banyak potensi yang dapat dikembangkan di Kelurahan 

Kandri, Secara umum masyarakat kelurahan Kandri dapat 

menerima adanya rencana pembangunan waduk Jatibarang. 
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Nama Peneliti Judul Jenis 

Penelitian 

Tujuan Metode Hasil 

Ni Ketut Ratih 

Larasati dan  Dian 

Rahmawati (2010) 

 

 

 

Strategi 

Pengembangan 

Pariwisata Budaya 

Yang Berkelanjutan 

Pada Kampung Lawas 

Maspati, Surabaya 

Jurnal Mengetahui  strategi 

pengembangan pariwisata budaya 

yang berkelanjutan 

Metode yang digunakan 

pada penelitian ini 

adalah analisis deskriptif 

kualitatif, analisis 

konten, IFAS EFAS dan 

matriks SWOT 

Hasil analisis IFAS dan EFAS dalam diagram cartesius 

SWOT, menunjukkan kampung Lawas Maspati berada pada 

posisi yang menguntungkan dengan faktor kekuatan dan 

peluang yang dominan dan growth strategy sebagai fokus 

utama strategi pengembangan. 

Robby Desman Indra 

Saputra (2012) 

Strategi 

Kepariwisataan Pada 

Dinas Kebudayaan 

Dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru 

Jurnal Mengetahui bagaimana 

pelaksanaan strategi 

kepariwisataan pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru.  

Metode yang digunakan 

pada penelutian ini 

adalah deskriptif 

kualitatif dimana 

pengambilan data 

dilakukan dengan teknik 

snowball. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan strategi 

yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, hal ini di 

buktikan dengan masih kurangnya sarana dan prasarana 

promosi pariwisata. 

Dhia Aulia Utami 

(2021) 

Analisis Pemetaan 

Potensi Pariwisata 

Budaya di Kota 

Pekanbaru 

Skripsi 1. Mengetahui potensi wisata 

budaya di Kota Pekanbaru. 

2. Mengetahui dampak yang 

ditibulkan dari kemunculan 

COVID-19 terhadap wisata 

budaya Kota Pekanbaru 

3. Menganalisis Upaya pemulihan 

menggunakan adaptasi 

stakeholder wisata budaya di 

Kota Pekanbaru 

 

Metode Deskriptif 

Kuantitatif dengan 

Pendekatan Survey  

 

Hasil yang diharapakan dari penelitian ini adalah mengetahui 

potensi wisata budaya di Kota Pekanbaru melalui hasil 

pemetaan . 
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F. Kerangka Penelitian 

Pandemi Covid-19memberikan dampak buruk bagi industri wisata di Pekanbaru, 

khususnya pada wisata budaya di Kota Pekanbaru. Mulai dari penurunan dan tidak 

adanya wisatawan yang mengunjungi area wisata sehingga menurunnya omset 

pedagang dan penyedia jasa di sekitar area wisata. Kegiatan di industri pariwisata 

berperan langsung dalam proses pembangunan suatu daerah, salah satunya merupakan 

Kota Pekanbaru karena mempunyai beragam obyek wisata khususnya wisata budaya 

yang berpotensi tinggi memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat maupun daerah, didukung dengan letaknya yang strategis, alat transportasi 

yang memadai dan mudah dijangkau. Wisata budaya ini kerap dikunjungi oleh para 

wisatawan dari dalam maupun luar daerah, diantaranya Museum Sang Nila Utama, 

Anjungan Idrus Tintin, dan Rumah adat melayu Riau. 

Fluktuasi jumlah wisata terjadi pada wisata budaya di Kota Pekanbaru. Pada masa 

pandemi penurunan jumlah kunjungan terus saja terjadi, bahkan terdapat wisata budaya 

di tutup hingga beberapa waktu dan akhirnya kini mulai dibuka kembali. Efek dari 

pandemi terjadi di beberapa kalangan terutama pada di kondisi ekonomi dan objek 

wisata.sehingga perlu dilakukan pemulihan dengan pembuatan strategi yang diajukan 

pada pada product (produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi), people 

(orang). Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut. 
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Gambar  1 Kerangka Penelitian 

Sumber: Peneliti,2021 

Keterangan : 

: Input 

: Proses 

: Output 

Dampak Covid19 

Terganggunya Faktor Ekonomi 

Objek wisata budaya Kota Pekanbaru 

Pandemi COVID-19 

Terganggunya Faktor Pariwisata 

Product 

Strategy 

 

 

 

Price 

Strategy 

 

Place 

Strategy 

 

 

 

Promotion 

Strategy 

 

 

 

People 

Strateghy 

 

Upaya Pemulihan 
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G. Batasan Operasional 

Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik 

positif maupun negatif (KBBI). 

Covid-19 merupakan zoonosis yang ditularkan antara hewan dan 

manusia, yang menginfeksi sistem pernapasan (Hanoatubun, 2020). 

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan 

mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, 

memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan 

tugas, berziarah dan lain-lain (Pendit, 2020) 

Wisata Budaya adalah suatu area atau wadah yang dipergunakan 

sebagai ajang untuk mengelola wujud dari keanekaragaman kebudayaan yang 

berkembang pada suatu tempat atau daerah, dimana mencakup wujud abstrak, 

aktivitas dan benda dengan misi pengembangan kebudayaan (Nuryanti, 

2016). 

Stakeholder adalah dari suatu masyarakat, kelompok, komunitas 

maupun individu manusia yang akan memiliki hubungan atau kepentingan 

terhadap suatu organisasi dan perusahaan. 

Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa 

depan yang diharapkan, misalnya pencapaian tujuan dan solusi untuk masalah 

(Siagian, 2004). 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan 

memperoleh informasi, (Pambudi, 2005).  

Responden adalah obyek yang menjadi sasaran untuk memperoleh data 

dalam penelitian. 


