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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari 

pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan 

menserasikan  laju  pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pembangunan 

daerah sudah tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara 

optimal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. 

Pembangunan  pada dasarnya merupakan usaha  pertumbuhan dan perubahan 

yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, yang berlangsung secara 

terus-menerus dan berkelanjutan. Disinilah peran pemerintah harus lebih serius dalam 

menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita 

bangsa, karena pada dasarnya pembangunan diselenggarakan oleh rakyat bersama 

pemerintah.Peranan masyarakat dalam pembangunan harus ditumbuhkan, dengan 

mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan, bahwa hak, kewajiban dan 

tanggung jawab seluruh masyarakat itu penting, sehingga hasil dari pembangunan 

dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. 

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 memberikan 

kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 
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penyerahan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan 

otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber 

penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada berbagai sektor. Karena 

dalam prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi 

daerah yang dapat diandalkan. Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi 

daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada bagian dari pariwisata yang 

menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari 

beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Pariwisata sebagai sebuah sektor telah mengambil peran penting dalam 

pembangunan perekonomian. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah 

menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia 

dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau 

kawasan dunia lainya.  

Pengembangan kepariwisataan pada hakikatnya sama dengan mengelola 

sebuah perusahaan dengan produk tertentu. Usaha ini melibatkan juga penjual yang 

terdiri atas pemerintah dan para pengusaha-pengusaha di sektor kepariwisataan 

seperti pengusaha hotel, restoran, biro perjalanan dan lain-lain. 

Pariwisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi 

penting. Bahkan sektor ini diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor 

satu. Aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi 

yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha perhotelan, 
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restoran dan penyelenggaraan paket wisata. Banyak kegiatan ekonomi lainnya yang 

berhubungan erat dengan pariwisata seperti transportasi, telekomunikasi dan bisnis 

eceran. Selain menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga merupakan wahana 

yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran mengingat berbagai jenis 

wisata dapat ditempatkan dimana saja (footlose). Oleh sebab itu, pembangunan wisata 

dapat dilakukan di daerah yang pengaruh penciptaan lapangan kerjanya paling 

menguntungkan.   

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan 

kata lain, yang dimaksud dengan objek wisata adalah kita dapat melihatnya secara 

langsung tanpa bantuan orang lain, seperti: pemandangan, gunung, sungai, danau, 

lembah, candi, bangunan, monumen, gereja, mesjid, tugu peringatan dan lain-lain. 

Sedangkan wisata adalah kegiatan yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. 

Setiap orang akan membutuhkan kegiatan berwisata dan pariwisata baik yang 

dilakukan di dalam daerah maupun diluar daerah dari tempat tinggalnya. 

Adapun beberapa faktor yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk 

meningkatkan pariwisata antara lain: 

1. Semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi sebagai penghasil devisa. 

2. Merosotnya nilai ekspor di sektor non minyak. 

3. Prospek pariwisata memperlihatkan kecenderungan meningkat secara 

konsisten. 
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4. Potensi alam maupun budaya yang dimiliki berkaitan sebagai modal pasar 

dalam perkembangan pariwisata. 

Berdasarkan kondisi tersebut secara faktual pentingnya pemerintah 

memposisikan peranan sektor pariwisata dalam pembangunan nasional.  

Objek wisata alam adalah sumber daya alam yang ditujukan untuk pembinaan 

cinta alam, baik dalam kegiatan alam maupun setelah pembudidayaan. Suatu wilayah 

dapat dijadikan sebagai objek wisata tidak hanya tergantung pada keindahan 

fenomenanya, melainkan juga karena kekhasan yang dimiliki objek tersebut. Objek 

dan daya tarik wisata umumnya terdiri dari hayati dan non hayati, dimana masing-

masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. 

Pengelolaan objek wisata secara berdayaguna agar tercapainya sasaran yang 

diinginkan.  

Dimanapun kawasan wisata dibina, tata lingkungan alam di sekitarnya selalu 

menjadi tumpuannya, tetapi sangat jarang menjadi perhatian yang memadai untuk 

pengembangan, padahal tata alam yang ada disekitar kawasan wisata baik yang masih 

murni alami maupun yang sudah dibudidayakan oleh manusia keadaannya masih 

tetap dinamik. Kedinamikan ini masih tetap rentan pada perilaku budaya manusia dan 

oleh karenanya memerlukan tata alam sesuai dengan fisiografi kawasan wisata. 

Dengan adanya tata laksana lingkungan, akan diperoleh kinerja yang memberikan 

gambaran perihal kebijakan kerja, apakah sudah tepat guna atau belum. 

