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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Keadaan Umum Kabupaten Rokan Hilir 

4.1.1 Sejarah Pemekaran Kabupaten Rokan Hilir 

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. 

Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal 

sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk 

kedalam Kabupaten Bengkalis, tepatnya dijalan merdeka No 58. Kabupaten ini 

mempunyai luas sebesar 8.941 km terbagi dalam 15 kecamatan dan 83 desa. 

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan 

Tanah Putih.Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang 

bertanggung jawab kepada sultan siak. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di 

Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah 

Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat. 

Belanda memindahkan pemerintahan kontrolnya ke kota ini pada tahun 1901. 

Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan 

modern dan terlengkap untuk menimbangi pelabuhan lainnya di selat malaka 

hingga perang dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia. Rokan Hilir 

digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Bekas wilayah 

Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta 

Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah. Kemudian pada tanggal 4 
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Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten 

Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 

dengan Ibukota Bagansiapiapi. Administrasi pemerintahan di Rokan Hilir terdiri 

dari 15 Kecamatan yaitu : Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan 

Rimba Melintang, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Tanah Putih Tanjung 

Melawan, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Kubu, Kecamatan Bagan Sinembah, 

Kecamatan Pujud, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Pasir Limau kapas, 

Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Pekaitan, dan 

Kecamatan Kubu Babussalam. 

4.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hilir 

Kabupaten Rokan Hilir secara Geografis berada dibagian paling  barat dan 

utara dari Provinsi Riau yang juga merupakan wilayah pesisir timur pulau 

Sumatera. Kabupaten Rokan Hilir menepati wilayah dengan Luas 8,961,43    

atau 896,142.93 ha, berada pada posisi    14’ -   45’ LU dan     17’ -     21’ 

BT Kabupaten Rokan Hilir secara geografis berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka 

(Negera Malaysia) 

b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu (Kecamatan 

Tambusai) dan Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Mandau) 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai (Kecamatan Bukit Kapur) 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara 
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Posisi Kabupaten Rokan Hilir yang seperti ini memiliki nilai yang sangat 

penting dari segi geostrategis. Selat malaka merupakan jalur pelayaran dan 

perdagangan Internasional yang sangat ramai. Perbatasan pesisir utara Kabupaten 

Rokan Hilir dengan Selat Malaka ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten ini 

dari sisi kemudahan akses perdagangan, ekspor, impor, perdagangan lintas bebas, 

kerjasama pembangunan regional antar negara. Jalur pelayaran Internasional selat 

malaka merupakan gerbang lintas perdagangan regional ke selanggor, Malaysia, 

lintasan tersebut melalui pelabuhan rakyat yang sudah ada sejak lama, yaitu 

pelabuhan Bagansiapiapi, pulau haling, sinaboi, panipahan, dan tanjung lumba-

lumba. Pelabuhan Malaysia yang menjadi orientasi utama adalah Port Klang. Lalu 

lintas pelayaran ini adalah pelayaran tradisional yang telah dilakukan masyarakat 

sejak dahulu dan merupakan embrio bagi perkembangan kerhasama perdagangan 

lintas batas saat ini, kerjasama regional antar negara telah berkembang lebih maju 

dan modern.Dalam hal ini posisi Kabupaten Rokan Hilir menjadi strategis. 

4.1.3 Penduduk Kabupaten Rokan Hilir 

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2016 adalah 629,349 jiwa jumlah 

penduduk Kabupaten Rokan Hilir mengalami peningkatan sebelumnya pada tahun 

2015 adalah 627,190 jiwa. Pertumbuhan penduduk bersumber dari kelahiran dan 

perpindahan (migrasi penduduk) ke daerah Kabupaten Rokan Hilir. Peningkatan 

jumlah penduduk ini mengakibatkan kepadatan penduduk setiap wilayah kecamatan 

mengalami peningkatan juga.Etnis yang dominan adalah Melayu yang merupakan 
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penduduk setempat, kemudian Tionghoa, Minang, Jawa, Batak, Jawa, Nias dan 

Bugis. 

