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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu 

kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat stragtegis dalam menunjang 

pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini selain sebagai salah satu sumber 

penghasil devisa yang cukup handal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap 

tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor 

ini pemerintahan berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang 

mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah 

menggali, dan mengembangkan obyek-obyek yang ada sebagai daya tarik utama bagi 

wisatawan.  

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang menyimpan banyak 

kekayaan sumber daya yang terbentang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi 

geografis Indonesia tersebut berdampak kepada ketersediaan sumber daya berupa 

kekayaan alam, di mana ketersediaan sumber daya tersebut dapat dijadikan sebagai 

modal utama untuk meningkatkan taraf hidup bangsa. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan dalam rangka mencapai peningkatan taraf hidup bangsa adalah melalui 

pendayagunaan kekayaan sumber daya yang tersedia. Bentuk kekayaan lain yang 

dimiliki oleh Indonesia, terbentuk melalui kondisi masyarakat yang multicultural 

dengan adanya keberagaman etnik dan keanekaragaman budaya yang khas dari 

masing-masing kelompok masyarakat.  
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Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang potensial, 

kekayaan dan keelokan alam serta keberagaman budaya menjadi daya tarik tersendiri 

bagi setiap wisatawan domestik maupun mancanegara. Berbagai program dilakukan 

oleh Pemerintah Indonesia maupun pihak swasta untuk mengembangkan potensi 

wisata di Indonesia, selain mendatangkan devisa, pariwisata juga meningkatkan taraf 

hidup masyarakat Indonesia, perekonomian masyarakat menjadi meningkat 

disebabkan permintaan pasar untuk pengelolaan pariwisata melalui kesenian 

tradisional, wisata alam dan cinderamata yang menjadi buah tangan ciri khas suatu 

daerah Indonesia. 

Undang-undang republik Indonesia No. 10 tahun 2009, Bab II pasal 3, 

menyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani 

serta intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan 

pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pariwisata diharapkan 

dapat memacu dan memobilitas pertumbuhan perekonomian masyarakat, jika 

keindahan alam ini dikelola dengan baik maka akan menghasilkan income dan 

meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan terhadap daerah-daerah tersebut. 

Sumber : UU RI No.10 Th 2009, www.kemenpar.go.id 

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 

cukup banyak potensi sumber daya alam seperti keindahan alam yang memukau, 

berupa pantai-pantai yang indah, gunung-gunung yang mengitari sebagian besar 

wilayah Sumatera Barat, air terjun dan danau. Keindahan alam Sumatera Barat yang 
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berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai area wisata yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu wilayah di Indonesia yang 

menyimpan kekayaan alam dan ketersediaaan alam tersebut dijadikan sebagai objek 

wisata adalah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. 

 Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki banyak daya tarik wisata berupa 

wisata alam, wisata budaya yang telah menjadi warisan yang diturunkan oleh nenek 

moyang dan masih dilestarikan hingga saat ini, wisata minat khusus, dan wisata 

kuliner. Salah satu karakteristik utama pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 

mengandalkan panorama atau bentang alam yang indah dengan masih terjaganya 

budaya tradisional yang dianut oleh masyarakatnya. Adanya perpaduan antara 

berbagai daya tarik wisata dan sentuhan manajemen modern berdampak positif bagi 

perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya di 

kawasan Lembah Harau. 

Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya Kecamatan Harau mempunyai 

beberapa destinasi wisata, Pertama ada kawasan lembah harau, ada juga objek wisata 

Kapalo Banda yang terletak di Kenagarian Taram, Kelok Sembilan, Rest Area 

Gunung Sanggul, dan lainnya. Kawasan Lembah Harau merupakan salah satu daya 

tarik wisata alam di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terletak di Kecamatan Harau.     

