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Abstrak 
Kabupaten Rokan Hulu ini memiliki banyak potensi wisata alam yang sangat 
menarik untuk  dikunjungi. Diantaranya Air panas hapanasan, air panas 
suaman, pawan resort, gua huta sikapar, danau cipogas, makam raja 
rambah, danau menaming, air terjun aek matua, danau puar, danau ombak, 
gua tujuh serangkai, gua puo raya, rumah batu serombow, air terjun sungai 
sitolang istana raja rokan, benteng tujuh lapis, taman nasional bukit suligi. 
Dengan banyaknya potensi wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu 
tentunya perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah melalui 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk melaksanakan strategi 
pengembangan kepariwisataan. 
Gambaran / isu yang masih menjadi permasalahan yang saat ini dihadapi 
adalah belum efektifnya pengembangan pariwisata Kabupaten Rokan Hulu 
sehingga mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. 
Sedangkan gambaran kondisi yang di harapkan adalah adanya perencanaan 
strategis yang disusun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka 
pengembangan pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu dengan melibatkan 
stakeholder terkait . 
Solusi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan pariwisata adalah 
melalui kolaborasi Model Pentahelix. Konsep kolaborasi tersebut sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. 
Proyek perubahan berhasil dilaksanakan dengan capaian sebesar 100%, 
Terbitnya Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Rokan Hulu Nomor : 800/DISPARBUD/2022/18 Tentang Pembentukan Tim 
Efektif Internal Proyek Perubahan Model Kolaborasi Pentahelix 
Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, Terbitnya SK Bupati 
Nomor : Kpts.556/DISPARBUD/803/2022 tentang Pembentukan Tim 
Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, Terbitnya SK 
Bupati Nomor : Kpts.556DISPARBUD/895/2022 tentang Pembentukan Tim  
Pengelola Pusat Informasi Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, Tersusunnya 
Rencana pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata Sipongasa 
sebagai kawasan pariwisata kabupaten Rokan Hulu serta Terwujudnya paket 
perjalanan pariwisata Kabupaten Rokan Hulu 
 
 
 



cap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
karena hanya dengan petunjukNYA, kami dapat 
menyelesaikan penyusunan Rancangan Proyek 
Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022 
Provinsi Jawa Timur.  
Proyek Perubahan merupakan salah satu 
aktualisasi kepemimpinan dalam rangka 
menjawab isu / permasalahan yang ada dengan 
inovasi kinerja sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, 
kami  mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
 Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

selaku Mentor yang telah memberikan 
bimbingan, arahan dan persetujuan proyek 
perubahan 

 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Provinsi Jawa Timur  

 Widyaiswara Pembimbing selaku Coach yang 
telah memberikan bimbingan dan persetujuan 
terhadap proyek perubahan.  

 Bapak / Ibu Widyaiswara pengampu pada 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Provinsi Jawa Timur 

 Seluruh jajaran panitia penyelenggara 
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II 
Angkatan XXIV Tahun 2022 di Surabaya 

 Rekan-rekan semua peserta Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan 
XXIV Tahun 2022 di Surabaya  

 Keluarga tercinta yang telah memberikan 
dukungan kepada penulis 

Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari 
kekhilafan, disadari dengan keterbatasan yang 
dimiliki penulis walaupun telah dikerahkan segala 
kemampuan, namun masih dirasakan banyak 
kekurangan, oleh karena itu penulis 
mengharapkan saran yang membangun dari 
semua pihak agar kertas kerja rancangan proyek 
perubahan ini bermanfaat bagi institusi dan 
masyarakat. 

U 
KATA PENGANTAR 



PENDAHULUAN 

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan 
bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan 
kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi 
tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pembangunan 
kepariwisataan ini meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, 
dan kelembagaan kepariwisataan. 
 
