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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia pariwisata telah memperlihatkan perannya dengan nyata 

dalam memberikan konstribusinya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan 

budaya. Pada tahun 2017 sektor pariwisata ini ditargetkan akan menghasilkan 

devisa 260 triliyun. Di tahun 2017 sektor pariwisata secara konsisten menjadi 

program prioritas, yaitu pembangunan pariwisata Indonesia “wonderful 

Indonesia”. Pariwisata merupakan salah satu dari 5 sektor prioritas 

pembangunan 2017, yaitu pangan, energi, maritim, pariwisata, dan kawasan 

industri.  Salah satu jenis wisata yang popular di Indonesia adalah wisata alam. 

Jenis inilah yang paling utama bagi wisatawan mancanegara yang ingin 

mengetahui kebudayaan, kesenian, dan segala sesuatu yang dihubungkan dengan 

adat istiadat dan kehidupan seni budaya kita. Dapat dilihat dari beberapa 

provinsi yang memiliki potensi-potensi untuk memperkenalkan daerahnya salah 

satunya yang menjadi fokus yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah Provinsi 

Riau.  

Provinsi Riau berhasil menjadi juara umum Anugrah Pesona Indonesia 

(API) pada tahun 2017. Provinsi yang terkenal dengan julukan Homeland of 

Melayu berhasil meraih tujuh Anugrah Pesona Indonesia. Ketujuh penghargaan 

itu adalah makanan tradisional terpopuler Bolu Berendam Indragiri Hulu, Situs 

Sejarah terpopuler Istana Siak Kabupaten Siak, tempat berselancar terpopuler 

Bono Kabupaten Pelalawan. Riau juga mendapatkan jawara Atraksi Budaya 
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Terpopuler Bakar Tongkang Kabupaten Rokan Hilir, Festival Pariwisata 

terpopuler, Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singingi, Minuman tradisional 

terpopuler Laksamana mengamuk dan Objek Wisata belanja terpopuler, Pasar 

Bawah, Pekanbaru. Kegiatan Anugrah Pesona Indonesia diselenggarakan guna 

meningkatkan kualitas pelayanan dengan standar nasional bahkan dunia. 

Diharapkan event ini menjadi salah satu cara untuk dapat menciptakan 

pengakuan dari seluruh masyarakat terhadap sektor pariwisata. Salah satu 

Kabupaten yang mendapatkan Penghargaan Anugrah Pesona Indonesia adalah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

Kabupaten Kuantan Singingi berada dibagian Barat Daya Provinsi Riau 

dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Kuantan 

Singingi disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan 

orang-orang Minangkabau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuantan 

Singingi menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten 

Kuantan Singingi juga memiliki beberapa obyek wisata yang cukup 

berpotensial. Saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaa mendapatkan kucuran 

dana lebih dari 3 Milyar untuk anggaran Destinasi Pariwisata di Kabupaten 

Kuantan Singingi.  Dibawah ini beberapa potensi obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Kuantan Singingi yang pada saat ini sudah menjadi obyek wisata 

yang dikunjungi para wisatawan dan diakui oleh pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 
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Tabel 1.1 Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Kuantan Singingi 

 

No. Nama Obyek Wisata Alamat 

Jarak Tempuh dari 

Ibukota 

Provinsi 

(KM) 

Ibukota 

Kabupaten 

(KM) 

1. Pacu Jalur Tepian 

Narosa 

Kec. Kuantan 

Tengah, Teluk 

Kuantan 

±166 ±0,5 

2. Pemandian Air Panas Kec. Hulu Kuantan, 

Desa Sei. Pinang 

±200 ±35 

3. Air Terjun Guruh 

Gemurai 

Kec. Kuantan 

Mudik, Desa Kasang 

±206 ±40 

4. Air Terjun Hulu Lembu Kec. Singing, Desa 

Muara Lembu 

±124 ±40 

5. Tempat Pemandian 

Tabijo Sei. Tepi 

Kec. Singing Hilir, 

Desa Petai 

±111 ±55 

6. Panorama Hutan 

Lindung 

Kec. Sentajo Raya, 

Desa Koto Sentajo 

±173 ±7 

7. Danau Rawang Udang Kec. Benai ±178 ±12 

8. Danau Panjang Inuman ±214 ±48 

10 Danau Pisang Berebus Kec. Gunung Toar, 

Desa Pisang 

Berebus 

±177 ±12 

11. Sungai Jernih Kec. Pucuk Rantau, 

Desa Ibul 

±230 ±50 

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi 

2016) 

 

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat begitu banyak potensi obyek wisata 

yang ada di Kabupaten Kuantan Kuantan Singingi. Bahkan salah satu potensi 

obyek wisata tersebut menjadi salah satu yang mendapatkan penghargaan 

Anugrah Pesona Indonesia. Banyak juga potensi obyek wisata yang sudah diakui 

oleh pemerintah namun pada pengelolaannya dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan bangunan yang ada diobyek wisata itu sendiri belum lengkap dan 

belum terawat. Salah satunya yaitu obyek wisata pemandian air panas. 

