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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu  

1. Profil Kabupaten Rokan Hulu 

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran 

Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan  UU 

Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 

tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 

010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.
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Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan 

dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berbatas dengan 

wilayah sebagai berikut: 

Sebelah utara Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu 

Sebelah selatan Kabupaten Kampar 

Sebelah barat Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat 

Sebelah timur Kabupaten Bengkalis dan Kabupoaten Rokan Hilir 

Di kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sungai, diantaranya adalah 

sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri. 

Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain 

Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Lubuh, Sungai 

Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut), dan lain-lain.
60

 

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa 

Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang Pahlawan Nasional yang bernama 
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Tuanku Tambusai ini, telah dipimpin oleh  putra terbaik daerah ini, yaitu : H. 

Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs.H.Achmad, M.Si (Plt tahun 2000), 

H.Ramlan Zas, SH.MH dan Drs.H.Auni M Noor tahun 2001 – 2006,  Drs. H. 

Achmad, M.Si dan H. Sukiman tahun 2006 - 2011, Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. 

H. Hafizh Syukri, MM tahun 2011-2016 dan H. Suparman, S.Sos, M.Si dan H. 

Sukiman periode 2016 - 2021. 

Dengan jumlah penduduk Tahun 2014 berjumlah 568.576 Jiwa dan luas 

wilayah 7.449.85 Km2, Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam suku 

dan ragam budaya, sebagian besar merupakan keturunan suku Melayu Rokan dan 

Mandailing. Selain itu terdapat pula suku Jawa, Minang Kabau, Sunda, batak dan 

masih terdapat adanya massyarakat terasing yaitu : Suku Bonai dan Suku Sakai, 

dua suku pertama dan suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu.  

Masyarakat Rokan Hulu masih sangat kuat memegang teguh budaya dan 

tradisi kesehariannya. Hukum dan Adat masih berpengaruh dalam kehidupan 

bermasyarakat, terlihat dengan upacara Perkawinan, Penyambutan Tamu Negeri 

dan acara budaya lainnya. Kabupaten Rokan Hulu mempunyai pertumbuhan 

ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata 

pencaharian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52, 42%, bidang Industri 

11,49 %, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%. 
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2. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu  

Gambar 4.1 : Tugu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rokan Hulu 

 

Sumber: Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Rokan Hulu 
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Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 1999 

berasarkan Undang-undang No. 53 tahun 1999 dengan Ibu kota Kabupaten Pasir 

Pengaraian. Sebagai Kabupaten baru Rokan Hulu membutuhkan suatu sistem 

pemerintahaan sebagai pengerak roda pembangunan. Dengan didasari Keputusan 

Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180-67 Tahun 2002 tentang 

pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota, serta Peraturan daerah Kabupaten 

Rokan Hulu maka dibentuklah Satker/SKPD Pemerintah Daerah Rokan Hulu.
62

 

Dengan terbentuknya SKPD lainnya maka terbentuklah Kantor Pariwisata, 

seni dan Budaya kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2002 yang awalnya dipimpin 

oleh Bapak Drs.H.Mewahiddin, beliau menjabat sebagai kepala sampai tahun 

2004.  

Setelah itu dilantik kepala baru untuk masa jabatan dari tahun 2004-2005 

yaitu Bapak H.Oyong Ezeddin, SE. Kemudian jabatan kepala dilanjutkan oleh Ibu 

Hj. Yusrina, SH dari tahun 2005-2006  pada tahun selanjutnya pada tahun 2006 di 

pimpin oleh Ibu Hj. Yurikawati, S.sos. namun karena ada keadaan darurat di 

intern kantor beliau di pindah ke instansi lain untuk sementara hingga yang 

memegang jabatan sementara di kantor pariwisata dan kebudayaan adalah Bapak 

Sumardi,SS pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2007-2008 telah di 

resmikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata namun status kantor Pariwisata dan 

Kebudayaan masih ada, yang di pimpin oleh Bapak H. Azhari, SE. Beliau 

memegang setatus kantor dan dinas pada masa jabatannya tersebut.  

 Pada tahun 2008 dilantik kembali Ibu Hj. Yurikawati, S. Sos sebagai 

kepala dinas kabupaten Rokan Hulu yang telah di lantik pada tahun sebelumnya 

dan kantor pariwisata dan kebuayaan di pindah tempat ke komplek perkantoran 

Kabupaten Rokan Hulu dan nama instansi tersebut berubah menjadi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu. Hingga sekarang Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata tersebut masih di pimpin oleh Ibu Hj. Yurikawati, 

S.sos.  
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B.  Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu  

a. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu Mewejudkan 

kebudayaan dan pariwisata rokan hulu yang maju, dinamis, liat, beradab dan 

berwawasan lingkungan yang agamis dalam menjadikan Kabupaten Rokan 

Hulu sebagai kabupaten terbaik di Provinsi Riau.  

  
b. Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu : 

1) Melestarikan, mengembangkan, serta memanfaatkan kebudayaan daerah 

sebagai salah satu kekayaan Kabupaten Rokan Hulu.  

