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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hulu 

Dahulunya, daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan 

atau Luhak Rokan Hulu,  kiarena merupakan daerah tempat perantauan suku 

Minangkabau yang ada didaerah Sumatra Barat. Rokan Hulu pada masa ini 

juga diistilahkan sebagai ‘Teratak Air Hitam’ yakni Rantau Timur 

Minangkabau didaerah Kampar sekarang. Hal ini mengakibatkan masyarakat 

Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadatserta logat bahasa yang masih 

termasuk ke dalam bagian rumpun budaya Minangkabau. Terutama sekali 

daerah Rao dan Pasaman dari wilayah Propinsi Sumatra Barat. Sementara di 

sekitar Rokan Hulu bagian sebelah Utara dan Barat Daya, terdapat penduduk 

asli yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan etnis Rumpun Batak 

di daerah Padang Lawas di Propinsi Sumatra Utara. 

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Belanda Sebelum 

kemerdekaan yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu 

terbagi atas dua daerah : 

a) Wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, 

Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan. 

b) Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, 

Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan 

Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun). 
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Kerajaan-kerajaan di atas sekarang dikenal dengan sebutan Lima 

Lukah. Kerajaan-kerajaan tersebut dikendalikan oleh Kerapatan Ninik 

Mamak, sementara untuk penyelenggaraan pemerintah di kampung-

kampung diselenggarakan oleh Penghulu Adat. Sering dikenal dengan 

istilah ‘Raja itu dikurung dan dan dikandangkan oleh Ninik Mamak’. Pada 

tahun 1905, kerajaan-kerajaan di atas mengikat perjanjian dengan pihak 

Belanda. Diakuilah berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut sebagai 

landscape. Setiap peraturan yang dibuat kerajaan mendapat pengesahan 

dari pihak Beanda. Pada masa penjajahan Belanda tersebut, bermunculan 

tokoh-tokoh islam yang anti dengan Belanda. Beberapa diantaranya yang 

cukup fenomenal dan dikenang oleh masyarakat Riau dan nasional adalah 

Tuanku Tambusai, Sultan Zainal Abidinsyah, Tuanku Syekh Abdul Wahab 

Rokan dan sebagainya. Perjuangan para tokoh tersebut dibuktikan dengan 

adanya peninggalan sejarah seperti Benteng Tujuh Lapis yang merupakan 

benteng yang dibuat masyarakat Dalu-dalu atas perintah dari Tuanku 

Tambusai. Beberapa bukti sejarah lainnya adalah Kubu jua, Kubu 

manggis, Kubu joriang dan sebagainya. 

2. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Jepang Setelah 

Belanda mengalami kekalahan dengan Jepang. Jepang pun berkuasa di 

Indonesia termasuk di daerah Rokan Hulu. Pada masa Jepang, 

Pemerintahan berjalan sebagaimana biasanya. Akan tetapi setelah 

beberapa orang raja ditangkap oleh penjajah Jepang, maka pemerintah 
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dilanjutkan oleh seorang ‘kuncho’ yang diangkat langsung oleh pihak 

Jepang. 

3. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Pasca Kemerdekaan RI Setelah 

kemerdekaan, daerah-daerah yang dijadikan landscape oleh Belanda dan 

Jepang tersebut dijadikan sebagai satu daerah Kecamatan. Sebelum 

menguatnya isi pemekaran daerah di indonesia pada tahun 1999, Rokan 

Hulu tergaung dalam Kabupaten Kampar, Riau. Abupaten Rokan Hulu 

resmi didirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 

tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003. 

4.1.1.  Profil Kabupaten Rokan Hulu 

 

1. Payung berlajur lima, bermakna Kabupaten Rokan Hulu terdiri 

lima luhak yang memiliki adat isiadat yang mesti dilindungi oleh 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Keris memiliki makna semangat juang untuk mencapai cita-cita 

pembangunan demi tujuan prospek masa depan. 

3. Bintang memiliki makna, masyarakat Rokan Hulu berpegang teguh 

pada ajaran agama. 
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4. Dua belas butir padi, bunga dan sembilan gundukan bukit dengan 

sembilan bayangan memiliki makna Kabupaten Rokan Hulu yang 

makmur, sejahtera dan bersahabat yang berdiri tanggal 12 Oktober 

1999. 

