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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Lantar Belakang Masalah 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam 

perkembangan perekonomian Indonesia. Sektor dengan pertumbuhan cepat ini 

telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi global. Tingginya tingkat 

kemiskinan dan tingkat penganguran merupakan dua permasalahan besar di 

Indonesia. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki 

konstribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja..  

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 pasal 77 ayat 2, tentang desa 

menegaskan pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan 

kesejateraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan 

desa. 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 7 Tahun 2009 tentang 

sumber pendapatan dan kekayaan desa menjelaskan untuk mengwujudkan 

kemandirian desa, sumber pendapatan desa merupakan tulang punggung yang 

sangat menentukan upaya pencapaian penyelengaraan Pemerintahan Desa yang 

mampu memamfaatkan potensi yang ada. Kondisi sumber Pendapatan Desa di 

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga 

diperlukan  kreasi dan inovasi dari masing - masing desa untuk menggali potensi 

yang ada di desa guna membiayai penyelengaraan pemerintahannya. 

Anggaran pendapatan desa pertanggungjawaban dari pemegang 

manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas berisi 
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pendapatan desa. Adanya pendapatan desa ini berperan penting untuk memajukan 

desa dengan cara mengidentifikasi apa saja yang menjadi potensi desa yang dapat 

dijadikan sumber pendapatan desa. 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi 

Riau. Kabupaten Kuantan Singingi disebut juga dengan Rantau Kuantan orang - 

orang Minang Kabau, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu Kabupaten 

yang memiliki banyak pariwisata. 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di 

Riau daratan yang sangat berpotensi bagi pengembangan kemajuan pariwisata, 

mengingat Daerah ini adalah yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi Riau dan juga 

dekat dengan Provinsi Sumatra Barat. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya 

merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi Daerah yang 

berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah Kabupaten 

baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Kabupaten 

Kuantan Singingi atau Kuansing yang memiliki Ibu Kota di Taluk Kuantan.  

Melalui Undang - undang No. 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu 

secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

Ibukotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya di 

Taluk Kuantan. Letaknya yang strategis Kabupaten Kuantan Singingi juga kaya 

akan objek wisata baik objek wisata alam maupun dengan objek wisata buatan 

yang telah dapat di perkenalkan pada wisatawan. Objek wisata di Kabupaten 

Kuantan Singingi salah satunya Air terjun tujuh tingkat batangkoban. 
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 Air terjun tujuh tingkat ini terletak di Desa Lubuk Ambacang, di Desa 

Lubuk Ambacang terdapat dua air terjun yaitu air terjun tujuh tingkat batangkoban 

dan air terjun ngarai tangogan, masyarakat lebih mengenal air terjun tujuh tingkat 

karena alamnya indah dan mempunyai tujuh tingkat dengan air terjun yang 

berbeda - beda keindahnya. 

Berjarak sekitar 37 km dari Ibu kota Teluk Kuantan. Untuk sampai ke 

lokasi air terjun ini dapat ditempuh dengan kendaraan umum atau pribadi dari 

Teluk Kuantan menuju Kecamatan Hulu Kuantan. Selepas Desa Lubuk Jambi 

Ibukota Kecamatan Kuantan Mudik 22 km dari Teluk Kuantan, akan dijumpai 

persimpangan jalan, bila ke kiri akan menuju Kiliran Jao, Sedangkan bila 

mengambil arah ke kanan sejauh 11 km akan sampai ke Desa Lubuk Ambacang 

Ibukota Kecamatan Hulu Kuantan. Waktu tempuh dari Lubuk Jambi menuju Desa 

Lubuk Ambacang adalah sekitar 20 menit berkendara dengan kondisi jalan 

beraspal. 

 Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat sejauh 4 km  

melalui aliran sungai ke bagian hulu dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.  

Speedboat ini dapat ditemui  di bawah sekitar jembatan atau pun di Pasar Lubuk 

Ambacang dengan harga sewa Rp 300.000.00 Setelah melewati bukit dengan 

kemiringan antara 45 derajat hingga 70 derajat dan Pulau Tempurung bentuknya 

melengkung seperti tempurung akhirnya sampailah ke lokasi Air Terjun Tujuh 

Tingkat Batangkoban. 

Air terjun tingkat pertama sudah dapat terlihat dan terdengar dengan 

gemuruh air yang mengalir dari muara sungai. Jika ingin menuju ke tingkat 
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berikutnya hingga tingkat ke empat harus menyusuri tebing - tebing terjal melalui 

tangga beton di antara pohon - pohon yang masih asli. Sedangkan untuk menuju 

ke tingkat ke tujuh dari tingkat ke empat harus menempuh medan yang lebih berat 

bahkan dengan bergantungan di antara akar - akar pohon, hal ini cukup menguras 

energi. Jarak antara air terjun ini berkisar antara 50 - 100 Meter.  