Perjalanan memasuki Lembah Harau dikelilingi dengan hamparan sawah yang 

membentang sepanjang jalan dan disambut dengan tebing-tebing tinggi berupa 

bebatuan granit yang terjal dengan ketinggian 30 meter hingga 80 meter.  
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Lembah Harau ini terdiri dari tiga kawasan yaitu Kawasan Aka Barayun, 

Kawasan Sarasah Bunta, dan Resort Rimbo Piobang. Lembah Harau memiliki 

keindahan air terjun dan kolam renang ditambah nuansa alam yang asri. Selain itu 

juga berpotensi untuk pengembangan olah raga panjat tebing karena memiliki bukit 

batu yang terjal dan mampu memantulkan suara (echo). Dinding curam bukan hanya 

menjadi daya tarik bagi fotografer, disisi lain pagar tebing cadas yang curam telah 

menciptakan relief cantik sekaligus menantang terutama bagi penyuka olahraga 

panjat tebing, dimana terdapat 30 lokasi panjat tebing di kawasan wisata Lembah 

Harau ini. Kecuraman tebing di tempat ini mencapai 90 derajat dengan ketinggian 

yang mencapai 150 hingga 200 meter. 

Saat ini Lembah Harau menjadi salah satu wisata andalan di Kabupaten Lima 

Puluh Kota. Kawasan wisata ini menarik perhatian wisatawan untuk datang dan 

menikmati keindahan alam serta fasilitas yang dimiliki.  

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Lembah Harau Selama Lima 

Tahun Terakhir Dari Tahun ( 2013-2017 ) 

No Tahun/Bulan 

Jan-Des 

Wisatawan Nusantara 

(WISNU) 

Wisatawan Mancanegara ( 

Wisman) 

1 2013 79.283 2.009 

2 2014 109.083 1.626 

3 2015 115.350 2.214 

4 2016 142.346 2.219 

5 2017 235.464 2.631 

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota 

Sumatera Barat 

Tabel 1.1 menjelaskan tentang jumlah kunjungan wisata Lembah Harau 

selama 5 tahun terakhir terhitung dari bulan Januari sampai Desember setiap 

tahunnya. Namun, berdasarkan data kunjungan wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan 
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Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tingkat kunjungan wisatawan yang datang 

masih didominasi oleh wisatawan domestik, sedangkan kunjungan wisatawan 

mancanegara masih terbilang sangat rendah. Kondisi seperti ini, perlu mendapatkan 

dukungan dan pemasaran yang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.  

Taman Wisata Lembah Harau merupakan daerah konservasi dengan potensi 

kepariwisataan berupa tempat panjat tebing, air terjun, sepeda air, celah gema (Echo) 

dan arena bermain. Secara kepemilikan, kawasan ini berada di bawah pengawasan 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat namun dalam pengelolaan 

diserahkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Limapuluh Kota. Letaknya yang 

berada bersebelahan dengan kawasan pemukiman penduduk menyebabkan penduduk 

sekitar seringkali dilibatkan seperti membantu menjaga loket kercis dan sebagai juru 

parkir. Disamping itu terdapat fasilitas yang disediakan untuk lokasi para pedagang 

wisata yang sebagian besar merupakan penduduk sekitar kawasan. 

Tabel 1.2 : Informasi Umum Taman Wisata Lembah Harau 

1. Nama Kawasan Lembah Harau 

2. Letak Kawasan Terbentang di dua wilayah : Nagari Tarantang (Jorong Lubuak 

Limpato dan Jorong Tarantang) dan Nagari harau (Jorong Harau) 

3. Luas Kawasan  Cagar Alam = 270,5 ha dan Taman Wisata Alam 27,5 ha 
 

4. Iklim Type A / basah dengan curah hujan rata-rata 2.393 mm / thn serta 

jumlah hari hujan sebanyak 131 hari. Maksimal bulan basa 11 

bulan. Temperatur rata-rata berkisar antara 29-32ºC.  

5. Geografi Berbukit batu terjal dengan ketinggian 100-150 m, sebahagian 

lainnya bergelombang dan berupa dataran bagian dasarnya. 

Dinding batu terjal terdiri dari berbagai jenis batuan pembentuk 

dengan beraneka warna, yang diduga pembentukannya zaman 

miosen. 