2) Melestarikan, menggembangkan, serta memanfaatkan kesenian 

tradisional dan non tradisional yang hidup dan berkembang di Kabupaten 

Rokan Hulu sebagai kekayaan daerah. 

3) Menggembangkan dan memanfaatkan potensi pariwisata, baik wisata 

alam maupun wisata religi dan sejarah sebagai salah satu asset 

Kabupaten Rokan Hulu dimasa yang akan datang. 
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C. Tugas dan Fungsi  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 

2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

terdiri dari susunan organisasi serta tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:  

a. Kepala Dinas 

1) Bertugas untuk mengawasi serta memimpin dinas beserta staf-stafnya 

2) Mengikuti aturan serta kegiatan pemerintahaan kabupaten Rokan Hulu 

diatas bawahan Bupati dan Wakil bupati yang menjabat. Melakukan 

tugas-tugas yang tercantum dalam SK presiden Republik Indonesia. 

3) Mengontrol segala kegiatan yang ada disatuan kerjanya. 

4) Mengontrol staf-stafnya. 

 
b. Seketaris  

1) Bertugas mengawasi, mengayomi staff 
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2) Mengambil alih tugas kepala dinas apabila kepala dinas berhalangan. 

3) Menangani masalah administrasi yang berasal dari bidang yang ada dinas 

tersebut. 

4) Melaksanakan tugas juga sebagai mana yang tercantum dalam SK yang 

dilantik oleh bupatiyang menjabat pada saat itu. 

5) Penandatanganan untuk pengesahan kegiatan yang akan diadakan 

maupun administrasi lainnya. 

 
c. Kepala Bidang Kebudayaan dan Seni 

1) Memberi tugas kepada kepala seksi yang menjadi tanggung jawabnya 

yaitu kepala seksi kebudayaan dan seni, sejarah dan purbakala. 

2) Mengawasi kegiatan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan bidangnya. 

 
d. Kepala Bidang Pariwisata  

1) Memberikan tanggung jawab kepada kepala seksi yang ada dibagianya. 

2) Pengontrolan tempat objek-objek wisata 

3) Mengecek pekerjaan serta proyek-proyek yang telah di rencanakan untuk 

objek wisata. 

4) Pembuatan data-data objek wisata dan akomodasi yang ada di Rokan 

Hulu. 

5) Bertanggung jawab terhadap kepala seksi bagiannya. 

6) Pembuatan persyaratan serta pengecekan bagi masyarakat yang akan 

menaftarkan usahanya agar terdaftar di dinas kebudayaan dan pariwisata. 

 
e. Kelompok Jabatan Fungsional  

1) Bertugas mengurusi semua administrasi kantor baik itu berupa pencairan 

dana, pengesahan, pegawai yang berdinas luar dan dalam. 

2) Mengurusi segala keperluan kantor sebelum di cairkannya dana untuk 

keperluan operasional kantor. 

 
f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 

1) Membantu segala persiapan kegiatan yang akan di laksanakan dikantor, 

baik saat pelaksanaan dan sebelumnya dan sesudah pelaksanaan.  
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2) Membantu segala bidang yang bersangkutan yang membutukan tenaga 

lebih dalam persiapan kegiatan suatu bidang. 

 
g. Sekretariat terdiri dari : 

1) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian  

a) Pengurusan segala administrasi kantor sebelum di proposiokan ke 

biang masing-masing maupun yang akan di sahkan oleh kepala 

dinas. 

b) Pengurusan kepegawaian dari mulai data-data staf hingga kehadiran 

staff. 

c) Mengurusi penerimaan staff baru. 

d) Mebuat absen harian, bulanan serta tahunan yang akan dikirimkan ke 

dinas badan kepegawaian daerah. 

e) Pembuatan surat antara dan izin bagi staff yang akan izin dan dinas 

ke luar maupun dalam. 

 
2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

a) Bertugas melengkapi perlengkapan kebutuhan operasional kantor 

agar berjalan baik sebagai mana mestinya. 

b) Bertugas untuk pencairan dana operasional kantor. 

