
43 
 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1. Gambaran Singkat Kabupaten Kampar 

 Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, 

Indonesia. Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang 

beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di 

Provinsi Riau. Luas wilayah Kabupaten Kampar ± 1.128.928 Ha atau ± 

11,94% dari luas wilayah Provinsi Riau (94.561,60 km²).  

 Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terletak antara 1°00’40” 

Lintang Utara sampai 0°27’00” Lintang Selatan dan 100°28’30” – 101°14’30” 

Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

 

   Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa 

sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km 

dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh 

bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi 

Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak 

Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya 

± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan 

Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian 

Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis 

Selatan Kabupaten Kuantan Singingi 

Barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat) 

Timur  Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 
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masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi 

daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). 

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum 

terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu 

maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada 

tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan 

Kampar Kiri. 

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran 

dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta 

ibu kota kecamatan) adalah: Bangkinang ibu kota: Bangkinang, Bangkinang 

Barat ibu kota: Kuok, Bangkinang Seberang ibu kota: Muara Uwai, Gunung 

Sahilan ibu kota: Kebun Durian, Kampar ibu kota: Air Tiris, Kampar Kiri ibu 

kota: Lipat Kain, Kampar Kiri Hilir ibu kota: Sei.Pagar, Kampar Kiri Hulu ibu 

kota: Gema, Kampar Timur ibu kota: Kampar, Kampar Utara ibu kota: Desa 

Sawah, Perhentian Raja ibu kota: Pantai Raja, Rumbio Jaya ibu kota: Teratak, 

Salo ibu kota: Salo, Siak Hulu ibu kota: Pangkalanbaru, Tambang ibu kota: 

Sei.Pinang, Tapung ibu kota: Petapahan, Tapung Hilir ibu kota: Kota Garo, 

Tapung Hulu ibu kota: Sinama Nenek, XIII Koto Kampar ibu kota: Batu 

Besurat, Kampar Kiri Tengah ibu kota: Simalinyang, Koto Kampar Hulu 

ibukota: Tanjung. 
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4.2. Gambaran Umum Desa Kuok 

Secara geografis luas wilayah Desa Kuok 6.600 Ha. Pada saat ini Desa 

Kuok memiliki  6 (enam)   Dusun  yaitu  :Dusun  Koto  Menampung, Dusun  

Pl.  Belimbing  I,  Dusun  Pl. Belimbing  II,  Dusun  Koto  Semiri, Dusun  Sei.  

Maki, Dusun  Bukit  Agung. Kondisi  geografis  yaitu  ketinggian tanah dan 

permukaan laut 43 m, banyaknya curah hujan 29-81 MM/HM, Suhu udara 

rata-rata 22-32 c. 

 Kecamatan Kuok pada  awalnya  dibentuk  berdasarkan  Peraturan Daerah  

Kabupaten  Kampar  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  perubahannama 

kecamatan Bangkinang Barat menjadi Kecamatan Kuok. Desa Kuok 

merupakan  Desa  dalam  wilayah  Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. 

Desa Kuok secara  geografis  mempunyai  batas-batas  wilayah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan sei. Kampar/Empat Balai kecamatan 

Kuok. 

b. Sebelah Selatan berbatasan  dengan  Sei.  Simaung/ Desa  Bukit 

Melintang Kecamatan Kuok. 

c. Sebelah Barat  berbatasandenganDesa  Pulau  Terap/ Desa  Lereng 

Kecamatan Kuok. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ganting Kecamatan Salo. 

 Jarak  kantor  Kepala  Desa Kuok ke  Kecamatan,  kabupaten  dan Provinsi 

adalah sebagai berikut: 

a. Jarak ke ibukota Kecamatan : 0 KM 
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b. Jarak ke ibukota Kabupaten : 10 KM 

c. Jarak ke ibukota Provinsi : 75 KM 

 Desa Kuok berdiri pada  tanggal  1978-1994  yang  dipimpin  oleh bapak  

Abd.  Jalil  Yusuf   kepala  Desa  Koordinator  setelah  pemekaran Negeri 

Kuok.  Kemudian  pada  tanggal  19  April  1995  sampai  dengan  5 

Desember  1998  dipimpin  oleh  Nasri  Halim  kepala  Desa  hasil  pemilihan 

umum. Tanggal 15 Desember 1998 sampai dengan Agustus 2000 dipimpin 

oleh  Ahmad  Ramil  pelaksanaan  tugas  kepala  desa.  Tanggal  19  Agustus 

2000  dipimpin  oleh  Drs  Zambri  kepala  Desa  hasil  Pemilu  untuk  periode 

2000 s/d 2012. Tanggal 27 Febuari 2012 dipimpin oleh Mahizar Hasyim hasil 

pemilu untuk periode 2012 s/d 2018. 