Pembangunan kepariwisataan di daerah  merupakan bagian dari pembangunan 

daerah secara keseluruhan, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif seperti 
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terbukanya kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat serta 

dapat mengarahkan kegiatan yang positif bagi generasi muda. 

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Provinsi Riau, terkenal dengan mayoritas penduduknya Melayu Pesisir, Talang 

Mamak dan selebihnya didiami penduduk pendatang seperti suku Jawa, Minang, 

Batak, Banjar dan Bugis. Kabupaten ini juga mempunyai beberapa objek wisata 

seperti daerah lainnya. Objek wisata yang ada di kabupaten Indragiri Hulu sangat 

memiliki potensi yang cukup besar bagi pendapatan daerah apabila dapat dikelola 

dengan manajemen yang baik. Berikut informasi objek daya tarik wisata yang ada di 

kabupaten Indragiri Hulu: 
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Tabel 1.1: Informasi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kabupaten Indragiri 

Hulu 
 

No 

 

Kecamatan 

 

Objek Wisata 

 

Jenis Wisata 

 

Desa/Kota 

 

1 

 

Batang Peranap 

 

Mesjid Raja dan Makam Raja 

Air Hangat 

 

Wisata Sejarah 

Wisata Alam 

 

Pauh Ranap 

Indriplant 
 

 
2 

 
Rakit Kulim 

 
Kolam Loyang 

Bendungan Irigasi 

Masyarakat Tradisional 

 
Wisata Sejarah 

Wisata Alam 

Wisata Budaya 

 
Kelayang 

Kelayang 

Kelayang 

 

3 

 

Lirik 

 

Lapangan Golf 

Kilang Minyak 

 

Wisata Minat Khusus 

Wisata Minat Khusus 

 

Lirik 

Lirik 

 

4 

 

Pasir Penyu 

 

Lembaga Adat dan Melayu 

 

Wisata Budaya 

 

Air Molek 
 

 
5 

 
Seberida 

 
Sungai Arang 

 
Wisata Alam 

 
Sungai Arang 

 

 

6 

 

Batang Gansal 

 

Masyarakat Tradisional 

Air Terjun Granit 

Air Terjun Sultan Limpayang 
Air Terjun Papunawan 

Kawasan TNBT 

Bukit Lancang 

Goa Kalelawar 

 

Wisata Budaya 

Wisata Alam 

Wisata Alam 
Wisata Alam 

Wisata Alam 

Wisata Alam 

Wisata Alam 

 

TalangLangkat 

Kaw. TNBT 

Rantau Langsat 
Talang Langkat 

Talang langkat 

 

 

7 

 

Rengat Barat 

 

Kompleks Makam-Makam Raja 

Danau Meduyan 
Tugu Patin & Seroja 

Danau Kemang 

Lapangan Golf 

 

Wisata Sejarah 

Wisata Alam 
Wisata Sejarah 

Wisata alam 

Wisata Minat Khusus 

 

Kota Lama 

Kota Lama 
Pematang Reba 

Redang 

Pematang Reba 

 

8 

 

Rengat 

 

Danau Raja 

Danau Baru 
Replika Istana Danau Raja 

Museum (Rumah Tinggi) 

Gedung Kesenian 

Jembatan Gantung 
Klenteng 

Mesjid Raya & Makam Sultan 

Senter Langit/Lapangan Hijau 

Islamic Centre 
Tugu Peringatan Agresi II 

Monumen Kota Sejarah 

 

Wisata Alam 

Wisata Alam 
Wisata Sejarah 

Wisata Sejarah 

Wisata Budaya 

Wisata Minat Khusus 
Wisata Budaya 

Wisata Sejarah 

Wisata Minat Khusus 

Wisata Minat Khusus 
Wisata Sejarah 

Wisata Sejarah 

 

Rengat 

Rengat 
Rengat 

Rengat 

Rengat 

Rengat 
Rengat 

Rengat 

Rengat 

Rengat 
Rengat 

Rengat 

Sumber : Media Centre DISPORABUDSATA Kabupaten Indragiri Hulu, 2016 
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Dari tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa banyak objek daya tarik wisata di 

kabupaten Indragiri Hulu yang berpotensi sebagai tempat wisata yang terdiri dari 

wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam dan wisata minat khusus. Adapun objek 

wisata yang memiliki potensi di atas adalah wisata alam Danau Raja yang memiliki 

panorama yang indah yang memiliki keunggulan karena posisinya yang strategis 

berada di tengah kota Rengat yang merupakan Ibu kota dari kabupaten Indragiri 

Hulu. Hal ini berbeda dengan danau lainnya yang biasanya berada di dalam hutan 

atau  memiliki jalur akses yang sulit ditempuh. Hal yang menarik yaitu di Indonesia 

hanya ada dua daerah yang memiliki danau di tengah kota, dan salah satunya adalah 

kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan 

pengamatan pada objek wisata Danau Raja dibandingkan dengan objek wisata 

lainnya. (Naskah akademik RIPPARDA:45) 

