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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pariwisata merupakan bagian dari sektor industri di Indonesia yang 

prospeknya cerah, dan mempunyai potensi serta peluang yang sangat besar 

untuk dikembangkan. Di Indonesia pariwisata telah memperlihatkan perannya 

dengan nyata dalam memberikan kontribusinya terhadap kehidupan ekonomi, 

sosial, dan budaya bangsa. Salah satu jenis wisata yang populer di Indonesia 

adalah wisata alam. Jenis inilah yang paling utama bagi wisatawan lokal 

maupun manca negara yang ingin mengetahui kebudayaan, kesenian dari 

segala sesuatu yang dihubungkan dengan adat istiadat dan kehidupan seni 

budaya kita. Namun perkembangan tersebut dewasa ini agak terganggu. 

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak 

dibagian tengah pulau Sumatera. Ibu Kota Provinsi Riau adalah Kota 

Pekanbaru. Riau saat ini merupakann salah satu Provinsi terkaya di Indonesia 

dan Sumber dayanya didominasi oleh sumber daya alam, terutama  minyak 

bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. 

Kabupaten Rokan Hulu yang dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 

berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2003. 

Kabupaten Rokan Hulu selain terkenal dengan hasil sumber daya alam 

perkebunan, pertambangan, dan perikanan, ternyata kabupaten Rokan Hulu 

banyak menyimpan keindahan pariwisata yang menjadi daya tarik seperti 
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wisata alam, daya tarik wisata buatan, daya tarik wisata religi, daya tarik 

cagar budaya dan daya tarik wisata minat khusus. 

Dengan adanya Otonomi Daerah, mengharuskan pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu menggali semua potensi yang dimiliki dan 

mengharuskan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pengembangan potensi daerah. Pemerintah daerah dapat melihat potensi-

potensi yang dimiliki daerah dimilikinya  dan mengelolanya dengan baik 

serta mengembangkannya sebagai langkah awal yang dapat dilakukan 

pemerintah. Dengan situasi krisis ekonomi global pada saat ini, sektor 

industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang tidak merasakan 

dampaknya. Dengan pengelolaan pariwisata yang baik nantinya diharapkan 

akan dapat menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Tidak bisa dipungkiri  bahwa berkembangnya pariwisata disamping 

memberikan keuntungan juga memberikan kerugian-kerugian. Oleh karna itu, 

pengembangan pariwisata harus terencana supaya hubungan antar obyek  

wisata dengan masyarakat maupun pengunjung dapat memaksimalkan hasil 

yang positif  dan hubungan yang bersifat negatif dapat ditekan seminimal  

dan sedini mungkin. Dengan pengembangan pariwisata yang baik akan 

memperoleh banyak keuntungan yang dirasakan seperti memperbaiki taraf, 

kualitas dan pola hidup masyarakatt setempat serta peningkatan dan 

pemeliharaan lingkungan yang baik. Namun, upaya-upaya pengembangan 

pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah sengatlah membutuhkan 

dukungan dan partisipasi dari masyarakat setempat untuk mewujudkan iklim 
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pariwisata yang kondusif bagi tumbuh dan kembangnya pariwisata yang 

berdaya saing.  Dengan demikian, sektor pariwisata ini tentunya akan menjadi 

unsur dalam memberikan sumbangan penambahan Pendapatan Asli daerah 

kemudian juga pariwisata ini nantinya akan dapat mempromosikan daerah 

tersebut dalam sektor kebudayaan dan pariwisata yang dimiliki.  

