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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Sejarah Objek Wisata Dermaga Singkarak, 

Kabupaten Solok Tahun 1996-2015”. Kabupaten Solok sebagai salah satu 

kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang memiliki potensi dan pesona alam 

yang luar biasa dan memiliki 4 buah danau, yaitu Danau Singkarak, Danau Diatas, 

Danau Dibawah, Danau Talang sebagai objek wisata yang kemudian daerah ini 

dijuluki dengan “Solok nan Indah”. Ditetapkannya Kabupaten Solok sebagai 

daerah tujuan pariwisata di Sumatera Barat membuat Kabupaten Solok semakin 

giat meningkatkan potensi wisatanya. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode yang lazim dalam ilmu sejarah yang terdiri dari 4 tahap, 

pertama heuristik (pengumpulan data). Sumber tertulis diperoleh melalui studi 

keperpustakaan dan kearsipan, serta studi lapangan yaitu melalui wawancara 

dengan berbagai tokoh yang terkait langsung dengan pariwisata Dermaga 

Singkarak. Sumber-sumber yang diperoleh tersebut telah melalui kritik sumber 

untuk menjaga kredibilitasnya, kemudian diinterpretasikan. Setelah itu dilakukan 

penulisan sejarah agar skripsi ini dapat dirangkup menjadi satu yang utuh. 

Pembahasan dalam skripsi ini ditekankan pada pengelolaan dan 

pembangunanm pariwisata Dermaga Singkarak sejak tahun 1996. Pembangunan 

dan pengelolaan objek wisata Dermaga Singkarak merupakan hasil kerjasama 

antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dengan masyarakat Nagari 

Singkarak. Untuk menjadikan Dermaga Singkarak sebagai objek wisata unggulan 

kabupaten Solok, maka dimasukanlah Dermaga Singkarak kedalam tujuan 

kepariwisataan dengan dikeluarkan Peraturan Kabupaten Solok No 67 Tahun 

1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Ketika objek wisata Dermaga 

Singkarak ditetapkan sebagai tujuan kepariwisataan pada tahun 1996, Kabupaten 

Solok terus meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk kemajuan dan 

perkembagan obyek wisata dermaga Singkarak. Seiring berjalanya waktu, sarana 

dan prasarana mulai nampak jelas dibangun dengan ditambahnya obyek wisata 

penunjang kolam dermaga apung (anggar) tempat bersantai dan turun naiknya 

kapal.  

Keberadaan objek wisata Dermaga Singkarak ini mendapat sambutan baik 

dari masyarakat setempat. Objek wisata Dermaga Singkarak dikenal dengan objek 

wisata Kegiatan Balimau dan Libur Hari Raya Idil Fitri yang mampu 

mendatangkan ribuan wisatawan, baik itu di dakam Sumbar mauoun di luar 

Sumbar. Perkembangan Objek Wisata Dermaga Singkarak merupakan sebuah 

objek wisata yang mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Nagari 

Singkarak yang berada di sekitar lokasi objek wisata, baik itu disektor ekonomi, 

sosial dan budaya. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai macam usaha 

baru, munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat sekitar dan masuknya 

pengaruh budaya asing.   
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