6. Topografi Memiliki banyak aliran air permukaan berupa sungai sungai kecil 

yang airnya berasal dari air terjun yang ada disekitar kawasan ini. 
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Terdapat tidak kurang dari sembilan buah air terjun 

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota 

Sumatera Barat 

 

Tabel 1.3 : Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata Lembah Harau 

Daya Tarik Wisata Nama Lokasi Objek Wisata 

1. Panorama Alam - Tebing Goa 

- Echo 

- Liang Limbek  

- Panorama 

- Ngalau Amu 

Tebing, Ngalau 

Tebing 

Tebing, Ngalau 

Tebing 

Tebing 

2. Air Terjun - Sarasah Aka Berayun 

- Sarasah Bunta 

- Sarasah Air Luluh 

- Sarasah Murai  

- Sarasah Tanggo 

- Sarasah Gadang 

- Sarasah Air Putih 

-Sarasah Asap 

- Sarasah Rupih 

- Aie Angek 

Air Terjun 

Air Terjun 

Air Terjun 

Air Terjun 

Air Terjun 

Air Terjun 

Air Terjun 

Air Terjun 

Air Terjun 

Air Terjun 

3. Rekreasi Anak dan 

Keluarga 

- Areal Bermain anak 

- Lokasi olah raga alam terbuka 

- lokasi olah raga panjat tebing 

Sepeda bermain anak 

 

4. Flora dan Fauna Beragam flora fauna endemic  Wisata edukasi dan 

penelitian 

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota 

Sumatera Barat 

 

 Tabel 1.2 menjelaskan tentang kondisi atau informasi umum berupa iklim di 

lokasi serta letak geografis dan topografi di Taman wisata Lembah Harau, taman 

wisata ini terletak di pemukiman warga yaitu Kenagarian Tarantang dan Kenagarian 

Harau. Pada table 1.3 menjelaskan bahwa potensi wisata Lembah Harau sangat  

beragam, serta mempunyai keunggulan dan daya tariknya tersendiri bagi pengunjung, 
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akan tetapi pengelolaan masih belum maksimal oleh pemerintah maupun masyarakat 

setempat. 

Perlu usaha pengembangan yang terencana dan serius dari Pemerintah 

Kabupaten yang diharapkan semua pihak. Pemerintah setempat terus melakukan 

upaya seperti pembangunan sarana dan prasarana di lokasi wisata seperti membangun 

kios untuk para pedagang wisata agar lebih tertata. Selain itu masyarakat sekitar juga 

mulai banyak membuka wahana rekreasi seperti wisata sampan, tempat berkemah dan 

outbond ataupun membangun homestay serta restoran. Dalam hal ini telah di bentuk 

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016 Tentang Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 

2016-2032 sebagai bentuk rencana jangka panjang Kabupaten Lima Puluh Kota 

dalam pembangunan Pariwisata yang berbunyi : 

Bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan 

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendorong peningkatan ekonomi daerah, melalui 

peningkatan kualitas destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran yang efektif, 

efisien dan bertanggung jawab, pengembangan kelembagaan dan tata kelola destinasi, 

pengembangan industri pariwisata dan peningkatan investasi pariwisata serta 

pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pasal 7 huruf a yang meliputi pembangunan 

Destinasi Utama Pembangunan Kepariwisataan (DUPK) maka telah di tetapkan 

wilayah pembanguna DUPK tersebut yaitu: 
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Tabel 1.4 Destinasi Utama Pembangunan Kepariwisataan 

Wilayah 

Destinasi 

Pariwisata 

Kawasan Utama 

Pariwisata 

Kabupaten 

(KUPK) 

Kawasan Strategis 

Pariwisata 

Kabupaten (KSPK) 

Kawasan Potensial 

Pariwisata 

Kabupaten (KPPK) 

DUPK 1 Wisata 

alam, Lembah 

Harau dan 

sekitarnya 

Kecamatan Harau − Kecamatan Luak 

− Kecamatan 

Mungka 

− Kecamatan 

Payakumbuh 

− Kecamatan 

Pangkalan Koto 

Baru 

− Kecamatan 

Lareh Sago 

Halaban 

− Kecamatan 

Kapur IX 

DUPK 2 Wisata 

Sejarah dan 

Budaya, 

Kawasan 

Guguak dan 

sekitarnya 

Kecamatan Guguak − Kecamatan 

Bukit Barisan 

− Kecamatan 

Akabiluru 

− Kecamatan 

Suliki 

− Kecamatan 

Gunuang Omeh 

− Kecamatan 

Situjuah Limo 

Nagori 

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota 

Sumatera Barat 

 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai 

instansi yang mempunyai kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan 

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomos 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga maka sudah seharusnya menyikapi dengan melakukan strategi melalui 

