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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pariwisata merupakan industri yang mendunia dan menjadi suatu bisnis 

yang semakin berkembang. Di Indonesia pariwisata telah memperlihatkan 

perannya dengan nyata dalam memberikan konstribusinya terhadap kehidupan 

ekonomi, sosial dan budaya bangsa. 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. Namun 

perkembangan tersebut dewasa ini agak terganggu. 

Banyak pihak yang berharap bahwa sektor pariwisata dapat menjadi salah 

satu pemasok utama devisa negara. Dibalik harapan besar Indonesia memang 

memiliki potensi alam dan budaya luar biasa melimpah dan benar-benar layak 

dibanggakan sebagai “tambang” industri jasa pariwisata yang masih luas dan 

belum banyak terjamah. Dengan keragaman kekayaan alam dan budaya ini 

pariwisata diharapkan mampu melakukan pengemasan yang berkualitas. 

Pendayagunaan itu secara maksimal harus direkayasa sedemikian rupa agar tidak 

merusak penyangga kekayaan alam budaya. Disamping itu, harus mampu secara 

optimal memberi nilai tamba ekonomis bagi setiap daerah pemilik potensi wisata. 

Provinsi Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di 

bagian tengah pulau Sumatera, Ibu Kota Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru. 

Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber 
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dayanya didominasi oleh Sumber Alam, terutama Minyak Bumi, Gas Alam, 

Karet, Kelapa Sawit dan Perkebunan Serat.  

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai beberapa macam potensi, seperti: 

Perkebunan, Perikanan, Pertambangan dan Pariwisata. Pariwisata Rokan Hulu 

cukup beragam yakni; Daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya 

tarik wisata cagar budaya dan daya tarik wisata minat khusus.  

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai beberapa objek wisata unggulan 

yakni; Air Panas Suaman, Air Panas Hapanasan, Objek Wisata Danau Sipogas. 

Objek wisata Air Panas Suaman dan Air Panas Hapansan memilki atraksi wisata 

yang sama yakni berupa keluarnya air panas dari dalam perut bumi. Objek wisata 

air panas suaman merupakan objek wisata air panas pertama di Rokan Hulu, 

namun yang terjadi pada saat ini objek wisata Air Panas suaman mengalami 

penurunan jumlah kunjungan di bandingkan objek wisata Air Panas Hapanasan 

oleh pemerintah, baik dalam tingkat daerah maupun nasional. 

Dengan semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu menggali semua potensi yang dimiliki dan mengharuskan 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan 

potensi daerah. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu 

dengan melihat potensi-potensi yang dimilikinya mampu mengelolanya dengan 

baik serta memperjuangkannya. Dalam krisis ekonomi global, salah satu sektor 

industri yang tidak merasakan dampaknya adalah kepariwisataan. Oleh karena itu, 

dikalangan penentu kebijakan perlu diingatkan bahwa dengan dilakukannya 

pembangunan sektor kepariwisataan secara tidak langsung kemiskinan (poverty 
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allevication). Pariwisata yang dikelola dengan baik juga dapat menambah salah 

satu pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pengembangan suatu objek wisata yang direncanakan dengan baik tidak 

hanya memberikan keuntungan ekonomi yang memperbaiki taraf, kualitas dan 

pola hidup masyarat setempat tetapi juga peningkatan dan pemeliharaan 

lingkungan yang baik. Namun demikian, perlu disadari bahwa upaya-upaya 

pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat 

membutuhkan dukungan penuh dan partisipasi dari masyarakat yang ada pada 

akhirnya diharapkan dapat terwujud iklim pariwisata yang kondusif bagi tumbuh 

dan kembangnya pariwisata Indonesia yang berdaya saing. Maka dengan 

demikian dapat diketahui bahwa arti penting sektor Pariwisata ini adalah sebagai 

salah satu unsur peningkatan Pendapatan Asli Daerah selain itu juga diketahui 

bahwa sektor Pariwisata ini juga bisa lebih memperkenalkan daerah pada dunia 

luar terutama dari sektor pariwisata dan kebudayaan. 
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Tabel 1.1 Potensi Objek Wisata Di Kabupaten Rokan Hulu 

    Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 2016 

No Objek Wisata Kecamatan 

1 Air Panas Suaman Kecamatan Rambah 

2 Air Panas Hapanasan Kecamatan Rambah 

3 Gua Rimba Huta Sikafir Kecamatan Rambah 

4 Danau Sipogas Kecamatan Rambah 

5 Air Terjun Sungai Bungo Kecamatan Rambah 

6 Batu Gajah Kecamatan Rambah 

7 Danau Menaming Kecamatan Rambah 

8 Air Terjun Aek Martua Kecamatan Bangun Purba 

9 Air Terjun Rura Limbat Kecamatan Bangun Purba 

10 Arung Jeram Kecamatan Rokan IV Koto 

11 Paralayang Bukik Tungkuih Kecamatan Rokan IV Koto 

12 Gua Kelambu Kuning Kecamatan Rokan IV Koto 

13 Air Terjun Crocai Manih Kecamatan Rokan IV Koto 

14 Air Terjun Hujan Lobek Kecamatan Rokan IV Koto 

15 Lompatan Harimau Kecamatan Rokan IV Koto 

16 Air Terjun Parlakkitangan Kecamatan Rambah 

17 Air Terjun Sei Tolang Kecamatan Rokan IV Koto 

18 Air Terjun Sikubin Kecil Kecamatan Kabun 

19 Air Terjun Tiga Mata Kecamatan Rokan IV Koto 

20 Rumah Batu Serombou Kecamatan Rokan IV Koto 

21 Gua Puo Dan Gua Nigi Kecamatan Tandun 

22 Gua Tujuh Serangkai Kecamatan Kabun 

23 
Gua Garuda Kecamatan Kabun 
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Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat begitu banyak potensi objek wisata 

yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, salah satunya yaitu Objek wisata Air Panas 

Suaman. Dari 23 objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ada 3 objek 

wisata yang sudah dikelola oleh pemerintah sepenuhnya dan dibantu oleh 

masyarakat sekitar dan ada 20 objek wisata yang sudah diakui oleh pemerintah 

namun pada pengelolaannya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bangunan 

yang ada di objek wisata itu sendiri belum ada dari Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu. 

Studi kasus yang diteliti dari 23 objek wisata yang ada di Kabupaten 

Rokan Hulu adalah objek wisata Air Panas Suaman. Keistimewaan objek wisata 

Air Panas Suaman ini adalah memiliki potensi alam yang sangat besar walaupun 

tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah namun tetap banyak dikunjungi oleh 

masayarakat karena memiliki daya tarik tersendiri. Terdapat dua sumber air panas 

yang berbeda. Pada sisi kiri suhu panasnya mencapai 600 derajat celcius dan sisi 

kanan suhunya berkisar antara 480-550 derajat celcius.Air panas suaman ini bisa 

mengobati penyakit kulit karena mengandung balerang. 
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Tabel 1.2 Data Perbandingan Pengunjung Di Objek Wisata Air Panas 

Suaman dan Objek Wisata Hapanasan Kabupaten Rokan Hulu 

No Tahun 
Jumlah Pengunjung Air 

Panas Suaman 

Jumlah Pengunjung 

Wisata Hapanasan 

1 2012 4.610 orang 5.500 orang 

2 2013 3.643 orang 4.031 orang 

3 2014 3.555 orang 13. 405 orang 

4 2015 3.520 orang 11.875 orang 

5 2016 3.152 orang 38.993 orang 

Jumlah 18.480 orang 73.804 orang 

  Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 2016 

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat diketahui terjadi jauh perbedaan 

jumlah kunjungan wisatawan atau pengunjung pada kedua objek wisata tersebut 

yang mempunyai karakter atraksi wisata yang sama. Hal tersebut terlihat bahwa 

minat masyarakat untuk mengunjungi objek wisata Air Panas Suaman masih 

sangat rendah. Hal ini dapat dimaklumi karena pengelolaan objek wisata Air 

Panas Suaman belum berperan sepenuhnya. 

Salah satu penyebab kurangnya jumlah kunjungan adalah belum 

optimalnya pengelolaan objek wisata Air Panas Suaman, sehingga belum 

mendapatkan respon positif dari pengunjung objek wisata. Pengelolaan objek 

wiata Air Panas Suaman juga masih bersifat tradisional dan apa adanya. 

Adapun program di tahun 2015 untuk pengembangan dan pengelolaan 

objek wisata air panas Suaman Kabupaten Rokan Hulu yaitu mempersiapkan surat 

menyurat tentang status lahan, pengusulan terhadap bangunan tempat tamu 

istirahat dan pengusulan penambahan tenaga terhadap pelayanan. Sedangkan 
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program di tahun 2016 untuk pengembangan dan pengelolaan objek wisata air 

panas Suaman Kabupaten Rokan Hulu yaitu pelebaran jalan, pelebaran tempat 

parkir, dan perbaikan kolam therapy. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 

Kabupaten Rokan Hulu berharap dengan adanya program tersebut bisa 

terealisasikan sesuai dengan yang diharapkan. 

RIPPDA adalah panduan dalam pengembangan objek wisata daerah 

yang memuat materi pokok ketentuan program kepariwisataan daerah, yang juga 

merupakan rencana induk panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan 

pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan 

objek wisata atau kawasan wisata. Melalui RIPPDA, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata berharap akan menjadi awal dan proses perencanaan dalam upaya 

mengembangkan daerah khususnya sektor pariwisata. 

