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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Peranan pariwisata dalam pembangunan nasional, disamping sebagai 

sumber perolehan devisa juga banyak memberikan sumbangan terhadap 

bidang-bidang lainnya. Diantaranya menciptakan dan memperluas 

lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong 

pelestarian lingkungan hidup dan budaya bangsa, memperkokoh persatuan 

dan kesatuan bangsa dan lain sebagainya.  

Program-program yang dibuat oleh Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata Indonesia yang bekerja sama dengan seluruh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Daerah tersebut merupakan salah satu langkah 

yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi kasus 

pengambilan bahkan pencurian kebudayaan dan objek wisata oleh pihak 

pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga dapat meningkatkan 

devisa negara dari sektor pariwisata, karena devisa negara melalui sektor 

pariwisata juga berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian 

Indonesia.  

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

memaparkan pentingnya promosi pariwisata bagi Indonesia karena 

menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto, devisa terbesar keempat 

serta penyediaan lapangan kerja alternatif. Pariwisata sebagai penyumbang 

PDB, penyumbang devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan 

murah. PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8 persen dengan kecenderungan 

yang mengalami kenaikan hingga 6,9 persen atau jauh lebih tinggi dari 

sektor industri agrikultur, manufaktur otomotif dan pertambangan.  

Karenanya, pada sektor pariwisata ini juga menjadi penyumbang devisa 

peringkat keempat nasional, yaitu sebesar 9,3 persen dibandingkan industri 

lain. Sektor pariwisata juga menyumbang sebanyak 9,8 juta lapangan 

kerja.
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Pariwisata juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar 

pariwisata dengan membuka kios-kios disekitar pariwisata, selain itu juga 

berdirinya hotel-hotel, restoran-restoran, toko-toko cindera mata selain 

pemasukan pajak pagi pemerintah juga membuka lowongan kerja bagi 

masyarakat sekitar. 

Kabupaten Rokan Hilir sangat potensial bagi pengembangan 

pariwisata, karena merupakan sebuah daerah yang indah. Kabupaten 

Rokan Hilir memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak pada 

pesisir timur sumatera yang sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, 

sebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis dan sebelah 

barat berbatasan dengan Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Selain itu 

Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki sarana trasportasi yang mudah 

untuk melakukan sebuah perjalanan wisata mulai dari Malaysia, Sumatera 

Utara, Bengkalis, Rokan Hulu dan Dumai, hal ini juga merupakan salah 

satu faktor penunjang dalam mengembangkan pariwisata yang ada di 

Kabupaten Rokan Hilir. 

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai obyek wisata yang menarik dan 

cukup potensial untuk dikembangkan. Obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari obyek wisata alam yaitu: Pulau Jemur, 

Pulau Tekong Emas, Pulau Tekong Simbang, Pulau Labuhan Bilik, Pulau 

Sarang Elang, Pulau Batu Mandi dan Pulau Batu Berlayar, Kota diatas 

Laut (Panipahan), Pulau Halang, Danau Napangga, Bono Sungai Rokan 

dan Pulau Tilan. Sedangkan obyek wisata budaya dan sejarah yaitu: Batu 

Belah Batu Betangkup, Bakar Tongkang, dan Desa Rantau Bais. 
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Gambar.1.1. objek pariwisata kabupaten Rokan Hilir 

NO OBJEK WISATA PENGELOLA 

1. Bakar Tongkang 

 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

2. Masjid Raya Rokan Hilir 

 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

3. Kelenteng- Kelenteng Cina Swasta 

4. Pulau Jemur 

 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

5. Pantai Biski 

 

Swasta 

6. Desa Rantau Bais 

 

Swasta 

7. Pulau Tilan 

 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

8. Danau Jando Gatal Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

9. Rumah Kapitan Swasta 

10. Batu Belah Batu Betangkup 

 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

11. Tugu perdamaian 

 

Swasta 

12. Danau Napaga 

 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

Sumber data dokument Disparpora Rohil 

Banyak keindahan pariwisata yang bisa di kunjungi selama berada di 

Rokan Hilir
2
 seperti  di Bagansiapiapi ibukota dari kabupaten yang 

dijuluki sebagai negeri seribu kubah. Tidak seperti wilayah Riau lainnya, 

Rokan Hilir memiliki banyak sekali bangunan-bangunan yang memiliki 
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kubah walaupun bangunan itu bukan Masjid. Bagi orang yang pertama 

kali ke Rokan Hilir biasanya tercengang-cengang mengapa hampir setiap 

bangunan besar memiliki kubah dan hal seperti ini tidak bisa ditemui di 

wilayah lainnya di Indonesia. 