“Danau Raja merupakan sebuah panorama alam  yang sangat potensial untuk 

dikembangkan menjadi objek pariwisata. Apalagi bagi keluarga yang ingin 

mengadakan piknik keluarga atau rekreasi. Danau raja memilki luas yang 

cukup luas,memilki air yang cukup bersih dan dipinggiran danau terdapat 

taman yang di penuhi pohon-pohon nan rimbun yang memberikan kesegaran 

bagi pengunjung. Selain itu didalam Danau Raja terdapat Replika istana 

kerajaan  indragiri yang merupakan warisan budaya dan sejarah kerajaan 

melayu di Provinsi Riau. 

 

Hasil observasi terlihat bahwa Danau Raja terlihat kurang terkelola secara 

optimal, seperti sampah berserakan dan akses jalan yang kurang baik hal ini dapat 

menyebabkan banjir dan merusak keindahan panaroma alam. Berdasarkan informasi 

yang didapatkan oleh penulis bahwa pengelolaan Danau Raja sudah mulai berjalan 
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yang diserahkan kepada pihak ketiga. Untuk petugas kebersihan yaitu sebanyak 2 

orang, sedangkan pembangunan fasilitas seperti rumah jaga dan pengadaan lampu 

penerangan baru terlaksana pada akhir tahun 2016. 

Bidang pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian dari tugas 

Dinas kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dibidang pengembangan objek dan 

daya tarik wisata dan juga pemasaran dan promosi yang menjadi tugasnya. Dalam 

menyelenggarakan tugasnya Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:Penyusunan 

kebijakan teknis bidang ,Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang, Pembinaan, 

pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan 

pejabat non struktural dalam lingkkup bidang, Penyelenggaraan evaluasi program dan 

kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang, Pelaksanaan 

tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Sesuai dengan  potensi yang dimiliki Danau Raja tersebut maka penting bagi 

Pemerintah untuk memikirkan bagaimana langkah selanjutnya agar objek wisata 

tersebut dapat dikembangkan secara maksimal. Sehingga potensi yang ada bisa 

dinikmati oleh masyrakat daerah maupun masyarakat luar daerah. Dengan melakukan 

pengembangan secara maksimal akan memberikan dampak positif bagi daerah yaitu 

menjadi sumber pemasukan bagi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sebagai pelaku 

usaha dilungkangan Objek wisata Danau Raja. 

Menurut Kepala Seksi  pemasaran dan promosi, sampai dengan saat ini 

pengembangan objek wisata tersebut belum dikembangkan dengan baik oleh 
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pemerintah  kabupaten melalui Dinas Kepemudaan  Olahraga, dan Pariwisata. Hal ini 

dikarenakan belum adanya  peraturan daerah yang  mengatur dari Pemerintah. Setiap 

tahun hanya ada anggaran rutin untuk kebersihan wisata Danau Raja yang di jelaskan 

pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2: Pembersihan Lahan Danau Raja 

 

No. Tahun Jumlah (Rp) 

 1. 2012 50.000.000 

2. 2013 50.000.000 

3. 2014 70.000.000 

4. 2015 80.000.000 

5. 2016 90.000.000 

Sumber: Kasi pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten 

Indragiri Hulu 

 

Pada tabel 1.2 di jelaskan adanya dana rutin untuk kebersihan objek wisata 

Danau Raja 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012-2016. 

 Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang tiket masuk Danau 

Raja sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan 

mengawasi wisata tersebut. Fasilitas-fasilitas standar sebagai tempat wisata pun 

belum memadai dan promosi-promosi yang dilakukan hanyalah bersifat lokal, belum 

dikenal oleh masyarakat secara keseluruhan, apalagi oleh turis mancanegara. Dari 

pihak masyarakat sebenarnya sangat mendukung lokasi ini untuk dikembangkan 

dengan baik, karena hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan 

pembangunan. Masyarakat juga berharap pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 

melalui Dinas Pemuda Olah Raga, Budaya dan Pariwisata segera memaksimalkan 

pengembangan terhadap objek wisata ini. 
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Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu telah berupaya untuk menarik 

pengunjung dengan menjadikan Danau Raja sebagai lokasi diselenggarakan nya 

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) se-Provinsi Riau yang ke XXX. Hal ini 

diharapkan dapat memberikan kesan yang berbeda bagi pengunjung dari luar daerah 

maupun dalam daerah dan mempromosikan potensi yang dimilki dari Danau Raja.   

