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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1   Keadaan Umum Kecamatan Bantan 

4.1.1 Keadaan Geografis  

Kecamatan bantan merupakan salah satu kecamatan yang ada 

diKabupaten Bengkalis, tepatnya berada dipulau bengkalis, dengan luas 

wilayah 424,40 Km
2
. Secara geografis terletak pada posisi 201

o
.00 Lintang 

Utara – 102
o
30’29” dan 1

0
.15 Bujur Timur - 1

0
36’43” Lintang Utara. Bentuk 

wilayah Kecamatan Bantan berbentuk datar sampai berombak. 

Kecamatan bantan memiliki 9 desa. Daerah ini terletak pada 

ketinggian 2-5 meter diatas permukaan laut, beriklim tropis  dengan suhu 

udara berkisaran 26
0
 C – 30

0
 C. keadaan curah hujan setiap tahun dengan rata-

rata 189,1 M2 / Tahun. 

4.2   Keadaan Umum Pantai Selat Baru  

4.2.1 Kondisi Umum  

Pantai Selat baru merupakan salah satu potensi pariwisata yang 

dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis dan telah dikembangkan menjadi objek 

wisata. Pantai Selat baru terletak dikecamatan Bantan yang memiliki luas 

wilayah 424 Km
2
. Sesuai dengan namanya pantai selat baru yang merupakan 

ibukota kecamatan bantan berjarak kurang lebih 4 Km dari pusat kecamatan. 

Pantai selat baru memiliki panjang bibir pantai sekitar sampai ke titik 
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pertemuan darat air laut adalah lebih kurang 200 M dengan panjang pantai 

kurang lebih 2 Km. bentuk pasir bercampur dengan tanah pasir menyebabkan 

air pada pantai agak keruh. Kondisi didaerah belakang pantai selat baru berada 

pada kondisi yang baik, dengan tumbuhan utamanya adalah pohon bakau dan 

pohon kelapa. 

Selain itu tidak jauh dari  pantai selatbaru terdapat pelabuhan 

Internasional, jadi wisatawan asing yang ingin berkunjung di pantai selat baru 

tidak perlu membutuhkan waktu yang lama karena jarak antara pelabuhan 

Internasional dengan wisata pantai selat baru relative sangat dekat yaitu 

kurang lebih 1 Km. 

Selain itu pelabuhan Internasional yang relative dekat dengan wisata 

pantai selat baru ada terdapat wisata lain yang posisinya dekat dengan pantai 

selat baru yaitu wisata kebun binatang. Wisata ini jaraknya dengan pantai selat 

baru lebih dekat disbanding dengan pelabuhan Internasional yaitu kurang dari 

1 Km. Akan tetapi, wisata yang satu ini kurang terorganisasi dengan baik 

sehingga terlihat seperti terbengkalai. 

Kecamatan bantan terdapat sedikitnya delapan desa. Desa terluas 

adalah Teluk Pambang 114 Km
2
 atau 26,89 % dari luas keseluruhan 

kecamatan bantan, diikuti oleh desa selatbaru 63 Km
2 
atau 14,86 % dan bantan 

tengah 51 Km
2
 atau 12,03 %. Dengan jarak lurus terjauh dari ibukota 

kecamatan bantan adalah desa teluk lancer dengan jarak lurus 37 Km dan 

jarak terdekat adalah desa selat baru sebagai ibukota kecamatan bantan. 
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Kecamatan bantan mempunyai 9 desa yang sudah defenitif yaitu desa teluk 

lancer, kembung luar, teluk pambang, muntai, bantan air, bantan tengah 

tengah, selat baru, bantan tua dan jangkang. Kesembilan desa atersebut 

merupakan desa swakarsa. 

Sejauh ini dikecamatan bantan belum ada kelurahan. Sampai akhir 

tahun 2009, terdapat 85 RW dan 299 RT dikecamatan bantan, dengan jumlah 

RW terbanyak terdapat di desa selat baru dan jumlah RT terbanyak berada di 

desa teluk pambang. Jumlah penduduk kecamatan bantan berdasarkan hasil 

sementara sensus penduduk 2010 Badan pusat statistic (BPS) kabupaten 

bengkalis adalah 36.100 jiwa dengan 18.400 jiwa laki-laki dan 17.700 jiwa 

perempuan. Tercatat 10.565 kepala-keluarga (KK). Kecamatan bantan juga 

memiliki keragaman budaya penduduknya yang terdiri dari etnis Melayu, 

Batak (termasuk Mandailing), Minang, jawa dan lain-lain suku dari berbagai 

daerah di Indonesia. 

4.2.2 Sarana dan Prasarana Umum 

Adapun sarana dan prasarana umum lain yang ada di pantai Selatbaru 

berupa : 

1. Akses jalan yang ada di kecamatan bantan ke pantai selatbaru memiliki 

lebar 4 meter, dengan kondisi jalan yang cukup baik. Sumber daya air 

bersih sampai saat ini masyarakat sekitar pantai selatbaru masih 

memanfaatkan air hujan sebagai sumber daya air, air hujan tersebut 

ditampung dalam bak-bak penapungan. Sebagian masyarakat yang 
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mapu cenderung membeli pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-

hari. Kondisi tersebut dikarenakan sifat dari tanah yang terasa payau.  