Dalam konsep perwilayahan Pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu ada 

beberapa Unit Kawasan Wisata yang sesuai dengan arahan RIPPDA ( rencana 

induk pengembangan pariwisata daerah ) Riau, yang telah direvisi dengan 

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Riau Tahun 2013-2025 

denga visi “ Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu, Di 

Dukung Dengan Kepariwisataan Yang Berbasis Kerakyatan Serta Berwawasan 

Lingkungan Masyarakat Yang Agamis “. 
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Tabel 1.3 Fasilitas Di Objek Wisata Air Panas Suaman 

Kabupaten Rokan Hulu 

No Fasilitas Jumlah 

1 Payung tempat duduk 4 Unit 

2 Kamar Kecil ( WC ) 1 Unit 

3 Kamar ganti 1 Unit 

4 Musholla 1 Unit 

5 Kolam air panas keramik 1 Unit 

6 Tangga 1 Unit 

7 Gapura - 

8 Kolam air panas kecil - 

    Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 2016 

Dari tabel 1.3 diatas bisa kita lihat bahwa fasilitas yang ada di objek 

wisata Air Panas Suaman belum memadai. Sedikitnya fasilitas yang ada 

membuat pengunjung merasa sulit untuk mencari tempat beristirahat. 

Dari latar belakang diatas penulis menemukan beberapa masalah yang 

ada di objek wisata Air Panas Suaman yaitu : 

1. Kurangnya pengelolaan objek wisata Air Panas Suaman oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. Dikutip dari Riau Pos 

Kamis, 25 Mei 2015 menyatakan bahwa lokasi ini direncanakan menjadi 

wisata air yang bagus dan tidak kalah dengan tempat wisata lainnya. 

Hanya saja sekarang dalam pembangunannya disesuaikan dengan 

anggaran yang dimiliki, Air yang jernih dan pemandangan alamnya 

merupakan tempat wisata air menarik untuk dikunjungi. Kita akan bangun 

lokasi mata air panas suaman ini lebih baik lagi. Bagaimana memberikan 

lokasi wisata menarik bagi masyarakat yang di sampaikan oleh Kepala 
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, Hj Yurikawati, 

S. Sos 

2. Minimnya infrastruktur menuju pusat objek wisata Air Panas Suaman 

Kabupaten Rokan Hulu. Dikutip dari utusan riau Sabtu, 1 Februari 2015 

yang menjelaskan bahwa akses jalan menuju ke objek wisata air panas 

suaman yang berada di Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, 

Kabupaten Rokan Hulu sudah rusak dan perlu diperbaiki. Saat ini 

kondisinya memprihatinkan. Salah seorang petani setempat yang bernama 

Rizal mengatakan jembatan kayu yang berada di atas sungai Suaman atau 

sungai Pawan Hulu yang sudah rusak. Dampak kerusakan saat hujan lantai 

jembatan licin, padahal jembatan itu juga digunakan warga untuk ke 

perkebunannya. “Kami takut lewat, gerimis sedikit saja, jembatan ini licin. 

Bahkan ada yang pernah jatuh disini”, kata Rizal saat melewati jembatan 

tersebut.  

Berdasarkan latar belakang diatas telah diuraikan serta dari data yang 

penulis temukan dilapangan maka penulis tertarik untuk membahas dan 

menganalisis  melalui penelitian dena judul “Peran Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Objek Wisata Air 

Panas Suaman Kabupaten Rokan Hulu”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Bagaimanakah Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam 

Pengembangan dan Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Suaman 

Kabupaten Rokan Hulu ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Rokan Hulu dalam pengembangan dan pengelolaan objek 

wisata Air Panas Suaman. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan pengetahuan bagi penulis tentang Peran Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Dalam pengembangan dan Pengelolaan Objek Wisata Air 

Panas Suaman Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan dan 

pengelolaan Objek Wisata Air Panas Suaman Oleh Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam penelitian lebih 

lanjut bagi peneliti lain untuk mengkaji dari aspek lain. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang,   

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II        : TINJAUAN PUSTAKA 

Isi dari bab ini terdiri dari pengertian peran, otonomi daerah, 

pengelolaan, pariwisata, dan pengelolaan pariwisata. 

BAB III        : METODOLOGI PENELITIAN 

Di dalam bab ini akan diuraikan tentang lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, key informan, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, dan analisa data. 

BAB IV        : GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini menguraikan visi dan misi, tugas pokok dan 

fungsi serta struktur organisasi dari Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. 

BAB V        : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan penelitian. 

BAB VI        : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian 

dan saran yang membangun bagi objek penelitian. 

 

 

 

 

 

 