Menurut salah satu warga Kuansing Wati (34) kepada pelitariau.com, 

Sabtu (28/01/2017) mengatakan kalau kondisi terbaru dari objek wisata sangat 
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tidak terlihat bahwa lokasinya dulu merupakan lokasi objek wisata, dengan 

kondisi sepanjang jalan dari desa saik hingga ke lokasi pemandian air panas 

badan jalan yang dulunya sempat ada, kini hilang ditutupi semak-semak yang 

menyelimuti badan jalan, hanya tersisa jalan setapak. Sementara itu, lanjut Wati, 

kondisi bangunan juga sangat memprihatinkan, bangunan tersebut telah di 

selimuti pepohonan dan rumput sehingga tidak tembus untuk melihat bangunan 

dengan jelas. Lebih jauh lagi dijelaskanya, kondisi pemandian air panas yang 

tidak terawat dan kotor membuat tidak semangatnya pengunjung untuk mandi, 

padahal pemandian air panas merupakan salah satu objek wisata yang juga di 

percaya mampu mengobati penyakit gata-gatal. Masyarakat sebenarnya banyak 

yang ingin pergi ke pemandian air panas namun dengan kondisi akses jalan yang 

telah tertutup, maka masyarakat tidak ada lagi kesana. 

Berdasarkan berita diatas dapat kita ketahui bahwa Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan diduga tidak serius menjalankan perannya maka dari itu wisatawan 

yang berkunjung ke obyek wisata tersebut semakin berkurang setiap tahunnya. 

Adapun fokus kajian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kuantan 

Singingi  mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

2016 Tentang Bidang Destinasi Pariwisata yang mempunyai tugas yaitu 

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, 

evaluasi, dan pelaporan Bidang Destinasi Pariwisata. Sesuai dengan tugas 

tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum menjalankan perannya dengan 

semesinya karena belum adanya perhatian khusus untuk obyek wisata 
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pemandian air panas maka dari itu masyarakat maupun pengunjung yang 

berkunjung ke obyek wisata tersebut semakin berkurang setiap tahunnya. Pada 

tabel dibawah ini menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan 

internasional obyek wisata pemandian air panas yang ada di Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

Tabel 1.2 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Pemandian Air Panas di  Kabupaten 

Kuantan Singingi dari Tahun 2012-2016 

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, 

2016) 

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa wisatawan yang berkunjung ke 

Obyek Wisata Pemandian Air Panas di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 

2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan setiap tahunnya. Maka dari itu 

perlu adanya peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam pengembangan 

obyek wisata pemandian air panas. Namun ada beberapa masalah yang 
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menyebabkan pemandian air panas tersebut menjadi terlupakan dan semakin 

berkurangnya wisatawan yang berkunjung kepemandian air panas tersebut. Saat 

ini pemandian air panas sudah tidak terurus, airnya yang dulu putih bersih 

sekarang menjadi hijau karna banyaknya lumut yang menumpuk dikolam 

pemandian air panas tersebut. Akses jalan masuk menuju kepemandian air panas 

rusak berat sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor roda dua 

ataupun kendaraan roda empat. Fasilitas yang ada di pemandian air panas yang 

sudah terbangun adalah musholla, kamar mandi atau toilet, tempat 

peristirahatan, dan parkir namun semua itu sudah tidak terurus dengan baik 

sehingga kondisi fasilitas-fasilitas tersebut sudah tidak layak di gunakan lagi.  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pemandian Air Panas di 

Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah 

yang akan dibahas didalam penelitian ialah “Bagaimanakah peran dinas 

pariwisata dan kebudayaan dalam pengembangan obyek wisata pemandian air 

panas di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui peran 

dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pengembangan obyek wisata pemandian 

air panas di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

acuan yang dapat digunakan sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti, Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau dapat 

menambah pengetahuan penulis. 

2. Bagi Instansi, sebagai bahan masukan bagi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan di Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Memberi gambaran atau masukan kepada masyarakat tentang Peran Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Obyek Wisata 

Pemandian Air Panas di Kabupaten Kuantan Singingi. 

4. Sebagai bahan referensi tugas akhir bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

mengenai peran. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini secara keseluruhan 

terdiri dari enam bab dan sub sub bab antara lain: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang peran, pengembangan, 

pandangan islam serta penelitian terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

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

data, metode pengumpulan data, populasi dan sampul serta metode 

yang digunakan. 

BAB IV   : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini mejelaskan tentang sejarah obyek wisata yang 

menggambarkan sejarah singkat,  gambaran singkat Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, yang 

meliputi visi dam misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kuantan Singingi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur 

organisasi.   

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

berupa: menganalisi hasil penelitian berdasarkan fakta dan data 

dengan menggunakan metode yang telah ditemukan. Untuk 

mengetahui Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 
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Pengembangan Obyek Wisata Pemandian Air Panas di Kabupaten 

Kuantan Singingi.  

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini membahas tentang penutup yang merupakan 

kesimpulan pembahasan ini. Kesimpulan merupakan jawaban atas 

permasalahan dan pembahasan berupa peran dinas pariwisata dan 

kebudayaan dalam pengembangan obyek wisata di kabupaten 

Kuantan Singingi. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

BIOGRAFI PENULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