Indonesia telah dihantam pandemi covid-19 sejak 2020, akibatnya perekonomian 
nasional mengalami perlambatan hingga kontraksi ekonomi terlebih pada sektor 
pariwisata yang mengalami kelumpuhan. Hal ini merupakan dampak yang tidak 
dapat terelakkan dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan 
pemerintah, dengan mengharuskan pembatasan aktivitas sosial diberbagai 
tempat umum dan mengurangi mobilitas masyarakat untuk bepergian. Penulisan 
artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah strategis dalam 
mengoptimalkan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional serta 
mengidentifikasi tantangan sektor pariwisata pada masa pandemi covid-19. 
 
Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki potensi alam yang sangat kaya dalam dunia 
kepariwisataan, bisa dikatakan setiap jengkal tanah di Rokan Hulu memiliki 
keindahan yang mempunyai nilai jual, apalagi di sebelah selatan yang langsung 
berbatasan dengan Propinsi Sumatra Barat. Hal ini disebabkan antara Kabupaten 
Rokan Hulu dengan Propinsi Sumatra Barat di batasi oleh jajaran Bukit Barisan 
yang memiliki potensi wisata. Sangat banyak terdapat objek-objek wisata alam 
yang menawarkan berjuta-juta pesona, seperti Bukit yang penuh dengan lorong-
lorong goa, air terjun, hutan lindung, sumber air panas, danau, dan tebing-tebing 
yang begitu indah. Melihat begitu banyaknya potensi wisata alam yang ada,  
  
Dari letak yang sangat strategi, Kabupaten Rokan Hulu ini memiliki banyak potensi 
wisata alam yang sangat menarik untuk  dikunjungi. Diantaranya Air panas 
hapanasan, air panas suaman, pawan resort, gua huta sikapar, danau cipogas, 
makam raja rambah, danau menaming, air terjun aek matua, danau puar, danau 
ombak, gua tujuh serangkai, gua puo raya, rumah batu serombow, air terjun 
sungai sitolang istana raja rokan, benteng tujuh lapis, taman nasional bukit suligi. 
Dengan banyaknya potensi wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu tentunya 
perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan untuk melaksanakan strategi pengembangan kepariwisataan. 



Pemerintah Rokan Hulu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
berusaha menata setiap potensi yang ada tersebut, agar mempunyai nilai 
jual di mata wisatawan, baik lokal, regional, domestik, maupun 
mancanegara dengan melaksanakan upaya yang strategis dengan 
melibatkan berbagai stakeholder yang terlibat. 
Gambaran / isu yang masih menjadi permasalahan yang saat ini dihadapi 
adalah belum efektifnya pengembangan pariwisata Kabupaten Rokan 
Hulu sehingga mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan 
sebagaimana tabel berikut : 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

JUMLAH KUNJUNGAN 24.761 897.792 964.607 969.189 2.872.8 976.535 543.585
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JUMLAH KUNJUNGAN 

Gambaran kondisi yang di harapkan adalah adanya perencanaan strategis yang disusun oleh 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten 
Rokan Hulu dengan melibatkan stakeholder terkait  
Solusi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan pariwisata adalah melalui kolaborasi 
Model Pentahelix. Konsep kolaborasi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata 
Berkelanjutan bahwa pentingnya dorongan sistem kepariwisataan melalui optimasi peran 
business (Bisnis), government (Pemerintah), community (Komunitas), academic (Akademisi), 
and media (Publikasi) agar terintegrasi dengan baik dan menciptakan kualitas aktivitas, 
fasilitas, pelayanan, serta pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan 
keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. 
Kolaborasi sangat dibutuhkan dalam rangka perlibatan secara bersama-sama dalam 
mengembangkan obyek pariwisata semaksimal mungkin dari kolaborasi antar elemen yang 
terkait langsung dengan industri pariwasata karena setiap elemen memiliki kompetensi khas 
sehingga hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata yang lebih baik. 