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang di lakukan sebagai 

langkah awal pelaksanaan otonomi daerah secara efektif. Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten LimapuluhKota telah membuat perencanaan strategi dari 

tahun ke tahun untuk kemajuan dan pengembangan pariwisata secara bertahap, 

seperti meningkatkan fasilitas yang ada agar memberikan kenyamanan bagi 
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pengunjung yang datang, melakukan promosi, melakukan kerjasama dengan pihak 

swasta maupun masyarakat agar tujuan pembangunan wisata di Kabupaten Lima 

Puluh Kota bisa tercapai. Namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan 

dalam pelaksanaannya. 

Dari berbagai pembahasan ada beberapa permasalahan dalam upaya 

pengembangan objek wisata di Kawasan Lembah Harau yaitu:  

1. Belum tertatanya sarana dan prasarana yang ada di kawasan wisata 

Lembah Harau, seperti bangunan warung jajanan yang berada dekat 

dengan objek wisata air terjun. Sehingga mengurangi keindahan pesona 

air terjun yang ada di kawasan wisata Lembah Harau.  

2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan wisata di 

kawasan wisata Lembah Harau, terbukti belum adanya fasilitas 

keamanan, wc umum yang memadai, angkutan penghubung antar objek 

wisata, dan sarana kebersihan. 

3. Belum maksimalnya kerjasama yang dilakukan pemerintah untuk 

menarik investor agar bisa menanamkan modalnya di Harau ini untuk 

kelanjutan pembangunan, seprti pembangunan Hotel. 

4. Rendahnya sadar wisata masyarakat dan pelaku wisata di lokasi objek 

wisata Lembah Harau. 
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Dari permasalahan diatas perlu adanya keseriusan dari Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengembangkan kawasan 

wisata tersebut, supaya kedepanya kawasan tersebut semakin diminati pengunjung. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: ”Peranan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Mengembangkan Potensi Objek Wisata 

Lembah Harau’’ 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang akan dicarikan 

jawabannya dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima 

Puluh Kota dalam mengembangkan potensi objek wisata Lembah Harau?  

2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang di hadapi Dinas Pariwisata Pemuda 

Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengembangkan potensi 

objek wisata Lembah Harau?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis peran Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten 

Lima Puluh Kota dalam mengembangkan potensi objek wisata Lembah 

Harau. 
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2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penghambat yang di hadapi Dinas 

Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 

mengembangkan potensi objek wisata Lembah Harau. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk keperluan teoritis 

terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat 

teoritis dan praktis, yakni: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu 

Administrasi Publik khususnya pembahasan pengembangan objek wisata. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota 

dalam mengambil kebijakan khusus dalam pembangunan daerah sebagai 

pengembangan sektor informal untuk mengembangan lapangan pekerjaan 

khususnya di Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota  

b. Sebagai bahan masukan terhadap pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota 

dalam mengambil keputusan, yang berhubungan dengan pembangunan daerah 

melalui perkembangan kawasan-kawasan wisata untuk meningkatkan 

pendapatan perekonomian masyarakat.  

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti atau pihak lain yang ingin melanjutkan 

atau meneliti dengan permasalahan yang sama.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan pada penelitian ini, penulis membagi 

penelitian ini dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan landasan teori-teori yang relevan dengan penelitian 

ini, diantaranya pengertian dari peranan, pengertian pengembangan, 

pengertian objek wisata, potensi objek wisata, pandangan islam, 

penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional serta 

kerangka pemikiran. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian, teknik pengumpulan data serta 

karakteristik objek penelitian yang relevandengan topik penelitian. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pada Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga seperti Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi, Visi dan Misi. Dan juga gambaran umum Kabupaten Lima 

Puluh Kota dan Lembah Harau 

BAB V   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini membahas hasil penelitian melalui susunan indikator dengan 

mencantumkan hasil wawancara di dalam hasil penelitian ini. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas kesimpulan serta saran mengenai pembahasan 

dari bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