 
3) Sub Bagian Perencanaan, dan Pelaporan 

a) Bertugas membuat laporan perencanaan yang akan dilakukan pada 

kurun satu tahun. 

b) Mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan sebelumnya untuk 

dijaikan pedoman kegiatan tahunan yang akan dilakukan. 

c) Membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 
h. Bidang Kebudayaan dan seni terdiri dari: 

1) Kepala Seksi Kebudayaan  

a) Mengawasi staff serta memberikan tugas bawahan. 

b) Mengontrol kegiatan yang telah diberikan kepada bawahannya. 

c) Membuat persiapan untuk dekorasi-dekorasi acara pemerintahaan. 



41 
 

d) Membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. 

e) Membuat laporan rincian biaya yang telah dikeluarkan untuk 

dekorasi-dekorasi acara pemerintahaan serta bahan dan alat-alat yang 

dipakai.  

f) Membuat laporan daftar perlengkapan untuk pendukung operasional 

pekerjaan dalam dekorasi acara. 

 
i. Seksi Seni, Sejarah dan Purbakala. 

1) Mengawasi bawahanya serta mengontrol tugas yang telah diberikan. 

2) Melakukan persiapan anggota musiknya yang akan mengisi acara. 

3) Melakukan pengecekan terhadap peralatan yang ada di bidangnya baik 

berupa kelengkapan pakaian adat dan pakaian lainya beserta propertinya. 

 
j. Bidang Pariwisata terdiri dari : 

1) Seksi Promosi  

a) Mempromosikan objek-objek yang telah dikembangkan. 

b) Mempromosikan objek wisata yang ada di daerah kabupaten Rokan 

Hulu. 

c) Membuat plakat atau buket yang menjelaskan tentang wisata yang 

ada di Rokan Hulu. 

 
k. Seksi Pengembangan 

1) Bertugas membuat laporan untuk pengajuan pengembangan objek wisata 

yang ada. 

2) Mengembangkan objek wisata yang ada dengan menonjolkan kelebihan 

yang dimiliki. 

3) Penambahan fasilitas pada objek-objek wisata yang ada untuk lebih baik 

dan guna untuk memancing wisatawan agar lebih banyak berkunjung 

dengan penambahan fasilitas pada objek wisata yang ada. 

4) Mengawasi dan mengontrol staff bagiannya. 
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l. Seksi Sarana dan Prasarana 

1) Bertugas melengkapi segala kebutuhan baik berupa fasilitas dan 

kebutuhan lainnya untuk kelancaran operasional dan pengembangan 

objek wisata. 

2) Membuat rincian sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

pengembangan objek sebagai bukti laporan tahunan. 

3) Dokumentasi peralatan yang dibeli dan telah digunakan untuk dijadikan 

bukti di laporan tahunan. 

4) Mengontrol serta mengawasi staff bagiannya.
64

     

Humas merupakan komunikasi dua arah yang menunjang kearah 

penciptaan kebijaksanaan ini kemudian menjelaskan, mengumumkan, 

mempertahankan, atau mempromosikannya kepada publik sehingga memperoleh 

saling pengertian dan itikad baik.
65

 

Ada pula organisasi yang tidak memiliki atau mempekerjakan spesialis 

Humas secara permanen, atau bahkan tidak memiliki sebuah biro khusus Humas 

sama sekali. Mungkin ia menyerahkan fungsi-fungsi humasnya kepada divisi 

pemasaran atau penjualan, pada beberapa pemerintah daerah, fungsi-fungsi  

Humas dijalankan langsung oleh sekretaris sang walikota. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu yang tidak 

memiliki bagian humas namun didalam penyebaran informasi dan publikasi  

dilakukan oleh Seksi atau Kasi Promosi yang menjalankan fungsi humas / sebagai 

fungsi humasnya, dengan menjelaskan, mengumumkan informasi serta publikasi 

dan juga mempromosikan tentang kepariwisataan kepada publik sehingga 

memperoleh saling pengertian dan itikad baik.  
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D. Struktur Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu 

LAMPIRAN XXIII    : PERATURAN DAERAH  

                                                                    PERDA NOMOR       : 4 TAHUN 2011 

                                                                      TANGGAL                 : 29 JULI  2011  

   

 

 

 

  

 

  

  

  

            

 

 

 

 

            Pasir Pangaraian, Januari 2012   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata  

            Kabupaten Rokan Hulu 

  

                   Hj. YURIKAWATI, S.Sos 

 Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rokan Hulu            

            NIP. 19630718 198409 2 001 
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