Proyek perubahan berada pada area pengembangan pariwisata di Kabupaten 
Rokan Hulu. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 tahun 2020 tentang road map 
reformasi birokrasi 2020-2024 yang menjadi tindak lanjut dari Perpres 81 
tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025. Bahwa 
terdapat delapan area perubahan, diantaranya adalah :  
1) Manajemen perubahan; 
2) Deregulasi Kebijakan; 
3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 
4) Penataan tatalaksana; 
5) Penataan sistem manajemen SDM; 
6) Penguatan akuntabilitas; 
7) Penguatan pengawasan; 
8) Peningkatan pelayanan publik. 
Pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat 
Berdasarkan pada 8 (delapan) area perubahan tersebut, maka proyek 
perubahan berada pada area peningkatan pelayanan publik, yaitu dengan 
meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder dalam rangka meningkatkan 
pengembangan sektor pariwisata. 
  

Area Proyek Perubahan 

Fokus Proyek Perubahan 

Fokus Proyek Perubahan adalah mewujudkan model kolaborasi pentahelix yang selanjutnya 
dituangkan dalam bentuk Roadmap. Sedangkan fokus proyek perubahan sesuai dengan 
pendekatan Inagara (inovasi administrasi negara). Terdapat 8 jenis inovasi administrasi negara, 
yaitu :  
1) Inovasi proses (process innovation);  
2) Inovasi metode (method innovation); 
3) Inovasi produk (product innovation);  
4) Inovasi konseptual (conceptual innovation);  
5) Inovasi teknologi (technology innovation);  
6) Inovasi Struktur Organisasi (organizational structure innovation);  
7) Inovasi hubungan (relationship innovation); 
8) Inovasi pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD innovation) 
Berdasarkan pendekatan inovasi administrasi negara (Inagara), maka proyek perubahan sesuai 
dengan Inovasi proses dan inovasi metode. Inovasi proses dilaksanakan dengan meningkatkan 
kolaborasi dengan stakeholder sedangkan inovasi metode dilaksanakan dengan 
pengembangan model pentahelix yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk roadmap 
pengembangan pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu. 
 



• Mewujudkan Keputusan Bupati tentang Kolaborasi antara business (Bisnis), 
government (Pemerintah), community (Komunitas), academic (Akademisi), and 
media (Publikasi) dalam rangka pengembangan pariwisata 

• Menyusun Roadmap kolaborasi Pentahelix Pengembangan Pariwisata Kabupaten 
Rokan Hulu  

• Mewujudkan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan TIC (Tourism Informasi 
Central) 

• Mewujudkan paket-paket perjalanan wisata di Kabupaten Rokan Hulu. 

Tujuan Jangka Pendek  

• Mengimplementasikan model kolaborasi pentahelix sesuai dengan target kinerja 
dalam roadmap yang telah disusun 

• Mewujudkan implementasi promosi pariwisata 

• Mewujudkan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rokan Hulu 

Tujuan Jangka Menengah  

• Mewujudkan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
mendukung pengembangan pariwisata 

• Meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata 

• Monitoring dan evaluasi  

Tujuan Jangka Panjang   

Manfaat Internal 

•Meningkatkan efektivitas 
perencanaan pengambangan 
pariwisata secara terintegrasi 

•Meningkatkan kinerja peningkatan 
kinerja kepariwisataan di 
Kabupaten Rokan Hulu secara 
sinergits 

•Meningkatkan implementasi 
model pentahelix dalam 
pengembangan pariwisata 

•Meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah melalui sektor pariwisata 

2).   Manfaat Eksternal 

•Meningkatkan daya saing sektor 
pariwisata pasca pandemi Covid-
19 

•Meningkatkan partisipasi dan 
kolaborasi lintas sektor dalam 
rangka pengembangan pariwisata 

•Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat terutama di sektor 
pariwisata 

TUJUAN & MANFAAT 



OUTPUT & OUTCOME 

Output kunci dari proyek perubahan yang 
akan dijalankan ini. Hal tersebut menjadi 
penting, agar nantinya keberhasilan proyek 
perubahan akan dapat terukur. Output yaitu 
target yang akan dicapai dalam jangka 
pendek atau setelah berakhirnya PKN 
Tingkat II yang akan disampaikan dalam 
seminar Laboratorium Kepemimpinan, yaitu 
: 

OUTPUT 

• SK Bupati tentang 
Kolaborasi Pentahelix 

• Roadmap kolaborasi 
Pentahelix Pengembangan 
Pariwisata Kabupaten 
Rokan Hulu  

• Keputusan Bupati tentang 
Kelembagaan TIC (Tourism 
Informasi Central) 

• Paket-paket perjalanan 
wisata di Kabupaten 
Rokan Hulu. 

