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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Dinas  Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 

Dinas  Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terletak di jalan Purna MTQ Batu 

Enam, Kota Bagan Siapiapi Kecamatan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir. 

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 Propinsi Sumatera Utara. Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga dibagi dalam beberapa bagian diantaranya yaitu, Bagian 

Kesekretariatan, Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian 

Perencanaan dan Program. Dan juga dibagi dalam beberapa bidang yaitu, Bidang  

Bidang Bina Objek dan Daya Tarik Wisata, Bidang Usaha Sarana Dan Prasarana 

Pariwisata, Bidang Ekonomi kreatif dan Bidang Pemuda Dan Olah Raga. 

Kabupaten Rokan Hilir memiliki berbangai macam obyek wisata yaitu 

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. Rokan Hilir bukan 

hanya memiliki wisata keindahan alam saja tapi juga memiliki wisata buatan 

diantaranya sekarang yang telah dikembangkan yaitu wisata Batu Enam, kawasan 

taman dengan berbagai macam patung biota laut yang terdapat di laut Rokan Hilir 

sebagai desain taman yang banyak dikunjungi oleh masyarakat pada waktu-waktu 

tertentu. Selain itu wisata Water Park yang akan segera diresmikan juga sudah 

siap untuk dikunjungi. 

Untuk mengembangkan berbagai jenis wisata di Rokan Hilir Dinas  

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diantaranya telah melakukan berbagai upaya 
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promosi, mulai dari membuat iklan, brosur dan mengikuti ajang Riau Expo lalu 

mengikuti even nasional juga yaitu mempromosikan berbagai daya tarik wisata 

Rokan Hilir di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta. 

1. Visi dan Misi Dinas  Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Visi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan 

Hilir adalah “Memajukan Dunia Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan 

Daerah serta Pemuda dan Olahraga yang berwawasan Lingkungan, 

Bernilai Luhur, Agamis, yang Berbasis Kerakyatan di Kabupaten Rokan 

Hilir. Visi ini bermakna bahwa Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga harus dapat berkontribusi terhadap terwujudnya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, 

keindahan dan kenyamanan lingkungan yang selaras dan 

berkesinambungan. Misi Dinas  Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.  

a. Mengembangkan infrastruktur ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

guna meningkatkan daya tarik objek-objek wisata alam dan budaya serta 

Pengembangan Pemuda dan Olahraga yang sudah eksis maupun potensial 

dengan melibatkan peran aktif masyarakat. 

b. Meningkatkan kegiatan konversi alam dan seni budaya, pemuda dan 

olahraga sebagai sumber daya pariwisata dan pengembangan kepemudaan 

dan olahraga yang bernilai tinggi. 

c. Meningkatkan mutu produk dan layanan wisata yang sesuai dengan daya 

dukung fisik, social, ekonomi dan budaya dengan kebutuhan segmen pasar 

wisatawan minta khusus. 

d. Meningkatkan mutu sumber daya manusia sektor Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga untuk menyediakan produk dan layanan bermutu 

sesuai dengan tuntutan dan limitasi sumber daya pariwisata dan 

pengembangan pemuda dan olahraga. 

e. Meningkatkan kerja sama kelembagaan dan jaringan promosi dan 

pemasaran produk wisata minat khusus dengan pihak luar daerah. 
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2. Tujuan dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

 

a. Kepala Dinas 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 

Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di 

Bidang  Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, 

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan perencanaan bidang pariwisata, pemuda dan 

olahraga 

2. Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan bidang pariwisata, pemuda dan 

olah raga 

3. Pengendalian perizinan bidang, pariwisata, pemuda dan olah raga 

4. pengembangan dan pembinaan kebudayaan, objek daya tarik wisata, usaha 

sarana dan prasana pariwisata, pemuda dan olahraga 

5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati. 

 

b. Bagian Sekretariat 

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan 

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan 

kegiatan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perencanaan dan Pelaksanaan pengendalian kegiatan dinas 

2. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas 

3. Pengelolaan administrasi umum dan barang asset dinas 

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian 

5. Pengelolaan admnistrasi keuangan 

6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.  
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Sekretaris mempuyai rincian tugas sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana kerja tahunan, administrasi keuangan, kepegawaian 

dan piñata usahaan barang pada Dinas 

2)  Melaksanakan pembinaan administrasi umum perkantoran, penata 

usahaan keuangan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian 

3) Menyusun laporan tahunan kesekretariatan 

4) Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program lintas Dinas 

5) Melaksanakan analisis kebutuhan pegawai dan analisis beban kerja 

6) Menyelenggarakan rapat dan pertemuan kedinasan sesuai pokok bahan 

dan materi 

7) Melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai 

8) Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan Dinas 

9) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

10) Menyusun laporan tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan aparat 

pengawasan 

11) Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan tahunan Dinas 

12) Melaksanakan koordinasi perumusan dan pengendalian program 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

13) Menyusun rencana kerja tahunan Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga 

14) Melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

bidang 

15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Subbag Ketatausahaan / Pelaku Fungsi Humas 

Subbag ketatausahaan mempunyai tugas membantu sekretaris 

dalam administrasi umum, disamping itu subbag ketaausahaan juga 

mempunyao tugas sebagai pelaksana fungsi humas di Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga.  
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Subbag Ketatausahaan mempunyai tugas administrasi umum 

berikut ini: 

1. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, dan pengamanan administrasi 

umum, dokumen kedinasan, pengelolaan barang dan administrasi pegawai 

sesuai dengan perundangan yang berlaku 

2. Melaksanakan pengelolaan naskah  kedinasan 

3. Menyusun laporan penggunaan dan perkembangan investaris serta barang 

dinas 

4. Melaksanakan pengaturan dan pengurusan kegiatan protokoler dan 

perjalanan dinas 

5. Melaksanakan pengurusan, perawatan, pengawasan, dan kemanan barang 

investaris kedinasan dan lingkungan kantor. 