5. Benteng Tujuh Lapis, memiliki makna semangat juang masyarakat 

Rokan Hulu dalam membela Marwah seperti perjuangan Tuanku 

Tambusai. 

6. Lingkaran, memiliki makna bahwa masyarakat yang terdiri dari 

berbagai suku diikat oleh tali persahabatan yang kokoh. 

7. Tiga buah anak sungai, memiliki makna bahwa gerak semangat 

pembangunan yang tak pernah surut. 

8. Pita putih yang bertuliskan Kabupaten Rokan Hulu, memiliki 

makna kesucian hati dan tenggang rasa masyarakat. 

9. Lingkaran Setengah Oval dengan warna dasar hijau melambangkan 

kemakmuran. 

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil 

pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 

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

tentang perubahan UU No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. 

Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng 

Tujuh Lapis yang melahirkan seorang pahlawan Nasional yang bernama 

Tuanku Tambusai, telah dipimpin oleh tiga orang putra terbaik daerah ini 

yaitu ; H. Nurhsyim, SH (Plt tahun 1999), Drs. H. Achmad, M.Si (Plt tahun 
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2000), H. Ramlan Zas, SH, MH dan Drs. H. Auni M Noor (tahun 2001-2006), 

Drs. H. Achmad M.Si dan H. Sukiman (tahun 2006-2011) kemudian untuk 

periode selanjutnya Drs. H. Achmad M.Si dan Ir. Hafit Sukri, MM (tahun 

2011-2016) dan yang terakhir H. Suparman S. Sos M, Si dan H. Sukiman 

(tahun 2016-2021). 

  Kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk 

tahun 2013 berjumlah 552.558 jiwa dan luas wilayah 7.449.85 km2. 

Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya, 

sebagian besar merupakan keturunan Melayu Rokan dan Mandailing. Selain 

itu terdapat pula suku jawa, minang kabau, sunda, batak dan masih terdapat 

adanya masyarakat yang terasing yaitu : suku bonai, dan suku sakai, dua suku 

pertama dan terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu. 

Kabupaten Rokan Hulu memeiliki wilayah yang terdiri dai 87% 

daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah 

Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Padang lawas dan Labuhan Batu. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman 

Barat 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten 

Rokan Hilir. 
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4.1.2 Geografis Kabupaten Rokan Hulu 

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten di 

Provinsi Riau dengan ibu kotanya terletask di Pasir Pengaraian. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 66 tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu 

memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 KM
2
 dengan jumlah penduduk 

sebanyak 513.500 jiwa. Secara administratif, Kabupaten ini memiliki 16 

daerah Kecamatan, 7 daerah Kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten 

Rokan Hulu di kenal dengan sebutan “NEGERI SERIBU SULUK”. 

Kabupaten Rokan Hulu terletak pada garis lintang 00
o
25’20-010

o
25’41 LU 

1000
o
02’56-1000

o
56’59 BT. Secara geografis, kabupaten Rokan Hulu 

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Padang lawas dan Labuhan Batu, 

Proinsi Sumatera Utara. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman 

Barat, Proinsi Sumatera Barat 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten 

Rokan Hilir. 

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan, yaitu sebagai berikut : 

1. Kecamatan Bangun Purba 

2. Kecamatan Kabun 

3. Kecamatan Kepenuhan 

4. Kecamatan Kunto Darussalam 
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5. Kecamattan Rambah 

6. Kecamatan Rambah Hilir 

7. Kecamatan Rambah Samo 

8. Kecamatan Rokan IV Koto 

9. Kecamatan Tambusai 

10. Kecamatan Tambusai Utara 

11. Kecamatan Tandun 

12. Kecamatan Ujung Batu 

13. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 

14. Kecamatan Bonai Darussalam 

15. Kecamatan Kepenuhan Hulu 

16. Kecamatan Pendalian IV Koto 

4.1.3 Penduduk Kabupaten Rokan Hulu 

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2010 adalah 

475.011 jiwa. Mayorittas penduduk asli Kabupaten Rokan Hulu adalah 

termasuk salah satu bagian dari rumpun minang kabau. Menurut sejarahnya, 

dahulu daerah Rokan Hulu di sebut rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu 

karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minang Kabau pada masa 

lalu (Rantau Nan Tigo Jurau). Pada masa itu di istilahkan sebagai tanda 

‘Rantau nan Tigo kabuang Aie’ yakni Rantau Timur Minang Kabau di 

sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. 