OUTCOME 

• Mengimplementasikan 
model kolaborasi 
pentahelix  

• Mewujudkan 
implementasi promosi 
pariwisata 

• Mewujudkan 
peningkatan kunjungan 
wisatawan ke Kabupaten 
Rokan Hulu 

• Pengembangan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi  

• Meningkatkan 
Pendapatan Daerah dari 
sektor pariwisata 



MENTOR 

COACH PROJECT LEADER 

TIM 

ADMINISTRASI 
TIM TEKNIS 

ANALISA TIM EFEKTIF 

No. Stakeholder  Internal No. Stakeholder  Eksternal 

1 Sekretaris Dinas  1 Sekretaris Daerah 

2 Kabid Pemasaran 2 Pengusaha Pariwisata 

3 Kabid Destinasi Wisata 3 Komunitas Pariwisata 

4 Kabid Kebudayaan 4 Akademisi 

5 Para Kasi 5 Media 

6 Staf Dinas  6 Masyarakat 

02 

Minggu II 

Okt 2022 

03 

Minggu II 

Okt 2022 
APRIL 

01 

Minggu II 

Okt 2022 

05 

Minggu IV 

Okt 2022 

06 

Minggu I 

Nov 2022 

04 

Minggu III 

Okt 2022 

08 

Minggu III 

Nov 2022 

09 

Minggu IV 

Nov 2022 

07 

Minggu II 

Nov 2022 

Konsultasi Mentor 

Melaksanakan 
Koordinasi Internal 

Mewujudkan SK 
Bupati tentang 

Kolaborasi Pentahelix 

Membentuk Tim 
Efektif Proyek 
Perubahan 

Melaksanakan 
koordinasi 
eksternal 

Menyusun roadmap 
kolaborasi Pentahelix 

pengembangan 
pariwisata 

Menyusun SK Bupati 
tentang Kelembagaan 
TIC  

Melaksanakan 
sosialisasi 

Membuat 
paket-paket 
perjalanan 
wisata 

10% 5% 10% 15% 15% 

5% 15% 15% 10% 

OUTPUT: Bimbingan dan 
arahan Mentor 

OUTPUT: Dukungan 
Internal 

OUTPUT: SK Tim Efektif 
Proyek Perubahan 

OUTPUT: SK Bupati 
tentang Kolaborasi 

Pentahelix 

OUTPUT: Pemahaman tentang 
model kolaborasi pentahelix dalam 
pengembangan pariwisata 

OUTPUT: Roadmap 
kolaborasi Pentahelix 

pengembangan pariwisata 

OUTPUT: SK Bupati tentang 
Kelembagaan TIC 

OUTPUT: Pemahaman 
stakeholder tentang model 

kolaborasi pentahelix  

OUTPUT: Paket 
perjalanan wisata 



X Kepentingan 

+ + 

− − − + 

PROMOTERS 
  

1. Bupati 

2. Sekretaris Daerah  

DEFENDERS 
  

1. Sekretaris Dinas  
2. Kabid Pemasaran 
3. Kabid Destinasi Wisata 
4. Kabid Kebudayaan 
5. Para Kasi 

LATENTS 
  

1. Pengusaha Pariwisata 
2. Komunitas Pariwisata 
3. Akademisi 
4. Media 

APATHETIC 
  

1. DPMPTSP 

2. UKM 

3. OPD Terkait  

4. Staf Dinas 
5. Masyarakat  

  
  
  

+ 

Y   

Pengaruh + − 
Tinggi 

Rendah 
Tinggi 

− 

− 

Stakeholder Strategi Marketing 

Promoters - Koordinasi dan konsultasi 
- Melibatkan promoters dalam pengambilan keputusan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
- Meningkatkan motivasi dan kompetensi 