Selain itu Bagansiapiapi adalah kota yang memiliki budaya Tionghoa 

yang sangat kuat namun terasa cukup berbeda dengan suasana Tionghoa 

yang ada wilayah Indonesia lainnya seperti Pekanbaru, Medan, Semarang, 

Jakarta dsb. Kelenteng bertebaran banyak di kota ini, di setiap jalan 

hampir selalu ada kelenteng baik kelenteng marga maupun kelenteng 

untuk memuja dewa/dewi tertentu. Tak heran kota ini juga dijuluki kota 

seribu Kelenteng, ada pula yang menyebutnya Hong Kong van Andalas. 

Pesona pantai nan indah dan menawan dari pantai Biski memang 

mengundang setiap orang yang melihatnya merasa takjub dan bertanya-

tanya. Pantai yang baru dibuka oleh masyarakat setempat ini berlokasi di 

kampung Sei Sanggul Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir 

Limau Kapas Rokan Hilir-Riau.   

Kenapa tidak, pemandangan pantai yang cantik ini membuat kita bak 

berasa di negeri Sakura Jepang bagi setiap orang yang langsung sampai 

kelokasi. Serta ditambah lagi dengan gelombang air laut serta hewan 

seperti monyet, burung dan lain- lain juga ikut menghiasi dan mewarnai 

panorama pantai Biski ini. 

Pulau Jemur ini juga merupakan obyek wisata yang sangat indah dan 

menawan. Pulau Jemur yang terletak kurang lebih 45 mil dari ibukota 

kabupaten Rokan Hilir dan juga 45 mil dari negara tetangga Malaysia ini 

terdapat pulau-pulau berbentuk lingkaran sehingga bagian tengahnya 

merupakan laut yang tenan. Pulau jemur ini sangat kaya akan hasil 

lautnya, selain memiliki panorama dan pemandangan yang sangat indah 

juga terdapat beberapa potensi wisata lainnya yaitu Batu Panglima 

Layar,taman laut dan pantai berpasir kuning emas, Goa Jepang, 

Mercusuar, dan sisa-sisa pertahanan Jepang pada jaman dulu. 
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Dari sekian banyak pariwisata yang ada di Rokan Hilir baru bakar 

tongkang yang memiliki peran nyata bagi pemasukan daerah dimana 

mampu mendatangkan jumlah wisatawan yang sangat banyak dalam setiap 

eventnya ditahun 2013 berjumlah 49.720 sempat menurun di tahun 2014 

menjadi 40.000 wisatawan kembali naik di tahun 2015 sebanyak 54.772 

dan kembali naik menjadi 55.465, dan 56.000 wisatawan di tahun 2016 

dan 2017. 

Sedangkan untuk pariwisata yang lain pihak Dinas baru dalam proses 

penngembangan untuk membuat wisata lain menjadi yang wajib 

dikunjungi wisatawan selain bakar tongkang seperti yang dilansir langsung 

dari Disparpora baru mendapatkan kunjungan sekitar 50 kunjungan 

wisatawan setiap bulannya bahkan kadang kurang, dengan besarnya 

potensi pariwisata yang ada diharapkan mampu mengimbangi event bakar 

tongkang. 

Dengan kondisi geografis yang strategis serta merupakan kabupaten 

yang eksotik dengan berbagai keragaman wisata alam serta budaya, 

dengan mayoritas penduduk asli pribumi dan Tionghoa serta sebagai kota 

penghasil ikan. 

Berada diperbatasan Selat malaka dan Dumai menjadi pintu gerbang 

bagi wisatawan mancanegara maupun lokal untuk berkunjung menikmati 

perjalanan wisata di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini merupakan 

kesempatan baik bagi Kabupaten Rokan Hilir untuk mengembangkan 

berbagai wisata yang ada di kabupaten Rokan Hilir 

Humas merupakan bagian terpenting yang diperlukan oleh setiap 

perusahaan, organisasi bahkan instansi pemerintah, baik yang bersifat 

komersil maupun yang non komersil. Humas sebagai sumber informasi 

terpercaya kian terasa di era globalisasi dan banjir informasi saat ini
3
. 