 Berdasarkan data statistik pada kantor Desa Kuok pada tahun 2014, yaitu  

jumlah  penduduknya  adalah  8.408  jiwa  yang  terdiri  dari  laki-laki 

berjumlah 4.267 dan perempuan berjumlah 4.141 jiwa sedangkan jumlah 

kepala kelurga (kk) sebanyak 2.272.memiliki 45 RT,dan 16 RW. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kuok Berdasarkan Jenis Kelamin 
NO JENIS KELAMIN JUMLAH 

1 laki-laki 4.267 
2 Perempan 4.141 
 Jumlah 8.408 

 Sumber : Kantor Desa Kuok, tahun 2014 

 Dari tabel di atas di jelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Kuok yaitu  

8.408  jiwa.  Jumlah  penduduk  berdasarkan  jenis  kelaminnya  lebih banyak 

jenis kelamin laki-laki yaitu 4.267 jiwa dan perempuan 4.141 jiwa. Untuk  

mata  pencarian  untuk  mata  pencarian  atau  pekerjaan penduduk  di  desa 

Kuok ini  pada  umumnya  mereka  adalah wiraswasta/ pedagang, pegawai 
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negeri, buruh pengrajin/ industry kecil, TNI, tani, pertukangan, buruh tani, 

nelayan, pemulung, jasa. 

Tabel 4.2 Jenis Mata Pencaharian Warga Desa Kuok Kec. Kuok Kab. 
Kampar 

NO Mata Pencaharian Jumlah 
1 Tani 990 orang 
2 Wiraswasta/ berdagang 416 orang 
3 Jasa 100 orang 
4 Pertukangan 120 orang 
5 PNS 84 orang 
6 Nelayan 20 orang 
7 Pemulung 16 orang 
8 TNI 10 orang 
 Jumlah 1756 

 Sumber Data: Kantor Desa Kuok ,Tahun 2014 

4.3. Sejarah Singkat Objek Wisata Kecamatan Kuok 

1. Istana Candil Kemilau Emas  

 Di kecamatan kuok kabupaten kampar tepatnya Berlokasi di Pulau 

Belimbing terdapat sebuah museum yang didalamnya terdapat berbagai 

jenis benda-benda antik peninggalan sejarah. Museum ini resminya baru 

pada tanggal 22 Mei 1988. Museum ini adalah sebuah rumah berbentuk 

rumah Adat Lima Koto Kampar yang dibangun sekitar tahun 1900 oleh 

almarhum Haji Hamid. Kini dalam museum ini tersimpan berbagai 

barang antik koleksi yang memiliki nilai sejarah seperti Barang 

tembikar, Alat Pertukangan, Alat Pertanian, Alat-alat penangkap ikan, 

alat-alat kesenian, Alat-alat pelaminan, Alat-alat perdagangan, Alat 

pesta dan lain-lain. Disamping alat-alat tersebut tersimpan pula dayung 

perahu dagang terbuat dari kayu yang sangat kuat berasal dari abad ke 

18, serta sebuah kompas yang terbuat dari bambu yang dibuat oleh 
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bangsa China karena angka-angka yang tertulis pada kompas tersebut 

ditulis dalam aksara China. Ada dua ratus lima puluh (250) macam 

barang antik koleksi musium Kandil Kemilau Emas yang semuanya 

merupakan koleksi warisan yang telah turun temurun sebagai barang 

pusaka. 