Daerah-daerah tersebut meliputi darah alur sungai menuju hilir dari 

sungai-sungai besar yang mengalir ke pesisir Timur. Di antaranya adalah 
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sungai rokan, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya 

masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa minang kabau. Utama 

nya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat 

dengan persukuan, Molayu/Melayu, Kandang Kapuah, Bonou, Amou, 

Pngkuik, Monililiang/Mandailing, Kuti, Caniago, Piliang, Domo, 

Potopang atau petopang, maih, Soborang, Anak Rajo-rajo, Non Soatuih, 

Non Limo Puluh, Molayu Tigo Induk, Molayu Panjang, Molayu Tongah, 

Ompek Induk, Molayu Bosa, Bonou Ampu, Molayu Ompek Induk, 

Molayu Pokoma, Piliang Kecil, Domo Kecil, Molayu Kecil, Molayu 

Bawah, Molayu Bukik, Aliantan, Suku Tengku Panglimo Bosa, Suku 

Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo dan Bendang. 

Di sekitar darah perbatasan bagian timur dan tenggara, bermukim 

pula sedikit suku melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah 

mirip dengan tetangganya di Rokan Hilir dan Bengkalis. Namun di sekitar 

Rokan Hulu sebelah utara dan barat daya, di temukan penduduk asli yang 

meiliki kedekatan sejarah dengan etnis rumputn Batak di daerah Padang 

Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses 

Melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan 

jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang 

melayu. 

Selain itu juga banyak penduduk bersuku jawa yang datang lewat 

prrogram transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun 
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keturunan para perambah hutan asal Jawa yang masuk pada masa 

penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh wilayah 

Rokan Hulu, terutama di sentra – sentra lokasi transmigrasi dan juga di 

areal perkebunan sebagai tenaga buruh. Juga banyak bermukim para 

pendatang asal sumatera utara bersku batak yang umumnya berkerja di 

sektor jasa informla dan perkebunan. 

Di daerah-daerah perniagaan di temukan penduduk pendatang 

bersuku minang kabau asal sumatera barat yang umumnya bekerja sebagai 

pedagang. Selain itu juga di dapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang 

masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja 

sebagai buruh pada sektor perkebunan. 

4.2 Sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 

Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu tahun 1999 

berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 dengan ibu kota Pasir 

Pengaraian. Sebagai Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan suatu sistem 

pemerintahan sebagai penggerak roda pembangunan. Dengan didasari 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180-67 Tahun 

2002 tentang pengakuan kewenangan kabupaten kota, serta peraturan daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Maka dibentuklah Satker/SKPD Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu. 

Bersempena dengan pembentukan SKPD lainnya terbentuklah kantor 

pariwisata, seni dan budaya Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2002 yang 
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awalnya di pimpin oleh bapak Drs. H. Mewahiddin menjabat sebagai kepala 

dinas sampai tahun 2004. Setelah itu dilantik kepala baru untuk masa jabatan 

dari tahun 2004-2005 yaitu Bapak H. Oyong Ezeddin, SE. Kemudian kepala 

jabatan dilanjutkan oleh Ibu Hj. Yusrina, SH dari tahun 2005-2006. Pada 

tahun 2006 dikantor kebudayaan dan pariwisata ini selanjutnya dipimpin oleh 

Ibu Hj. Yurikawati S.Sos. namun karena keadaan yang darurat di intern 

kantor, beliau dipindahkan ke instansi lain untuk sementara sehingga yang 

memegang jabatan sementara dikantor kebudayaan dan pariwisata adalah 

Bapak Sumardi, SS pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2007-2008 telah 

diresmikan kantor Kebudayaan dan Pariwisata namun status kantor 

Kebudayaan dan Pariwisata masih ada yang dipimpin oleh Bapak H. Azhari, 

SE. Beliau memegang status kantor dan dinas pada jabatannya tersebut. 

Pada tahun 2008 dilantik kembali Ibu Hj. Yurika S.Sos sebagai kepala 

dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu yang yang telah 

dilantik pada tahun sebelumnya dan kantor dipindahkan tempat ke kompleks 

perkantoran Kabupaten Rokan Hulu dan nama instansi tersebut berubah 

menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, 

kemudian pada tahun 2017 ibu Yurika, S.Sos digantikan oleh bapak Drs. 