Humas memiliki peran yang penting dalam memperkenalkan 

pariwisata suatu daerah, bagaimana mereka menarik para wisatawan untuk 
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berkunjung, meingkatkan sarana dan prasarana pariwisata yang 

dibutuhkan oleh wisatawan. 

Dengan banyaknya potensi pariwisata yang ada di Rokan Hilir 

diperlukan peran humas untuk meningkatkan jumlah pengunjung untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah dan berharap menjadi unggulan di 

Rokan Hilir. 

Selain itu ada kebijakan pemerintahan Jokowi yang ingin memusatkan 

pariwisata Indonesia hanya di Pulau Bali dan Raja Empat bantuan pusat 

untuk pariwisata akan diarahkan kesana, sehingga menjadi tantangan 

tersendiri bagi Dinas pariwisata daerah untuk mengembangkan 

pariwisatanya sendiri dengan dana anggaran daerah
4
. 

Berdasarkan latar belakang masalah diketahui bahwa pariwisata Rohil 

membutuhkan peran humas yang tepat. maka dilakukan penelitian untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai “Peran Humas Dinas Pariwisata 

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam mempromosikan pariwisata 

Rohil ‘’ ’  

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya kesalahphaman 

terhadap istilah-istilah dalam penelitian “Peran humas dinas kebudayaan 

pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten rokan hilir dalam 

mempromosikan pariwisata rokan hilir’’., maka penulis merasa perlu 

adanya penegasan istilah dalam judul penelitian ini,antara lain: 

1. Peran  

Peran diartikan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.
5
 

2. Humas 

Hubungan masyarakat adalah suatu elemen dalam bauran promosi 

yang mengevaluasi sikap masyarakat, mengidentifikasikan hal-hal 

yang menimbulkan kepedulian masyarakat dan melaksanakan 
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program-program yang nantinya bisa menambah pemahaman dan 

tingkat penerimaan masyarakat
6
. 

3. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Rokan Rohil merupakan instansi pemerintah yang paling penting 

dalam memajukan kepariwisataan, pengembangan serta pembangunan 

sektor pariwisata, pemerintahan kabupaten Rokan Hilir tidak hentinya 

melaksanakan program-program serta kegiatan yang bersentuhan 

langsung terhadap kepariwisataan. Melalui dukungan APBD 

kabupaten Rokan Hilir, setiap tahunnya di anggarkan untuk berbagai 

hal kegiatan telah dan akan senantiasa dilakukan dalam 

mempersiapkan dan mewujudkan agar kabuapaten Rokan Hilir 

menjadi daerah tujuan wisata yang di unggulkan dan potensial bagi 

provinsi Riau.  

4. Promosi  

Promosi berasal dari kata promo yang sehari-hari diartikan sebagai 

upaya untuk memperkenalkan sesuatu kepada pihak lain
7
 

5. Pariwisata 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung 

oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
8
 

C. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi masalah  

Berdasarkan batasan masalah yang diatas, maka dapat merumuskan 

masalah yang akan diteliti secara ilmiah, sebagai berikut :bagaimana 

peran humas dinas ke budayaan pariwisata pemuda dan olahraga 

kabupaten rokan hilir dalam mempromosikan pariwisata rokan hilir?s 

2. Batasan Masalah 
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Untuk memudahkan penelitian bagi peneliti serta keterbatasan 

waktu, biaya dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi dalam 

penelitian ini maka penulis membatasi penelitian ini dengan hanya 

meneliti bagaimana peran humasdinas kebudayaan pariwisata pemuda 

dan olahraga kabupaten rokan hilir dalam mempromosikan pariwisata 

Rokan Hilir?. 

3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

peran humas dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga 

kabupaten Rokan Hilir dalam mempromosikan pariwisata Rokan Hilir. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui peran humas Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga kabupaten Rokan Hilir 

dalam mempromosikan pariwisata Rokan Hilir’’ 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu 

Komunikasi khususnya kehumasan. 

2) Penelitian ini adalah suatu penelitian dibidang kehumasan yang 

diharapkan dapat memerikan gambaran tentang peran dan fungsi 

humas antara teori dan praktek. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Pariwisata 

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam menetapkan peran Humas 

dalam mensosialisasikan pariwisata yang ada di Rohil. 

c. Secara Akademisi 

Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
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Kasim Riau. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanahan ilmu pengetahuan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka 

pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LEMBAGA 

Menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

    Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

Menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran yang bermanfaat dari 

hasil penelitian 

KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