Latens - Menjagakoordinasi dan komunikasi 
- Menunjukkan upaya yang dilakukan memiliki efek positif 

terhadap isu yang menjadi perhatiannya 

Defenders - Melaksanakan koordinasi 
- Sebagai unsur kolaborasi untuk proyek perubahan 

Apatetics - Pemberitahuan adanya proyek perubahan 
- Permintaaan dukungan proyek perubahan 
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PERAN STAKEHOLDER 

Stakeholder Nama Stakeholder 

Stakeholder 
Primer  

Stakeholders yang langsung dipengaruhi oleh program yang dijalankan oleh organisasi publik 
tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun negatif. 
1) Sekretaris Dinas  
2) Kabid Pemasaran 
3) Kabid Destinasi Wisata 
4) Kabid Kebudayaan 
5) Para Kasi 
6) Staf Dinas 

Stakeholder 
Sekunder 

Stakeholders yang tidak langsung dipengaruhi oleh program yang dijalankan oleh organisasi 
publik tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun negatif pula. 

1) Pengusaha Pariwisata 
2) Komunitas Pariwisata 
3) DPMPTSP 
4) UKM 
5) OPD Terkait 
6) Akademisi 
7) Media 
8) Masyarakat  

Stakeholder 
Utama 

Stakeholders yang memiliki pengaruh/ kewengan legal dalam hal pengambilan keputusan 
terhadap program yang dijalankan oleh organisasi publik tsb. 
1) Bupati 
2) Sekretaris Daerah  



Konsultasi dengan Mentor dilaskanakan sejak 
awal penyusunan konsep perubahan sampai 
dengan penyusunan laporan akhir. Dalam hal 
ini, kami memperoleh bimbingan dan arahan 
tentang proyek perubahan yang diawali 
dengan penentuan isu, perumusan inovasi, 
judul sampai dengan langkah-langkah 
milestone proyek perubahan. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
diperolehnya dukungan dan persetujuan dari 
Mentor terhadap proyek perubahan. 
Adanya dukungan ini sangat diperlukan bagi 
kami untuk mencapai keberhasilan proyek 
perubahan. 



Konsultasi dengan Coach dilaksanakan 
sejak penyusunan gagasan proyek 
perubahan di BPSDM Provinsi Jawa 
Timur, Coach menjelaskan tentang 
pemilihan isu, inovasi serta berbagai hal 
yang akan menjadi agenda dalam 
pelaksanaan VKN II, terutama saat off 
campus untuk mengimplementasikan 
proyek perubahan. hasil ari pelaksanaan 
kegiatan ini adalah diperolehnya 
dukungan terhadap implementasi proyek 
perubahan. 



Rapat koordinasi internal dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 di ruang rapat Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. Rapat dihadiri oleh stakeholder 
internal dengan agenda untuk memberikan penjelasan tentang akan dilaksanakannya 
proyek perubahan dan pembentukan Tim Efektif.  
Hasil dari pelaksanaan rapat  koordinasi ini adalah diperolehnya dukungan internal 
terhadap pelaksanaan proyek perubahan serta kesepakataan pembentukan Tim efektif 
dengan menggunakan SK Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. 







Rapat koordinasi dilaksanakan dengan 
melibatkan stakeholder eksternal 
melalui Focus Group Discussion (FGD) 
dengan agenda membahas tentang 
expose kegiatan permohonan izin 
pengelolaan tempat wisata di 
Kabupaten Rokan Hulu. 
Dalam kegiatan ini disampaikan 
mengenai pentingnya sinergitas dan 
antar stakeholder dalam rangka 
pengembangan pariwisata di  
Kabupaten Rokan Hulu.  
Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah 
diperolehnya dukungan dan partisipasi 
aktif dari stakeholder terhadap 
kolaborasi pentahelix pengembangan 
pariwisata kabupaten rokan hulu 













Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 30 
November 2022 dengan diikuti oleh berbagai 
stakeholder dari OPD, Pokdarwis, PHRI, pelaku 
pariwisata  dan UMKM. Kegiatan dilaksanakan 
untuk mensosialisasikan model kolaborasi 
pentahelix dan perlunya membuat paket-paket 
perjalanan wisata untuk mempermudah 
wisatawan berkunjung ke Kabupaten Rokan Hulu 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
diperolehnya pemahaman dari pelaku pariwisata 
dan kesepakatan untuk membuat paket-paket 
perjalanan wisata. 