Tugas pelaksana fungsi humas: 

1) Menjadi komunnikator kepada masyarakat yang datang kedinas dalam 

urusan kedinasan. 

2) Komunikator dalam kunjungan-kunjungan wisatawan 

3) Membantu kegiatan promosi yang disusun bidang destinasi wisata 

4) Melakukan hubungan baik dengan media 

5) Kegiatan promosi pembuatan tabloid, majalah, pamlet, kalender wisata. 

6) Memperbaharui website Disparpora yang berisi tentang pariwisata Rohil 

 

d. Bagian Perencanaan dan Program 

Sub Bagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan perencanaan program. 

Bagian Perecanaan dan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana kerja tahunan sub bagian 

2. Menyusun laporan tahunan sub bagian 

3. Melaksanakan koordinasi penyusunan kegiatan tahunan badan 

4. Menyusun analisis potensi bidang Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan 

Olahraga 
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5. Menyusun dan melakukan analisis statistik bidang Pariwisata, Seni 

Budaya, Pemuda dan Olahraga 

6. Menyelenggarakan manajemen system informasi bidang Pariwisata, Seni 

Budaya, Pemuda dan Olahraga 

7. Melaksanakan tugas kesekretariatan bidang Pariwisata, Seni Budaya, 

Pemuda dan Olahraga 

8. Menyelenggarakan rapat evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan 

9. Melaksanakan monitoring dan pengedalian kegiatan 

10. Menyusun lapran hasil pengendalian dan evaluasi kegiatan 

11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat Pariwisata, Seni Budaya, 

Pemuda dan Olahraga 

12. Menyusun laporan dan evaluasi tahunan Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda 

dan Olahraga 

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

e. Bidang Bina Objek dan Daya Tarik Wisata 

Bidang Bina Objek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang mempuyai tugasmembantu Kepala Dinas dalam 

merumuskan kebijakan di bidang bina objek dan daya tarik wisata.  

Bidang Bina Objek dan Daya Tarik Wisata mempuyai fungsi sebagai 

berikut : 

1. Melaksanakan pekerjaan perencanaan pendataan identifikasi, terhadap 

objek atraksi wisata rekreasi, film hiburan, rekaman video, promosi dan 

penyuluhan kepariwisataan 

2. Pengelolaan dan pembinaan objek dan atraksi wisata 

3. Pembinaan dan pengembangan tempat rekreasi, film hiburan dan rekaman 

video 

4. Pengembangan promosi dan penyuluhan kepariwisataan.  

Bidang Bina Objek dan Daya Tarik mempuyai rincian tugas 

sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana kerja bidang 
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2) Membantu pelaksanaan kebijakan dan bertanggungjawab kepada kepala 

dinas 

3) Melaksanakan koordinasi antar bidang, instansi dalam pemerintah 

Kabupaten, propinsi maupun pusat tentang pembinaan objek atraksi 

wisata, rekreasi,film hiburan, rekaman video, promosi dan penyuluhan 

kepariwisataan 

4) Merumuskan, merenanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan serta 

mengembangkan program objek dan daya tarik wisata 

5) Melaksanakan identifikasi, pemantauan, pendataan objek-objek wisata 

6) Melaksanakan pembinaan, terhadap objek, atraksi wisata, rekreasi, film 

hiburan, rekaman video, promosi dan penyuluhan wisata 

7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bina objek 

dan daya tarik 

8) Melaksanakan tata tertib administrasi dan penyusunan laporan tahunan 

bidang 

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

f. Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Wisata 

Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempuyai tugasmembantu Kepala Dinas 

dalam merumuskan kebijakan di bidang Usaha Sarana dan Prasarana 

Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sebagaimana dimaksud, 

Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata mempuyai fungsim 

sebagai berikut : 

1. Koordinasi dan kerjasama baik dengan pemerintah dan pelaku usaha 

dalam hal pendataan dan pengendalian pengelolaan akomodasi, 

ketenagakerjaan dan aneka jasa pariwisata 

2. Pembinaan dan pengembangan penyediaan akomodasi pariwisata 

3. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan bidang pariwisata 

4. Pembinaan dan pengembangan aneka jasa kepariwisataan. 
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, 

Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata mempuyai rincian 

tugas sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana kerja bidang 

2) Membantu pelaksanaan kebijakan dan bertanggung jawab kepada kepala 

dinas melalui sekretaris dinas 

3) Melaksanakan jaringan koordinasi dan kerjasama antar bidang, pemerintah 

Kabupaten, propinsi, pusat dan pelaku usaha tentang akomodasi, 

ketenagakerjaan dan aneka jasa pariwisata 

4) Merumuskan, merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan serta 

mengembangkan usaha sarana dan prasarana pariwisata 

5) Melaksanakan identifikasi, pemantauan, dan melaksanakan pendataan, 

tentang akomdasi, ketenagakerjaan dan aneka jasa pariwisata 

6) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan akomodasi ketenagakerjaan dan 

aneka jasa pariwisata 

7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan 

usaha sarana dan prasarana pariwisata 

8) Melaksanakan tata tertib administrasi dan penyusunan laporan tahunan 

bidang 

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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B. STRUKTUR ORGANISASI DISPARPORA ROKAN HILIR 

Gambar 4.1 Struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan 

Hilir 

 

 