Tingkat ke enam akan dijumpai air terjun dengan ketinggian 30 meter 

lebih. Yang sungguh menakjubkan, di kolam air terjun ini tergambar dua lapis 

pelangi, hasil bias cahaya matahari dari percikan air terjun yang menghasilkan 

hembusan angin kencang. Dan apabila sampai ke tingkat terakhir ke tujuh dari 

atas ketinggian, bila melihat ke bawah di kolam air terjun ke tujuh ini akan terlihat 

pelangi yang membentang dengan bentuk melingkar. 

Wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban memiliki potensi untuk 

dikembangkan dalam upaya peningkatan otonomi daerah ataupun perekonomian 

masyarakat di sekitar kawasan air terjun tujuh tingkat batangkoban, dapat dilihat 

dari jumlah pengunjung pertahunnya. 

Tabel 1.1 Jumlah kunjungan Objek wisata air terjun tujuh tingkat 

batangkoban Di Kabupaten Kuantan Singingi 

 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi 

 

Dari tabel diatas, jelas terlihat bahwa pada tahun 2013 pengunjung yang 

datang ke objek wisata air terjun tujuh tingkat berjumlah 1.250 jiwa, kemudian 

No Tahun Jumlah pengunjung 

1 2013 1.250 Orang 

2 2014 1.500 Orang 

3 2015 1.550 Orang 

4 2016 1.750 Orang 

5 2017 1.900 Orang 

 Jumlah 7.950 Orang 
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pada tahun 2014 jumlah tersebut meningkat menjadi 1.500 jiwa, sedangkan pada 

tahun 2015 menurun menjadi 1.550 jiwa, selanjutnya pada tahun 2016 

pengunjung yang datang meningkat berjumlah 1.750 jiwa, pada tahun 2017 

pengunjung yang datang 1.900 jiwa, pada setiap tahunnya pengunjung air terjun 

tujuh tingkat batangkoban meningkat. 

Tabel 1.2    Jumlah Pendapatan Desa Lubuk Ambacang Dari Karcis Masuk 

Objek Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban 

 

No Tahun Jumlah 

1 2013 Rp 2.083.000 

2 2014 Rp 2.500.000 

3 2015 Rp 2.583.000 

4 2016 Rp 2.916.000 

5 2017 Rp 3.166.000 

 Jumlah Rp 13.248.000 

Sumber : kantor Desa Lubuk Ambacang 

Dari tabel diatas pendapatan Desa Lubuk Ambacang dari karcis masuk 

objek wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban setiap tahunnya meningkat, pada 

tahun 2013 sebesar Rp 2.083.000, tahun berikutnya 2014 pendapatan bertambah 

sebesar Rp. 2.500.000, tahun 2015 pendapatan Rp. 2.583.000, pada tahun 

selanjutnya tahun 2016 Rp 2.916.000 dan pada tahun 2017  meningkat  menjadi 

Rp 3.166.000. jadi dari keseluruan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah 

pendapatan Desa Lubuk Ambacang dari karcis masuk objek wisata air terjun tujuh 

tingkat batangkoban sebesar Rp 13.248.000. 
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Tabel 1.3 Jumlah Pendapatan Desa Lubuk Ambacang Dari Parkir    

Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Objek Wisata Air 

Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban 

 

No Tahun Jumlah 

1 2013 Rp 3.050.000 

2 2014 Rp 3.200.000 

3 2015 Rp 3.450.000 

4 2016 Rp 3.700.000 

5 2017 Rp 4.250.000 

 Jumlah   Rp 17.850.000 

Sumber : Kantor Desa Lubuk Ambacang 

Dari tabel diatas pendapatan Desa Lubuk Ambacang meningkat setiap 

tahunnya. Pada tahun 2013 pendapatan dari parkir Rp. 3.050.000, pada tahun 

2014 Rp. 3.200.000 dan selanjutnya pada tahun 2015 menjadi Rp. 3.450.000, pada 

tahun 2016 Rp. 3.700.000 dan pada tahun 2017 pendapatan dari parkir menjadi 

Rp. 4.250.000. Jadi dari keseluruan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah 

pendapatan Desa Lubuk Ambacang dari parkir kendaraan roda dua dan roda 

empat objek wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban sebesar Rp 17.850.000. 

Berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 257/11/2017 

tentang penetapan kawasan pariwisata dan nama objek daya tarik pariwisata di 

Kabupaten Kuantan Singingi, menjelaskan dalam rangka mendorong akselerasi 

pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi yang 

merupakan unggulan daerah, maka perlu ditetapakan suatu daerah menjadi 

destinasi pariwisata unggulan. 

Bahwa dalam mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi 

destinasi ungulan daerah diperlukan langkah terpadu, komprehensif dan 

berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah, 

objek daya tarik pariwisata yaitu unsur - unsur lingkungan hidup yang terdiri dari 
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sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang dapat di 

kembangkan dan di mamfaatkan sebagai daya tarik untuk menjadi sarana wisata 

atau objek wisata. 

Tabel 1.4    Potensi Objek Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban 

 

No Potensi Objek Wisata 

1 Kawasan wisata yang berdekatan dengan Provinsi Sumatra Barat, 

sehingga memungkinkan untuk membuat paket kunjungan wisata yang 

digabungkan dengan wisata lainnya yang ada di Sumatra Barat 

2 Bentuk tofografi yang merupakan kawasan sepanjang kaki pegunungan 

bukit barisan, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan menjadi 

kawasan wisata pertualangan baik di darah maupun di air 

3 Ada festival pacu jalur yang dilaksanakan setiap tahun yang bisa 

memberikan nuansa atau paket perjalanan wisata dengan mengabungkan 

wisata alam dan wisata budaya 

4 Adanya dukungan masyarakat setempat terhadap kegiatan pengelolaan 

pengembangan wisata 

5 Letak kawasan yang berada di sekitar 4 km dari desa, sehingga 

memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk menjadi 

penyedia sarana transportasi dan sarana penunjang lainnya. 

Sumber : Kantor Desa Lubuk Ambacang 

 

Berdasarkan tabel diatas peluang dalam pengelolaan objek wisata air 

terjun tujuh tingkat batangkoban Desa Lubuk Ambacang Kabupaten Kuantan 

Singingi. Sangat di dukung karena jarak tidak jauh dari Kota Kabupaten, Kota 

Provinsi dan Provinsi Tetanga yaitu Sumatra Barat dan adanya festival pacu jalur 

sehingga bisa memberikan nuansa atau paket perjalanan wisata dengan 

mengabungkan wisata alam dan wisata budaya. 

Pengelolaan objek wisata air terjun tujuh tingkat belum berjalan dengan 

baik, kejelasan strategi pencapaian tujuan strategi yang digunakan untuk mencapai 

tujuan yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, 

kurangnya ketersedian anggaran yang dialokasikan untuk objek wisata serta 

rendahnya tingkat kepedulian masyarakat setempat dalam pengelolaan objek 
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wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban. Masih minimnya ketersediaan 

anggaran untuk perencanaan pengembangan kawasan wisata, serta masih 

rendahnya minat masyarakat untuk turut serta dan berperan dalam pelaksanaan 

pengelolaan. 

Bertitik tolak permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul“Analisis Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat 

Batangkoban Sebagai Sumber Pendapatan Di Desa Lubuk Ambacang 

Kecamatan Hulu Kuantan”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan lantar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan objek wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban 

dalam peningkatan sumber pendapatan desa? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan objek wisata air 

terjun tujuh tingkat batangkoban dalam peningkatan sumber pendapatan 

desa ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengelolaan objek wisata air terjun tujuh tingkat 

batangkoban dalam peningkatan sumber pendapatan Desa. 
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan objek wisata air 

terjun tujuh tingkat batangkoban dalam meningkatkan sumber pendapatan 

Desa. 

 

1.4 Mamfaat Penelitian 

Mamfaat penelitian ini ialah : 

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang 

administrasi negara yang telah di dapat selama perkuliahan agar dapat di 

kembangkan khususnya pada pembangunan pariwisata dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah. 

2. Dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan bagi 

pemerintah dan kalangan praktis. 

3. Sebagai tambahan referensi bagi penulis lain yang berminat meneliti 

masalah yang lebih lanjut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan 

pembahasan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan tentang pembahasan 

seluruh penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi tentang lantar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang dijadikan pedoman 

dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotensis yang 

merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam 

penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Pada gambaran ini membahas tentang ambaran umum penelitian 

meliputi sejarah singkat tempat melakukan penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian 

yang penulis lakukan. 

BAB VI:  PENUTUP 

  Dari berbagai permasalahan diatas maka pada bab ini penulis 

menyajikan kesimpulan data dan saran yang diangap perlu. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