Etnis pendatang ini berpengaruh besar terhadap perekonomian, terutama 

etnis Tionghoa merupakan etnis yang terbanyak kedua, etnis ini telah berada di 

daerah Kabupaten Rokan Hilir terutama di Bagansiapiapi Ibukota Kabupaten Rokan 

Hilir  sejah puluhan tahun lalu. Dimana Kabupaten Rokan Hilir di tahun 80an 

sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia.Selain itu komposisi etnis ini 

dipengaruhi bidang pertanian terutama perkebunan yang banyak diisi oleh etnis 

Batak, Jawa dan Bugis. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir 

2015-2016 

No Kecamatan 2015 2016 

1 Kubu 24,804 23,043 

2 Bangko 80,703 77,018 

3 Tanah Putih 64,074 63,554 

4 Rimba Melintang 36,972 37,024 

5 Bagan Sinembah 137,949 138,417 

6 Pasir Limau Kapas  38,412 39,468 

7 Sinaboi  15,560 16,959 

8 Pujud 76,134 75,545 

9 Tanah Putih Tanjung Melawan 14,722 14,755 

10 Bangko Pusako 60,326 62,568 

11 Simpang Kanan 25,473 26,339 

12 Batu Hampar 8,553 9,140 

13 Rantau Kopar 6,527 6,851 

14 Pekaitan 15,446 16,211 

15 Kubu Babussalam 21,535 22,457 

 Jumlah 627,190 629,349 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir 
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4.2 Struktur Ogranisasi 

perangkat daerah Kabupaten adalah Organisasi/Lembaga pemerintah Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, 

Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan daerah. Instansi pemerintah merupakan suatu 

badan yang didalamnya terdapat orang-orang yang bekerja untuk mencapai 

tujuan.Untuk menciptakan kerjasama yang baik maka diperlukan suatu wadah atau 

tempat untuk penyelenggaraan yang dinamakan organisasi. Untuk menjalankan 

kegiatan yang ada pada suatu instansi sangat diperlukan suatu bentuk struktur dari 

kedudukan atau jabatan yang ditempati seseorang dalam suatu instansi tersebut 

menjalankan dan mengembangkan instansi. 
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Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 

 Kabupaten Rokan Hilir 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir 2017 
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Jumlah Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Rokan Hilir Tahun 2017 sebanyak 31 orang terdiri dari Kepala Dinas 1 Orang, 

Sekretaris 1 Orang, Kepala Bidang 3 Orang, Ka. Sub Bagian dan Kepala Seksi 11 

Orang, Staf Pelaksana 15 Orang. Pada setiap pegawai memiliki tugas, tanggung 

jawab dan wewenang sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Tabel 4.2 Jumlah Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Rokan Hilir 2017 

No Jabatan Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 

2 Sekretaris 1 

3 Kepala Bidang 3 

4 Kepala Seksi 11 

5 Staf Pelaksana 15 

 Jumlah Pegawai 31 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2017 

4.3 Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 

1) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten merupakan unsur yang 

melaksanakan kewenangan Otonom Daerah di bidang destinasi pariwisata, 

kepemudaan dan olahraga yang meliputi, objek daya tarik wisata, industri 

pengembangan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif 

berbasis seni budaya, ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK, kerja 

sama dan fasilitasi, kepemudaan, dan kepramukaan. 
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2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala Dinas 

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan Fungsi: 

a. Sebagai pembantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan bidang 

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. 

b. Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan bidang Pariwisata Kepemudaan 

dan Olahraga 

c. Pengendalian Perizinanan bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 

d. Pengembangan dan pembinaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 

Sekretariat  

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan 

melaksanakan urusan penyusunan rencana program, kepegawaian, keuangan, 

surat menyurat dan protocol, penyusunan data statistik, pengadaan perlengkapan, 

tugas-tugas umum, kegiatan administrasi umum serta berkaitan hubungan 

masyarakat serta pembuatan laporan kerja dinas. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan dan pelaksanaan pengendalian Kegiatan Dinas 

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas 

c. Pengelolaan administrasi umum dan barang aset dinas 

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian 

e. Pengelolaan administrasi keuangan 
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Sub Bagian Ketatausahaan  

Kepala Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan pengurusan, pengaturan dan pengamanan administrasi umum, 

dokumntasi kedinasan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku. 

b. Melaksanakan pengelolaan naskah kedinasan. 

c. Melaksanakan pengaturan dan pengurusan kegiatan protokoler dan perjalanan 

kedinasan. 

d. Menyusun laporan penggunaaan dan perkembangan invetaris dan barang dinas. 

e. Melaksanakan pengurusan administrasi pengelolaan barang (pengadaan, 

pemeriksaan, penyimpanan, distribusi dan penghapusan). 

f. Melaksanakan verifikasi penyusunan perencanaan program dan pengesahan surat 

pertanggungjawaban penggunaan anggran pengunaan aset. 

g. Memberikan pelayan umum kepada tamu/masyarakat dalam urusan kedinasan. 

h. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulen kedinasan. 

i. Melaksanakan pengurusan, perawatan, pengawaan dan keamanan barang 

investaris kedinasan dan lingkungan kantor. 

j. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan tentang kepegawaian  

k. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan tentang 

kepegawaian. 