Daerah pantai selat baru tidak meiliki kendala dari segi ketersediaan 

sumber daya listrik. Hal ini disebabkan sudah masuknya jaringan 

listrik yang bersumber dari PLN sampai kedaerah selat baru. 

2. Sistem komunikasi berupa jaringan seluler dan telepon saat ini sudah 

tersedia dikecamatan bantan, tidak jauh dari pantai selat baru sudah 

tersedia layanan telepon umum walaupun jumlahnya masih terbatas. 

Beberapa sarana umum lainnya yang dapat menjadi sarana pendukung 

dari kegiatan pariwisata adalah puskesmas, polisi/pengamanan, saran 

peribadatan dan adanya tempat pelelangan ikan. 

4.3  Kantor Kebudayaan dan Pariwasata Kabupaten Bengkalis  

4.3.1 Sejarah Terbentuk 

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis sebelumnya 

Bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis dibentuk 

berdasarkan PERDA No. 25 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan 

tata Kerja Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata. Dasar pertimbangan 

dibentuknya dinas tersebut adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan untuk melakukan ketentuan pasal 11 Undang-

Undang tersebut dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka perda tersebut dibentuk, yang ditetapkan tanggal 

18 Juni 2001. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 8 
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Tahun 2003 tentangPedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan maksud 

agar dapat menyesuaikan dengan peningkatan peran, fungsi serta tugas 

perangkat Daerah maka Perda No. 25 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kabupaten 

Bengkalis, yang ditetapkan tanggal 5 Februari 2005 oleh Bupati Bengkalis. 

4.3.2 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana pendukung kantor kebudayaan pariwisata 

kabupaten bengkalis, guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas rutin dan 

operasional adalah sebagai berikut : 

a. Kantor  

1) Gedung Kantor  

Terletak di Jl. Arief Rahman No. 24 Bengkalis 

2) Gedung Bengkel Seni  

Terletak di Jl. Soedirman No. 24 Bengkalis 

3) Gedung Museum  

4) Terletak di Jl. Soedirman Bengkalis 

b. Kendaraan Dinas 

Jumlah kendaraan Dinas yang dimiliki oleh kantor kebudayaan dan 

pariwisata Kabupaten Bengkalis adalah sebanyak 5 unit yang terdiri dari : 

a) Kendaraan roda empat : 6 unit  

b) Kendaraan roda dua : 10 unit 
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Tabel 4.1  Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olahraga 

No Peralatan Jumlah 

1 2 3 

1 Kendaraan  

b. Kendaraan roda 4 

c. Kendaraan roda 2 

 

11 Unit 

10 Unit 

2 Komputer 

a. Komputer PC 

b. Laptop   

 

    26 Unit 

      6 Unit 

3 Mesin Fotocopy                2 Unit 

4 faximilie                1 Unit 

5 Printer               25 Unit 

6 AC              35 Unit 

7 Filling Cabinet              44 Unit 

8 Lemari               34 Unit 

9 Meja               93 Unit 

10 Kursi  

a. Kursi Putar 

b. Kursi Tamu  

c. Kursi Tangan  

d. Kursi Plastik 

 

       22 Unit 

         4 Unit 

       97 Unit 

       75 Unit 

      Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 

4.4   Tujuan dan Sasaran  

1. Tujuan  

a) Tujuan pembangunan kebudayaan adalah untuk membangun 

pemahaman kebudayaan yang kokoh, dinamis dan kreatif dengan 
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tetap kepribadian yang berakar dari jati dari bangsa dan budaya 

terhadap pengaruh globalisasi 

b) Tujuan pembangunan kepariwisataan adalah : 

1).  Meningkatkan potensi pariwisata melalui perbaikan dan 

penataan sarana dan prasarana infrastruktur, melakukan 

pembinaan keseniaan dan kebudayaan masyarakat tempatan 

dan melakukan promosi dan infestasi dalam bidang 

kepariwisataan. 

2).  Meningkatkan upaya keterkaitan antara potensi 

kepariwisataan dengan potensi pembangunan yang terpadu 

dan terinteraksi. 

3).  Meningkatkan kemampuan para pengelola objek wisata, 

pengusaha jasa dan pemandu wisata melalui pemberian 

berbagai bentuk kesempatan untuk meningkatkan kualitas 

manajemen, perluasan pengetahuan dan wawasan serta 

keterampilan tentang pengeliahatan kepariwisataan 

mengakses pasar. 

2. Sasaran  

a) Sasaran kebudayaan  

1. Mewujudkan pemahaman dan penghayatan masyarakat  terhadap 

budaya masyarakat lain 

2. Penyusunan inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya 

melayu 
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3. Mewujudkan system nilai kebudayaan melayu yang serasi dan 

kondusif untuk menghadapi tantangan masa depan 

4. Pengembangan kegiatan kepurbakalaan, pengembangan budaya 

ilmiah, pembinaan dan pengembangan 

b) Sasaran kepariwisataan 

Menata sarana dan prasarana daerah yang mengarahkan 

pada peningkatan dan perluasan pariwisata sehingga mampu 

meningkatkan peran dinas pariwisata dalam menunjang 

perekonomian. 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda  

Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis 
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