2. Rumah Lontiok 

 Rumah Lontiok merupakan nama dari rumah adat Kabupaten 

Kampar. Meski jumlahnya tidak banyak lagi di Kampar, akan tetapi di 

Kuok, Rumah Lontiok ini merupakan salah satu objek wisata di 

Kecamatan Kuok yang terletak di Desa Wisata Pulau Belimbing 

Kecamatan Kuok. Desa Pulau Belimbing adalah salah satu Desa yang 

berada di Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar. Untuk 

mencapai desa ini dibutuhkan perjalanan darat sejauh lebih kurang 70 

Km dari Pekanbaru. Letaknya yang berada di jalan negara, memudahkan 

pengunjung untuk menyambanginya, semua moda transportasi bisa 

digunakan untuk mencapai lokasi ini. Saat sampai di lokasi, kita akan 

disambut oleh sebuah gapura yang bertuliskan Desa Wisata Pulau 

Belimbing. 

Rumah Lontiok bentuk atapnya melengkung keatas, agak runcing. 

Sedangkan dindingnya miring keluar dengan hiasan kaki dinding mirip 

perahu atau lancang. Hal itu melambangkan penghormatan kepada 

Tuhan dan sesama. Rumah Adat Lontiok biasanya mempunyai anak 

tangga rumah hitungan ganjil. Bentuk dinding Rumah yang miring 
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keluar seperti miringnya dinding perahu layar mereka, dan jika dilihat 

dari jauh bentuk Rumah tersebut seperti Rumah-Rumah perahu (magon) 

yang biasa dibuat penduduk. Sedangkan nama Lontiok dipakai karena 

bentuk perabung (bumbungan) atapnya melentik ke atas. 

Rumah Lontiok merupakan Rumah panggung. Tipe konstruksi 

panggung dipilih untuk menghindari bahaya serangan binatang buas dan 

terjangan banjir. Di samping itu, ada kebiasaan masyarakat untuk 

menggunakan kolong rumah sebagai kandang ternak, wadah 

penyimpanan perahu, tempat bertukang, tempat anak-anak bermain, dan 

gudang kayu, sebagai persiapan menyambut bulan puasa. Selain itu, 

pembangunan Rumah berbentuk panggung sehingga untuk 

memasukinya harus menggunakan tangga yang mempunyai anak tangga 

berjumlah ganjil, lima, merupakan bentuk ekspresi keyakinan 

masyarakat. 

Dinding luar Rumah Lontiok seluruhnya miring keluar, berbeda 

dengan dinding dalam yang tegak lurus. Balok tumpuan dinding luar 

depan melengkung ke atas, dan, terkadang, disambung dengan ukiran 

pada sudut-sudut dinding, maka terlihat seperti bentuk perahu. Balok 

tutup atas dinding juga melengkung meskipun tidak semelengkung 

balok tumpuan. Lengkungannya mengikuti lengkung sisi bawah bidang 

atap. Kedua ujung perabung diberi hiasan yang disebut sulo bayung. 

Sedangkan sayok lalangan merupakan ornamen pada keempat sudut 
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cucuran atap. Bentuk hiasan beragam, ada yang menyerupai bulan sabit, 

tanduk kerbau, taji dan sebagainya. 

3. Lubang Kolam (Lubang Gelap) 

Lubang kolam terletak di jalan Lintas Barat Sumatera, tepatnya di 

Desa Merangin, Kecamatan Kuok. Lubang Kolam menjadi salah satu 

objek wisata baru di Kabupaten Kampar.  Untuk menuju ke Lubang 

Kolam pengunjung tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak. 

Lubang Kolam terletak tak jauh dari Waduk PLTA Kotopanjang. 

Sehingga masyarakat tidak sekedar melihat bagaimana Lubang Kolam 

saja, tetapi juga bisa langsung menikmati wisata keluarga dan anak-anak 

bisa sepuasnya menikmati pemandangan sungai yang indah. Bagi yang 

hobi memancing, di sini bisa menjadi surganya sambil membawa anak-

anak berwisata alam. Di lokasi ini banyak terdapat ikan patin dan ikan 

baung, bahkan dengan ukuran tubuh lumayan besar. 

Lubang Kolam merupakan sebuah terowongan batu sepanjang 50 

meter. Sebelumnya ini adalah jalan umum sebelum adanya proyek 

PLTA Koto Panjang yang dikenal dengan sebutan lubang Kolam. Mobil 

dan lain-lainnya melalui terowongan ini jika hendak ke Pekanbaru dari 

arah Sumatera Barat atau sebaliknya. Lokasi ini sejak tahun 1995 tidak 

lagi dilalui kendaraan. 