Yusmar, M.Si sebagai kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Rokan Hulu hingga sekarang. 

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan 

Hulu sebagai berikut : 

a. Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 
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Mewujudkan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan hulu yang 

maju, dinamis, liat, beradab, dan berwawasan lingkungan yang agamis 

dalam menjadikan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terbaik 

di Provinsi Riau menjelang tahun 2016 

b. Adapun Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan hulu 

: 

1) Melestarikan, mengembangkan, serta memanfaatkan kebudayaan 

daerah sebagai salah satu kekayaan Kabupaten Rokan Hulu. 

2) Melestarikan, mengembangkan, serta memanfaatkan kesenian 

tradisional dan non tradisional yang hidup dan berkembang di 

Kabupaten Rokan Hulu sebagai kekayaan daerah 

3) Mengembangkan dan memanfaatkan potensi pariwisata, baik wisata 

alam maupun wisata religi dan sejarah sebagai salah satu aset 

Kabupaten Rokan Hulu dimasa yang akan datang. 

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Rokan Hulu 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari susunan organisasi serta tugas 

pokok dan fungsi sebagai berikut : 

a. Kepala Daerah 

1) Bertugas untuk mengawasi serta memimpin dinas beserta staf-stafnya. 
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2) Mengikuti aturan sertra kegiatan pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu 

diatas bawahan Bupati dan Wakil Bupati yang menjabat melakukan 

tugas-tugas yang tercantum dalam SK presiden Republik Indonesia. 

3) Mengontrol segala kegiatan yang ada di satuan kerja. 

4) Mengontrol staf-stafnya. 

b. Sekretaris 

1) Bertugas mengawasi, mengayomi staf. 

2) Mengambil alih tugas kepala Dinas berhalangan. 

3) Menangani maslah administrasi yang berasal dari bidang yang ada 

tersebut. 

4) Melaksanakan tugas juga sebagai mana yang tercantum dalam SK yang 

dilantik oleh Bupati yang menjabat pada saat itu. 

5) Penandatangan untuk pengesahan kegiatan yang akan diadakan 

maupunnadministrasi lainnya. 

c. Kepala Bidang Kebudayaan dan Seni 

1) Memberi tugas kepada kepala seksi yang menjadi tanggung jawabnya 

yaitu kepala seksi kebudayaan dan seni, sejarah dan purbakala. 

2) Mengawasi kegiatan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan bidangnya. 

d. Kepala bidang Pariwisata 

1) Memberikan tanggung jawab kepada kepala seksi yang ada 

dibagiannya. 

2) Pengontrol tempat objek-objek wisata. 



 
 

62 

3) Mengecek pekerjaan serta proyek-proyek yang telah direncanakan 

untuk objek wisata. 

4) Pembuatan data-data objek wisata dan akomodasi yang ada di Rokan 

Hulu. 

5) Bertanggung jawab kepada kepala seksi bagiannya. 

6) Pembuatan persyaratan serta pengecekan bagi masyarakat yang akan 

mendaftarkan usahanya agar terdaftar di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

1) Bertugas mengurusi semua administrasi kantor baik itu berupa 

pencairan dana, pengesahan, pegawai yang berdinas luar dan dalam. 

2) Mengurusi segala keperluan kantor sebelum di cairkannya dana untuk 

keperluan operasional kantor. 

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 

1) Membantu segala persiapan kegiatan yang akan dilaksanakan di kantor, 

baik saat pelaksanaan dan sebelum dan sesudah pelaksanaan. 

2) Membantu segala bidang yang bersangkutan yang membutuhkan tenaga 

lebih dalam persiapan kegiatan suatu bidang. 

g. Sekretasis terdiri dari 

1) Sub bagian Administrasi dan Kepegawaian 

a) Pengurusan segala administrasi kantor sebelum diproporsikan ke bidang 

masing-masing maupun yang akan di sahkan oleh kepala dinas. 
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b) Pengurusan kepegawaian dari mulai data-data staf hingga kehadiran 

staf. 

c) Mengurusi penerimaan staf baru. 

d) Membuat absen harian, bulanan serta tahunan yang akan dikirimkan ke 

dinas badan kepegawaian daerah. 

e) Pembuatan surat antaran dan izin bagi staf yang akan izin dan dinas ke 

luar maupun dalam. 

2) Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan 

a) Bertugas melengkapi perlengkapan kebutuhan operasional kantor agar 

berjalan baik sebagaimana mestinya. 

b) Bertugas untuk pencairan dana operasional kantor 

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan 

a) Bertugas membuat laporan perencanaan yang akan dilakukan pada 

kurun waktu satu tahun 

b) Mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan sebelumnya untuk dijadikan 

pedoman kegiatantahunan yang akan dilakukan 

c) Membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

h. Bidang Kebudayaan dan Seni terdiri dari ; 

1) Kepala Seksi Kebudayaan 

a) Mengawasi staf serta memberikan tugas bawahan. 

b) Mengontrol kegiatan yang telah diberikan kepada bawahannya. 

c) Membuat persiapan untuk dekorasi-dekorasi acara pemerintah. 
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d) Membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. 

e) Membuat laporan rincian biaya yang telah dikeluarkan untuk dekorasi-

dekorasi acara pemerintahan serta bahan-bahan dan alat-alat yang 

dipakai. 

f) Membuat laporan daftar perlengkapan untuk pendukung operasional 

pekerjaan dalam dekorasi acara. 

i. Seksi, Seni, Sejarah dan Purbakala 

a) Mengawasi bawahannya serta mengontrol tugas yang telah diberikan. 

b) Melakukan persiapan anggota musiknya yang akan mengisi acara. 

c) Melakukan pengecekan terhadap peralatan yang ada di bidangnya baik 

berupa  perlengkapan pakaian lainnya beserta propertinya. 

j. Bidang Pariwisata terdiri dari 

1) Seksi Promosi 

a) Mempromosikan objek-objek yang telah dikembangkan. 

b) Mempromosikan objek wisata yang ada di daerah Kabupaten Rokan 

Hulu. 

c) Membuat plakay atau buket yang menjelaskan tentang wisata yang ada 

di Rokan Hulu. 

d) Bertanggung jawab terhadap bawahannya. 

k. Seksi Pengembangan 

1) Bertugas membuat laporan untuk pengajuan pengembangan objek 

wisata yang ada. 
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2) Mengembangkan objek wisata yang ada dengan menonjolkan kelebihan 

yang dimiliki. 

3) Penambahan fasilitas pada objek-objek wisata yang ada untuk lebih 

baik dan untuk memancing wisatawan agar lebih banyak berkunjung 

dengan adanya penambahan fasilitas pada objek wisata yang ada. 

4) Mengawasi dan mengontrol staf bagiannya. 

l. Seksi Sarana dan Prasarana 

1) Bertugas melengkapi segala kebutuhan baik berupa fasilitas dan 

kebutuhan lainnya untuk kelancaran operasional dan pengembangan 

objek wisata. 

2) Membuat rincian sarana dan prasaranna ,yang dibutuhkan untuk 

pengembangan objek sebagai bukti laporan tahunan. 

3) Dokumentasi peralatan yang dibeli dan telah digunakan untuk dijadikan 

bukti di laporan tahunan. 

4) Mengontrol serta mengawasi staf bagiannya. 
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4.2.3 Struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 

Gambar  4.1 

Struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 

  

6
6
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4.3 Danau Cipogas 

Danau cipogas merupakan danau buatan yang terletak di daerah Pasir 

Pengaraian dan tepatnya di Desa Sialang Jaya dan Desa Rambah Tengah 

Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. pada danau cipogas 

terdapat bendungan Kaiti yang memiliki bebatuan yang besar dengan aliran 

sungai dari kaki bukit haorpit yang terjal dan berbatu, konon dahulu kala 

tempat ini merupakan tempat dijadikan oleh petua-petua melakukan 

semedi.Di daerah ini memiliki cerita atau dongen tersendiri. 

Objek wisata danau Cipogas ini merupakan salah satu objek wisata 

alam unggulan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

kabupaten Roka Hulu. Banyak pengunjung yang mengunjungi dacau Cipogas 

ini karena aksenilitas yang mudah hanya sekitar 10 KM dari kota Pasir 

Pengaraian. Di danau ini terhampar panorama alam yang memukau membuat 

rasa nyaman bagi pengunjung. Di daerah ini juga tersedia Mushalla, gazebo, 

permainan anak-anak, taman bunga, permainan air dan fasilitas lainnya.  