Tabel 1.1 

Potensi Objek Wisata Di Kabupaten Rokan Hulu 

No Objek Wisata Kecamatan 

1 Air Panas Suaman Kecamatan Rambah 

2 Air Panas Hapanasan Kecamatan Rambah 

3 Gua Rimba Huta Sikafir Kecamatan Rambah 

4 Danau cipogas Kecamatan Rambah 

5 Air Terjun Sungai Bungo Kecamatan Rambah 

6 Batu Gajah Kecamatan Rambah 

7 Danau Menaming Kecamatan Rambah 

8 Air Terjun Aek Martua Kecamatan Bangun Purba 

9 Air Terjun Rura Limbat Kecamatan Bangun Purba 

10 Arung Jeram Kecamatan Rokan IV Koto 

11 Paralayan Bukik Tungkuih Kecamatan Rokan IV Koto 

12 Gua Kelambu Kuning Kecamatan Rokan IV Koto 

13 Air Terjun Crocai Kecamatan Rokan IV Koto 

14 Air Terjun Hujan Lobek Kecamatan Rokan IV Koto 

15 Lompatan Harimau Kecamatan Rokan IV Koto 

16 Air Terjun Parlakkitang Kecamatan Rambah 

17 Air Terjun Sei Tolang Kecamatan Rokan IV Koto 

18 Air Terjun Sikubin Kecil Kecamatan Tandun 

19 Air Terjun Tiga Mata Kecamatan Rokan IV Koto 

20 Rumah Batu Serombou Kecamatan Rokan IV Koto 

21 Gua Puo Dan Gua Nigi Kecamatan Tandun 

22 Gua Tujuh Serangkai Kecamatan Kabun 

23 Gua Garuda Kecamatan Kabun 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 2017 
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Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat begitu banyak potensi Objek Wisata 

yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, salah satunya yaitu Objek wisata danau 

cipogas. Dari 23 Objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ada 3 

objek wisata yang sudah dikelola oleh pemerintah sepenuhnya dan dibantu 

oleh masyarakat sekitar yaitu Danau Cipogas, Air Panas Hapanasan dan Air 

Panas Suaman. Adapun 20 objek wisata yang sudah diakui pemerintah namun 

pada pengelolaannya dari pihak swasta maupun masyarakat setempat. 

Studi kasus yang penulis teliti dari 23 objek wisata tersebut adalah 

objek wisata danau cipogas. Objek danau cipogas ini memiliki daya tarik 

tersendiri untuk dikunjungi oleh masyarakat dan memiliki potensi alam yang 

sangat besar. Danau cipogas ini merupakan danau pertama di Rokan Hulu dan 

cocok untuk dijadikan tempat rekreasi bagi kalangan masyarakat. Danau 

cipogas ini merupakan objek wisata unggulan yang ada di Rokan Hulu yang 

dapat menambah aset pendapatan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 

Danau Cipogas ini merupakan aliran sungai dari bukit horpik yang 

terjal dan berbatu. Konon dahulu kala tempat para petua melakukan 

semedi/pertapa. Selain menikmati pemandangan danau cpogas ini wisatawan 

bisa menikmati kegiatan lainnya seperti berenang disekitar danau, wisatawan 

juga bisa mengelilingi danau dengan menggunakan sepeda air/bebek-bebekan 

sebagai alat transportasi untuk berkeliling di aliran danau. Kemudian juga 

terdapat area permainan untuk anak-anak. Dibawah bendungan danau cipogas 

ini terdapat sungai yang mengalir air deras yang dan memiliki bebatuan yang 

besar, dan tidak jarang dijadikan tempat mandi dan bermain air karna suasana 
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dan keadaan alam yang bagus dan mampu memberikan sensasi tersendiri bagi 

para pengunjung. Disamping itu, danau cipogas juga dijadikan sebagai tempat 

penangkaran ikan oleh masyarakat. 

Tabel 1.2 

Tiket Masuk Objek Wisata Danau Cipogas 

No Kategori Tarif 

1. Dewasa Rp. 5.000 

2. Anak-Anak Rp. 3.000 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 2017 

Dari Tabel 1.3 diatas dapat kita lihat bahwa tiket masuk objek wisata 

Danau Cipogas cukup terjangkau bagi masyarakat. Tarif diatas merupakan 

aturan yang dikeluarkan oleh Dinas pariwisata dan kebudayaan Rokan Hulu 

untuk menarik minat wisatawan berkunjung dengan tarif yang terjangkau. 

 

Tabel 1.3 

Data Perbandingan Pengunjung Di Objek Wisata Danau Cipogas  

Kabupaten Rokan Hulu 

No Tahun Jumlah Pengunjung Danau Cipogas 

1. 2013 7.209 Orang 

2. 2014 6.728 Orang 

3 2015 6.349 Orang 

4 2016 5.938 Orang 

5 2017 5.361 Orang 

Jumlah 31.585 Orang 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 2017 

Dari uraian tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan  

pada objek wisata Danau Cipogas mengalami penurunan dari tahun ketahun. 

Terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisatawan dikarenakan pengelolaan 

objek wisata danau cipogas belum berperan sepenuhnya karna masih 
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kurangnya perhatian dari pemerintah dalam pengembangan objek wisata 

danau cipogas ini. 

Rokan Hulu pada umumnya yang lebih dikenal masyarakat luar 

adalah daya tarik wisata religi Mesjid Agung Islamic Center karna sejak awal 

dibukanya mesjid megah ini sudah menyita perhatian masyarakat Indonesia 

yang dibuktikan perolehan sebagai mesjid terbaik Se-Indonesia Tahun 2015 

dan pengunjung tiap tahunnya semakin meningkat. Seharusnya peluang 

tersebut dapat dijadikan sebagai promosi untuk wisata lain seperti Danau 

Cipogas supaya lebih diketahui oleh masyarakat luas. 

Tabel 1.4 

Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2017 

No Nama Objek Jumlah 

1. Danau Cipogas Rp.    45.970.000 

2. Air Panas Hapanasan Rp.  149.757.000 

3. Air Panas Pawan Rp.    25.340.000 

Jumlah Rp. 221.067.000 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 objek wisata 

yang dikelola oleh pemerintah, yaitu objek wisata danau cipogas, air panas 

hapanasan, air panas pawan. Dimana dari ke 3 objek wisata tersebut realisasi 

penerimaan PAD tahun 2017 yang diterima oleh pemerintah sebanyak Rp. 

221.067.000, dengan rincian penerimaan yang diperoleh dari objek wisata 

danau cipogas sebanyak Rp. 45.970.000, air panas hapanasan sebanyak Rp. 

149.575.000, dan air panas pawan sebanyak Rp. 25.340.000.  

Menurut peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Republik 

Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang standar. 

1. Standar fasilitas pengunjung paling sedikit meliputi : 
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a. Air bersih dengan debit mencukupi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

b. Listrik mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

c. Jalan mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Jaringan komunikasi mencukupi dan berfungsi dengan baik. 

e. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan 

wanita yang masing-masing dilengkapi dengan : 

a. Tanda yang jelas 

b. Air bersih yang cukup 

c. Tempat cuci tangan dan alat pengering 

d. Kloset jongkok dan/atau kloset duduk 

e. Tempat sampah tertutup dan tempat buang air kecil untuk 

toilet pengunjung pria. 

2. Sarana dan Prasarana 

a. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan alat 

pemadam api. 

b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon dan fasilitas internet. 

c. Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya. 

d. Fasilitas parkir yang bersih. 

e. Pengelolaan limbah cair dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, 
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f. Fasilitas yang mendukung objek pariwisata sesuai dengan standar. 

Dari Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kawasan 

Pariwisata diatas merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas dunia pariwisata. 

Tabel 1.5 

Fasilitas Di Objek Wisata Danau Cipogas Kabupaten Rokan Hulu 

No. Fasilitas Jumlah Keterangan 

1. Gerbang 1 Unit Baik 

2. Parkir 1 Unit Baik 

3. Musholla 1 Unit Baik 

4. Kamar Kecil (WC) 2 Unit Baik 

5. Pondok Tempat Berteduh 6 Unit Baik 

6. Sepeda Air (Bebek-

Bebekan) 

6 Unit Tidak Baik 

7. Perahu Wisata 1 Unit Tidak Baik 

8. Dermaga 1 Unit Tidak Baik 

9. Boat 1 Unit Tidak Baik 

10. Air Bersih Tersedia Baik 

11. Jaringan Komunikasi - Tidak Baik 

12. Jalan Tersedia Baik 

13. Sampan Dayung 1 Unit Tidak Baik 

14. Mesin Boat 1 Unit Tidak Baik 

15. Arena Permainan 1 Unit Tidak Baik 

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Rokan Hulu 2017 

Dari tabel 1.4 diatas bisa kita lihat bahwa fasilitas yang ada di objek 

wisata Danau Cipogas. Sebagai salah satu objek wisata danau pertama di 

Kabupaten Rokan Hulu kondisi objek wisata Danau Cipogas saat ini kurang 

terawat dan kurangnya pengelolaannya terutama terhadap fasilitas objek 

wisata tersebut. sehingga banyak pengunjung yang datang ke objek wisata 

tersebut tidak dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pengelola. 