Terletak sekitar 20 KM dari pusat kota Bangkinang, Kampar, 

pengunjung akan menjumpai sebuah gapura, pintu masuk menuju 

terowongan. Menurut tulisan yang ada di atas pintu masuk lubang 
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Kolam, lokasi ini dibangun tahun 1929. Hingga saat ini terowongan batu 

tersebut masih terlihat kokoh meski telah berusia 85 tahun. 

Memasuki terowongan, di atas langit-langit terowongan, kita akan 

menyaksikan ratusan kelelawar bergantungan. Lokasi ini sudah 20 tahun 

tidak dibukan untuk umum, jadi wajar jika kelelawar bersarang 

didalamnya. 

Posisi Lubang Kolam berada sebelum jembatan Rantau Berangin 

dari arah Sumbar atau setelahnya dari arah Riau. Berbagai desa yang 

dilalui sebelum Lubang Kolam dari arah Sumbar melalui jalan lama 

yakni Payakumbuh, Lubuk Bangku, Hulu Aia, Koto Alam, Lubuk 

Jantan, Manggilang, Pangkalan, Tanjung Balik Muara Mahat dan 

Lubang Kolam. Baru kemudian jembatan  Rantau Berangin, Salo, 

Bangkinang, Kampar, jembatan Danau Bingkuang, Rimbo Panjang dan 

Pekanbaru. 

Pada saat Lubang Kolam masih berfungsi sebagai jalan umum, 

kendaraan umum dari Sumbar juga cukup banyak. Antara lain Gagak 

Hitam, Mesar Sari, Merah Sungai, Gumarang, Sinar Riau, Cindurmato, 

Kampar Jaya dan Sinar Riau. Mobil-mobil penumpang inipun sekarang 

sudah tidak beroperasi lagi. 

Tidak ada yang berubah pada Lubang Kolam ini. Tembok batunya 

masih sama. Tidak ada cat atau sesuatu yang mewarnainya. Bukti t-bukit 

yang berada di kanan kirinya juga masih utuh. Hijau dan rimbun. 
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Tetetan-tetesan air dari puncak bukit juga masih terlihat. Bahkan ada 

juga yang menetes ke dalam Lubang Kolam. 

Di dalam Lubang Kolam sangat gelap. Tidak ada lampu atau 

cahaya lainnya. Di sini juga tinggal ratusan kelelawar. Bau tahi 

kelalawar cukup menyengat. Suasana ini masih bisa dinikmati 

pengunjung dengan masuk ke dalam Lubang Kolam dengan 

menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. Hanya bisa untuk 

satu mobil. Jika ada mobil dari arah berlawanan, maka salah satunya 

harus mengalah alias mundur. 

Di ujung Lubang Kolam, ada ruang cukup luas untuk tempat 

parkir. Jarak sekitar 200 meter dari ujung Lubang Kolam, terlihatlah 

sungai yang bermuara ke Danau PLTA. Bahkan mesin PLTA yang besar 

terlihat jelas dari pinggir sungai ini. Banyaknya kisah dan sejarah yang 

terukir di dalam lubang inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten 

Kampar menjadikannya sebagai pusat wisata sejarah. 

Jika ingin masuk ke Lubang Kolam, sebaiknya pengunjung 

membawa senter, karena di dalamnya tidak ada lampu. Di samping itu, 

juga kondisi jalan aspal di Lubang Kolam yang sudah rusak, juga harus 

diwaspadai agar pengunjung jangan sampai terjatuh. 

Untuk lebih mengembangkan objek wisata Lubang Kolam ini, 

Dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Kampar sebaiknya melakukan 

berbagai perbaikan, seperti pembenahan bagian dalam dengan 
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mengaspal jalan dan memberi sedikit penerangan di beberapa titik untuk 

menghilangkan kesan seram di Lubang Kolam. 

4.4. Struktur Organisasi 

Perusahaan merupakan suatu badan yang didalamnya terdapat orang-

orang yang berkerja untuk mencapai tujuan. Untuk menciptakan kerjasama 

yang baik diperlukan suatu wadah atau tempat untuk penyelengaraan yang 

dinamakan organisasi.untuk menjalankan kegiatan yang ada suatu perusahaan 

atau instansi sangat diperlukan suatu bentuk struktur dari kedudukan atau 

jabatan yang ditempati seseorang dalam perusahaan atau instansi tersebut 

untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan. 