CAPAIAN KEBERHASILAN 

STRATEGI MOBILISASI STAKEHOLDER 

No Indikator 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Bobot 
Target 

Realisasi Capaian 

1 Konsultasi Mentor 1  dokumen 10% 1  dokumen 10% 
2 Melaksanakan Koordinasi Internal 1 dokumen 5% 1 dokumen 5% 
3 Membentuk Tim Efektif Proyek 

Perubahan 
1 Dokumen 5% 1 Dokumen 5% 

4 Mewujudkan SK Bupati tentang 
Kolaborasi Pentahelix 

2 paket 
perjalanan 

wisata 

15% 2 paket 
perjalanan 

wisata 

15% 

5 Melaksanakan koordinasi eksternal  1 kegiatan  10%  1 kegiatan  10% 
6 Menyusun roadmap kolaborasi 

Pentahelix pengembangan pariwisata 
 1 dokumen 15%  1 dokumen 15% 

7 Menyusun SK Bupati tentang 
Kelembagaan TIC  

 1 dokumen 15%  1 dokumen 15% 

8 Melaksanakan sosialisasi  1 kegiatan 10%  1 kegiatan 10% 
9 Membuat paket-paket perjalanan wisata  1 kegiatan  15%  1 kegiatan  15% 
  JUMLAH   100% 100% 

No Kuadran Upaya yang dilakukan 

1 Key Players. 
(Promoters)  

a.Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan seluruh tahapan proyek 
perubahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  

b.Melakukan konsultasi dan meminta arahan kebijakan pada setiap tahapan 
proyek perubahan  

c. Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
kegiatan.  

d.Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan, kendala dan hambatan yang 
terjadi.  

2 Keep Informed. 
(Defenders)  

a.Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan manfaat dari proyek perubahan 
ini  

b.Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses 
kegiatan.  

c. Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan ini minta 
dukungan dalam pelaksanaannya.  

3 Keep Satisfied. 
(Latents)  

a.Meyakinkan bahwa proper memang sangat dibutuhkan.  
b.Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan yang akan 

dilakukan.  
c. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan  
d.Melakukan komunikasi dan interaksi dalam pelaksanaan proyek perubahan.  

4 Minimal Effort. 
(Aphatetics)  

a.Memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat proyek perubahan.  
b.Melakukan koordinasi & memberikan informasi ttg pelaksanaan proyek 

perubahan dan hasilnya.  
c. Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi thd kegiatan proyek perubahan.  



PEMBERDAYAAN ORGANISASI 
PEMBELAJARAN 

SEBELUM DAN SESUDAH  

PROYEK PERUBAHAN 

• Membentuk Tim efektif proyek perubahan dengan 
menggunakan SK Kepala Dinas  Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Rokan Hlu 

• Melaksanakan FGD dengan melibatkan stakeholder 
eksternal dalam rangka sosialisasi dan koordinasi 
pengembangan pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu. 

• Menggunakan metode diskusi dan berbagi 
pengetahuan kepada Tim internal maupun stakeheolder 
eksternal dalam pembahasan maupun untuk mendapat 
solusi terhadap permasalahan yang dihadapi selama 
implementasi proyek perubahan  

• Mensosialisasikan tahapan dan output kunci proyek 
perubahan kepada stakeholder internal. Sosialisasi 
internal dilaksanakan untuk memberikan penjelasan 
tentang latar belakang, tujuan dan manfaat yang 
diperoleh saat melaksanakan proyek perubahan 