l. Melaksanakan pengaturan dan pengamanan dokumen pegawai. 
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m. Menyusun rancangan analisi kebutuhan pegawai dan beban kerja. 

n. Melaksanakan pengawasan disiplin pegawai. 

o. Menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis. 

p. Menyusun laporan tahunan. 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Sub Bagian Perencanaan dan Program 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bagian 

b. Menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan anggaran. 

c. Melaksanakan perencanaan program dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan 

administrasi keuangan yang sesuai peraturan perundangan yang masih berlaku. 

d. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan pengelolaan pengamanan 

naskah kedinasan yang berkaitan dengan administrasi keuangan. 

e. Meneliti perencanaan program dan dokumen pengajuan anggaran. 

f. Menyusun RPJMD dan laporan penggunaan perkembangan anggaran. 

g. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas aparat sub bagian. 

h. Menyusun laporan kerja sub bagian. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

Bidang Destinasi Pariwisata 

1) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan 

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi 

pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan, 



 57 

pemasaran dan pemberian izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber 

daya wisata, alam, dan budaya. 

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala 

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan, pemasaran pariwisata 

Kabupaten Rikan Hilir. 

b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan, 

pemasaran produk wisata, usaha, informasi pariwisata, pemerdayaan 

masyarakat, standarisasi di seluruh Kabuoaten/Kota berdasarkan paeraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Pelaksanaan koordinasi, promosi potensi dengan instansi terkait, dunia usaha, 

stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan pariwisata. 

d. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan, pemasaarn pariwisata 

kepada kepala dinas. 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Seksi Sarana Prasarana dan Obyek Daya Tarik Wisata 

Kepala seksi sarana prasarana dan daya tarik wisata mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota, instansi 

terkait stakeholder pariwisata dalam pengembangan sumber daya wisata alam dan 

budaya. 

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

diversifikasi dan revitalisasi sarana prasarana dan obyek daya tarik wisata. 
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c. Melaksanakan dan menyiapkan untuk pembinaan dengan kabupaten/kota untuk 

keterpaduan sarana prasarana dan daya tarik wisata antar kabupaten/kota. 

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait daerah 

dan pusat dalam rangka kebijakan tentang sarana prasarana dan obyek daya tarik 

wisata. 

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi tentang sarana dan 

prasarana dan daya tarik wisata. 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

Seksi Industri dan Pengembangan Pariwisata 

Kepala Seksi Industri dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha dan 

pengembangan, pemasaran pariwisata di kabupaten Rokan Hilir mengenai 

standarisasi, norma, criteria, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata. 

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta 

pelaku usaha dan pengembangan, pemasaran pariwista untuk pembinaan teknis 

dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha dan pelayanan wisata serta segmen pasar 

dalam dan luar negeri. 

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam 

penyiapan bahan pemetaan investasi, promosi usaha, pemasaran dan 

pengembangan pariwisata. 

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder, usaha dan 

pengembangan pariwisata melalui perhimpunan hotel dan restoran Indonesia 
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(PHRI) Association pf the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), dan 

perhimpunan Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) serta informasi pariwisata. 

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

industry, promosi potensi dan pengembangan pariwisata. 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja 

Kepala seksi pengembangan sumber daya manusia dan tenaga kerja mempunyai 

tugas: 

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam 

peningkatan pelayanan, pembinaan, pengembangan sumber daya manusia dan 

tenaga kerja dan meliputi pemerintah dan swasta, serta masyarakat umum. 

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, 

pengembangan sumber daya manusia, tenaga kerja serta bimbingan teknis bagi 

kabupaten/kota untuk pemenuhan standar kompetensi. 

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan 

pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia. 

d. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan tenaga kerja pariwisata yang 

bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pariwisata. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Ekonomi Kreatif 

1) Kepala bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan 

mempunyai tugas perumusan standar kebijakan dibidang ekonomi kreatif 
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berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi 

sumber daya alam, manusia dan budaya. 

a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya. 

b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek. 

c. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi 

Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

1) Kepala bidang kepemudaan dan olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan, 

pekerjaan dan kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan serta pendataan 

dan investarisasi organisasi olahraga, atlit, wasit dan pembinaan sarana prasaran 

kepemudaan dan olahraga, penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar 

kabupaten/kota, antar provinsi dan atar negara dalam rangka pengembangan 

organisasi dan aktivitas kepemudaan dan plahraga dalam meningkatkan sarana 

dan prasarana yang dapat menunjang pembinaan prestasi baik regional, nasional 

dan internasional. 

a. Seksi Kepemudaan 

b. Seksi Keolahragaan  

c. Seksi Pramuka 

 

 

 