Karena terlihat di objek wisata tersebut fasilitas-fasilitas yang disediakan 
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kondisinya sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi.  Kurangnya partisipasi 

masyarakat sekitar dan pengunjung dalam menjaga fasilitas yang ada dan 

menjaga lingkungan objek wisata danau cipogas membuat banyaknya fasilitas 

yang mengalami kerusakan dan kurangnya perawatan yang dilakukan. 

Fasilitas dalam objek wisata sangatlah dibutuhkan untuk menunjang minat 

pengunjung untuk berkunjung.  

Dari belakang diatas penulis menemukan beberapa masalah yang ada 

pada objek wisata Danau Cipogas yaitu : 

1. Sarana dan prasarana yang ada di Danau Cipogas ini masih minim dan 

masih banyaknya kerusakan sehingga penunjang daya tarik pengunjung 

berkurang. Pengunjung menyayangkan fasilitas yang rusak belum ada 

dilakukan perbaikan oleh pemerintah padahal daya tarik Danau Cipogas 

ini sangat bagus. Fasilitas yang dimaksud seperti sepeda air, dermaga, 

sampan dayung dan lain sebagainya. 

2. Masyarakat belum banyak mengetahui keberadaan objek wisata danau 

cipogas Kabupaten Rokan Hulu, terutama bagi masyarakat diluar Rokan 

Hulu. 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Objek Wisata Danau 

Cipogas Kabupaten Rokan Hulu” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengelolaan Dan Pengembangan Objek Wisata Danau 

Cipogas Kabupaten Rokan Hulu ? 

2. Apa Saja yang menjadi faktor penghambat dalam Pengelolaan Dan 

Pengembangan Objek Wisata Danau Cipogas Kabupaten Rokan Hulu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui bagaimana Pengelolaan Dan Pengembangan Objek 

Wisata Danau Cipogas Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Untuk Mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam 

Pengelolaan Dan Pengembangan Objek Wisata Danau Cipogas 

Kabupaten Rokan Hulu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan referensi dan bahan pembanding dalam pembahasan 

dan pengkajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan dan 

pengembangan Objek Wisata Danau Cipogas Kabupaten Rokan Hulu. Serta 

untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa 

perkuliahan dan juga berguna bagi perkembangan khazanah Ilmu 

Administrasi Negara. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

masyarakat, lembaga pemerintah terkait, dan tentunya bagi dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan untuk dapat lebih meningkatkan pengelolaan dan 

pengembangan objek wisata di Danau Cipogas agar dapat berjalan secara 

efektif dan maksimal. 

1.5 Sitematika Penulisan 

Secara umum peneliti membagi sistematika penelitian dalam enam 

bab, dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut : 

BAB I   Pendahuluan, Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II   Landasan Teori, Bab ini berisi teori yang berupa pengertian dan 

defenisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan 

penyusunan Laporan serta beberapa literatur review yang 

berhubungan dengan penelitian. 

BAB III  Metode Penelitian, Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, 

tempat dan waktu penlitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan dan serta analisis data. 

BAB IV  Gambaran Umum Objek Penelitian, Bab ini mengemukakan 

tentang sejarah singkat Kabupaten Rokan Hulu, Visi dan misi 

Kabupaten Rokan Hulu, Monografi Kabupaten Rokan Hulu, Letak 
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dan batas administrasi wilayah, Demografi (Kependudukan), 

perekonomian Kabupaten Rokan Hulu 

BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini membahas tentang hasil 

penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Rokan Hulu 

BAB VI  Penutup, Bab ini mencoba mengambil beberapa kesimpulan dan 

dilanjutkan dengan memberikan saran-saran tentang skripsi. 

DAFTAR PUSTAKA 