NO SEBELUM SESUDAH 

1 Kurangnya koordinasi dengan 

stakeholder dalam 

pengembangan pariwisata 

Meningkatnya koordinasi dalam rangka Kolaborasi 

Pentahelix Pengembangan Pariwisata Kabupaten 

Rokan Hulu 

2 Belum ada paket perjalanan 

wisata 

Adanya paket-paket perjalanan wisata untuk 

memudahkan wisatawan menjelajahi pariwisata di  

Kabupaten Rokan Hulu  

3 Kurangnya dukungan regulasi  - SK Bupati Nomor : Kpts.556/DISPARBUD/803/2022 

tentang Pembentukan Tim Kolaborasi 

Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu 

- SK Bupati Nomor : Kpts.556DISPARBUD/895/2022 

tentang Pembentukan Tim  Pengelola Pusat 

Informasi Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu 

- Rencana pengelolaan dan pengembangan destinasi 

wisata Sipongasa sebagai kawasan pariwisata 

kabupaten Rokan Hulu 



KEBERLANJUTAN 
PROYEK PERUBAHAN 

NO PENTAHAPAN  
(MILESTONES) 

KEGIATAN WAKTU OUTPUT 

A. Jangka Menengah  
1 Implementasi 

Model Kolaborasi 
Pentahelix 

Melaksanakan 
model kolaborasi 
pentahelix sesuai 
dengan target 
kinerja dalam 
roadmap yang telah 
disusun 

Desember 
2022 – 

Desember 
2023 

Sinergitas 
pengembanga
n pariwisata 

2 Meningkatkan 
promosi pariwisata 
secara online 
maupun offline 

Promosi pariwisata 
melalui berbagai 
media 

Desember 
2022 – 

Desember 
2023 

Daya tarik 
wisata 
meningkat 

3 Peningkatan 
kunjungan 
wisatawan ke 
Kabupaten Rokan 
Hulu 

Peningaktan sarana 
dan pelayanan di 
bidang pariwisata 

Desember 
2022 – 

Desember 
2023 

Jumlah 
kunjungan 
meningkat 

B. Jangka Panjang       
1 Pengembangan 

teknologi 
informasi dan 
komunikasi dalam 
mendukung 
pengembangan 
pariwisata 

Rancang bangun 
aplikasi berbasis IT 

Tahun 
2024 dst 

Aplikasi 
berbasis 
online 

2 Peningkatan 
Pendapatan 
Daerah dari sektor 
pariwisata 

Peningkatan PAD 
sektor pariwisata 

Tahun 
2024 dst 

PAD 
meningkat 

3 Monitoring dan 
evaluasi 

Rapat monitoring 
dan evaluasi 

Tahun 
2024 dst 

Rekomendasi 
kinerja 



KESIMPULAN &  

REKOMENDASI 

K
ES

IM
P

U
LA

N
 

•Proyek Perubahan telah  berhasil 
dilaksanakan dengan capaian 100% 
dan mendapat dukungan Mentor, 
Coach beserta stakeholder 

•Terbitnya Keputusan Kepala Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Rokan Hulu Nomor : 
800/DISPARBUD/2022/18 Tentang 
Pembentukan Tim Efektif Internal 
Proyek Perubahan Model Kolaborasi 
Pentahelix Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Rokan Hulu 

• Terbitnya SK Bupati Nomor : 
Kpts.556/DISPARBUD/803/2022 
tentang Pembentukan Tim 
Kolaborasi Pengembangan 
Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu 

• Terbitnya SK Bupati Nomor : 
Kpts.556DISPARBUD/895/2022 
tentang Pembentukan Tim  
Pengelola Pusat Informasi 
Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu 

• Tersusunnya Rencana pengelolaan 
dan pengembangan destinasi 
wisata Sipongasa sebagai 
kawasan pariwisata kabupaten 
Rokan Hulu 

•Terwujudnya paket perjalanan 
pariwisata Kabupaten Rokan Hulu 

R
EK

O
M

EN
D

A
SI

 

• Meningkatkan promosi 
pariwisata secara 
massive melalui media 
online maupun pada 
saat event secara offline 

• Melaksanakan rencana 
pengembangan 
roadmap pembangunan 
pariwisata  

• Pengembangan 
teknologi informasi dan 
komunikasi berbasis 
online untuk 
mendukung 
pengembangan 
pariwisata di Kabupaten 
Rokan Hulu 

• Melaksanakan 
monitoring dan evaluasi 