Objek wisata di Kecamatan Kuok akan dikelolah oleh Dinas Pariwisata 

dan Kebudayan Kabupaten Kampar. Berikut ini penulis sajikan struktur 

organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar tersebut. 

Jumlah kepegawain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupataen 

Kampar tahun 2015 sebanyak 48 oarang terdiri dari Kepala Dinas 1 orang, 

Seketaris 1 orang, Kepala Bidang 2 Orang, Ka. Sub Bagian dan kepala seksi 9 

orang, Staf Pelaksana 22 orang, Tenaga Honorer 13 orang. Pada setiap 

pegawai memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sendiri dalam 

menjalankan pekerjaannya. 
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Tabel 4.3  Jumlah Kepegawain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Kampar 

No Jabatan Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 

2 Seketaris 1 

3 Kepala Bidang 2 

4 Kepala Seksi 9 

5 Staf Pelaksana 20 

6 Tenaga Honorer 21 

Jumlah Pegawai 54 

Sumber : Data Olahan Lapangan 2018 

4.5. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas  

Tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

adalah melaksanakan wewenang pemerintah daerah di bidang Keperiwisatan 

dan Kebuadayaan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksana operasional, pembangunan, 

dibidang kepriwisataan dan kebudayaan 

b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan oerasional dan pembangunan 

bidang keperiwisataan dan kebudayaan 

c. Penetapan investaris dan pengaturan objek wisata 

d. Pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan,rumah makan,bar dan 

restoran 

e. Pemberian izin dan pengawasan usaha festival kesenian budaya 

f. Pembnerian izin dan pengawasan usaha objek wisata dan tempat hiburan 

lainya 
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g. Penyelengaraan pembagunan dan pengembangan keperiwisataan dan 

kebudayaaan 

h. Penyelengaraan kerjasama internasional dibidang kepariwisataan dan 

kebudayaan 

i. Peneyelengaran standar dan norma sarana pariwisata dan kebudayaan 

j. Penyelengaraan pormosi kepariwisataan dan kebudayaan daerah 

k. Peneyelengaraaan kualifikasi usaha jasa dibidang kebudayaan dan 

pariwisata 

l. Penyelengaraan sistembidang pariwisata kebudayaan 

m. Melaksanakan pengolahan administrasi umum meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan,perlengkapan, perancanaan dan organisasi Dinas. 

n. Melaksanakan pegawasan atas pelaksanaan tugasnya 

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

4.6. Unsur Organisasi Dinas 

a. Unsur pimpinan yaitu kepala dinas 

b. Unsur pembantu, sub bagian tata usaha 

c. Unsur pelaksana yaitu seksi-seksi 

4.7. Susunan Organisasi Dinas 

a. Kepala Dinas 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari 

Sub bagian umum dan perlengkapan 

1) Sub bagian keuangan 
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2) Sub bagian kepegawaian 

3) Sub bagian perancanaan dan evaluasi 

c. Sub Dinas pengembangan perhubungan, terdiri dari 

1) Seksi perizinan dan tariff 

2) Seksi sarana dan prasarana perhubungan darat dan air 

3) Seksi kesalamatan lalu lintas darat dan air 

4) Seksi operasi dan pelayanan perhubungan darat dan air 

d. Sub Dinas pengawasan pengendalian terdiri dari 

1) Seksi pengolahan data pariwisata, seni dan budaya 

2) Seksi pengumpulan dan pengolahan data perhubungan 

3) Seksi ketertiban lalu lintas dan angkutan 

4) Seksi pengawasan dan pengandalian sarana dan prasarana wisata 

5) Seksi pengawasan dan pengandalian sarana dan prasarana 

perhubungan 

e. Sub Dinas pariwisata dan kebuadayan, terdiri dari 

1) Seksi perizinan dan usaha wisata 

2) Seksi bina objek dan daya tarik wisata 

3) Seksi bina pemasaran wisata 

4) Seksi bina seni budaya 

5) Seksi sejarah,purbakala dan permesiuman. 