Selanjutnya dalam pengembangan objek wisata akomodasi sangat penting 

bagi wisatawan yang datang berkunjung. Akomodasi yang identik dengan tempat 

penginapan seperti motel, hotel, villa, bangunan rumah atau jenis penginapan lainnya, 

yang dijadikan hunian sementara oleh seseorang atau lebih disaat bepergian, liburan, 

berwisata atau sebagainya. Berikut akomodasi berupa Hotel atau Penginapan yang 

ada di Rengat,Indragiri Hulu 

Tabel 1.3: Penyediaan Hotel atau Penginapan di Rengat Indragiri Hulu 

 

 

No 

 

Kecamatasn 

 

Hotel / Penginapan 

 

1.  Rengat 1. Hotel Bintang Tujuh 

2. Hotel Danau Raja 

3. Srikandi Hotel 

4. Wisma Embun Bunga 

5. Penginapan Sinar Sibumbun 

6. Penginapan Naza 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hulu, 2016 

Dari tabel 1.3 di atas dapat kita lihat bahwa akomodasi yang tersedia disekitar 

Danau Raja sudah cukup memadai. Sehingga memudahkan para wisatawan untuk 

mencari tempat penginapan sementara saat melakukan perjalanan seperti bepergian, 

liburan, berwisata atau sebagainya. Akomodasi yang paling dekat dengan objek 
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wisata Danau Raja adalah Hotel Danau Raja yang ada di Rengat tepatnya berada di 

depan objek wisata Danau Raja tersebut. . 

Dengan potensi wisata yang dimiliki oleh Danau Raja, belum seluruhnya 

dikelola dan dikembangkan secara optimal, maka peranan pemerintah sebagai 

fasilitator sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan 

pariwisata tersebut. Namun ada beberapa hal utama yang harus segera dilakukan 

sebelumnya yaitu:  

1. Perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata 

2. Pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata 

3. Pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata dan,  

4. Pembuatan dan penegak peraturan (Regulation) 

Dari penjelasan di atas berdasarkan observasi di lapangan ditemukan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi: 

1. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tiket masuk objek wisata 

Danau Raja. 

2. Fasilitas-fasilitas standar sebagai tempat wisata belum tersedia. 

3. Kurangnya perawatan terhadap tempat-tempat wisata yang ada akibat 

besarnya anggaran yang harus dikeluarkan. 

4. Minimnya sarana dan prasarana serta alokasi anggaran untuk pengembangan 

objek wisata.  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan-permasalahan tersebut maka 

peneliti menetapkan judul pada penelitian ini yaitu:  
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“Analisis Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam 

pengembangan Objek Wisata Danau Raja  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu ”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam 

pengembangan objek wisata Danau Raja Kabupaten Indragiri Hulu ? 

2. Apa saja hambatan dan kendala dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan 

Pariwisata dalam  melakukan  pengembangan Objek wisata Danau Raja 

Kabupaten Indragiri Hulu ? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam 

pengembangan objek wisata Danau Raja  Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, 

dan Pariwisata dalam melakukan pengembangan Objek wisata Danau Raja 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk keperluan teoritis dan 

praktis, yakni: 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama serta berguna sebagai 

bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi 

Negara. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah 

dan Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu 

khususnya tentang strategi pengembangan potensi objek wisata Danau Raja di 

Kota Rengat.  

 

1.5 Sistemaika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan terarah, penelitian ini ditulis dalam 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan latar 

belakang masalah, perumusan  masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan. 

 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa konsep teoritis yang 

mendukung pemecahan masalah yang terdiri dari pengertian-pengertian 
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yang dikutip dari pendapat-pendapat para ahli, variabel penelitian, dan 

indikator penelitian. 

 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini penulis akan mengemukakan  tentang lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel, teknik 

pengumpulan data serta teknik analisis data 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan  tentang  propil dari daerah, sejarah organisasi, struktur 

organisasi, visi dan misi organisasi. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam  bab ini memuat hasil dari penelitian dan bagian pembahasan  

yang menginterpretasikan hasil dari analisis data. 

BAB VI  :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran 

yang diberikan berhubungan dengan pembahasan penelitian. 

 


