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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Negara

1. Pengertian Pendapatan Negara

Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai

sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan

negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang

negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan

perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dll.1 Dalam hal ini

pendapatan negara yaitu berasal dari pajak maupun non pajak. Pajak adalah

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat

dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang lansung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.2

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai

berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak

adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran

pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian

lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar

gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan

rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai

1 Ibnu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,
hlm.85

2 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 1
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berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah.

Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat

dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.3

2. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua

sumber yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.

a. Pendapatan pajak.

Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah

yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung.Pendapatan

negara berasal dari pajak. Secara garis besar berbagai jenis pajak yang

dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak

langsung dan pajak tak langsung.Pajak langsung berarti jenis pungutan

pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib

membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang

menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak.

Sedangkan, Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-

pindahkan kepada pihak lain. Diantara jenis pajak tak langsung yang penting

adalah pajak impor dan pajak penjualan. Pendapatan pajak berasal dari pajak

pusat dan pajak daerah:

1) Pajak Pusat (wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat)

a) Pajak penghasilan (PPh)

3 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Rajawali Pers,
Jakarta,2012, hlm. 168
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b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

e) Bea Materai

f) Bea Perolehan  Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

g) Bea Masuk

h) Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahannya

2) Pajak Daerah (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah

daerah)

a) Pajak daerah propinsi

(1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air;

(2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

(3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan

di Atas Air,

(4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan.

b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota

(1) Pajak Hotel dan Restaurant (PHR)

(2) Pajak Restoran

(3) Pajak Hiburan

(4) Pajak Reklame

(5) Pajak Penerangan Jalan

(6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
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(7) Pajak Parkir.4

b. Pendapatan non pajak

Pendapatan non pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak.

Pendapatan non pajak berasal dari:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, (antara

lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran

rutin)

2. Penerimaan dari pemanfaatansumber daya alam (segala kekayaan alam

yang terdapat diatas, permukaandan di dalam bumi yang dikuasai negara,

antara lain royalti di bidang pertambangan)

3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang

dipisahkan (antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN,

dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah

dalam BUMN)

4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah

(antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan

pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan

paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan)

5. Penerimaan berdasarakan putusan pengadilan dan yang berasal dari

pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang rampasan negara

dan denda)

4 Muda Markus, Perpajakan Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 3
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6. Penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah (adalah

penerimaan negara berupa bantuanhibah dan atau sumbangan dari dalam

dan luar negri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak

pemerintah, kecuali hibah dalam bentuk natura yang secara langsung

untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah

penyakit yang tidak dicatat dalam APBN)

7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam UU tersendiri.5

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah ( PAD) merupakan pendapatan daerah yang

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah, yang bertujuan untuk memberikan keluluasaan pada daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan

azas disentralisasi.6

2) Sumber-Sumber (PAD) Menurut Ketentuan Perundangan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 Tahun 2009 tentang

pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber

keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang

terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah

5Ibid., hlm. 493

6 Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta,2011,
Hlm. 99
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yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.7APBD memuat

pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun sumber-sumber

pendapatan daerah tersebut terdiri dari:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah kontibusi wajib pada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.8

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1). Pajak Provinsi, yang terdiri dari:

a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

c) Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan.

2). Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari

a) Pajak Hotel;

b) Pajak Restoran;

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Penerangan Jalan;

7Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011,
hlm.382

8Ibid, hlm. 383



23

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

g) Pajak parkir;

h) Pajak lain-lain.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.9Yang

menjadi obyek retribusi daerah adalah:

1) Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum dogolongkan sebagai

retribusi jasa umum. Obyek retibusi jasa umum adalah pelayanan yang

disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

badan.10Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b) Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil;

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum;

f) Retribusi Pelayanan Pasar;

9Ibid, hlm.386

10 Mardiasmo, Op. Cit., hlm.16
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g) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor;

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

l) Retribusi pelayanan tera-tera Ulang;

m)Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.11

2) Retribusi jasa usaha,

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah

yang yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b) Pelayanan oleh pemerintah daerahsepanjang belum disediakan secara

memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

c) Retribusi tempat pelelangan

d) Retribusi terminal

e) Retribusi tempat khusus parkir

f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa

11Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Op. Cit., hlm. 416
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g) Retribusi rumah potong hewan

h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan

i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

j) Retribusi penyebrangan di air; dan

k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.12

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun

2009 BAB VI tentang Pajak dan Retribusi Pasal 136, obyek Retribusi

Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi,

pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

pemerintah.

3) Perizinan Tertentu

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan

untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.Jenis Retribusi Perizinan Tertentu  adalah:

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c) Retribusi izin gangguan

d) Retribusi Izin Trayek; dan

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.13

12Ibid, hlm.419



26

c. Bagian laba BUMD yaitu berasal dari pembagian atas laba usaha yang

dikelola oleh badan usaha milik daerah.

d. PAD lain yang sah,yaitu yang terdiri dari:

1. Pendapatan hibah

2. Pendapatan dana darurat,dan

3. Lain-lain pendapatan.

C. Pendapatan Negara Dalam Islam

1. Pengertian Pendapatan Negara Dalam Islam

Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman

Rasulullah Saw. Hingga zaman pertengahan. Pada zaman Rasulullah Saw. dan

para sahabat baitul mall adalah lembaga pengelolaan keuangan negara

sehingga terdapat sehingga terdapat kebijakan fiskal seperti yang kita kenal

saat ini.

Dalam sistem ekonomi konvensional (non Islam), kita mengenal adanya

istilah pajak (tax) yaitu sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar

oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah

sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain.

Pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan

negara.Pengertian ini adalah realitas dari dharibah sebagai harta yang dipungut

secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian

dharibah diartikan dengan pajak (muslim). Dharibah adalah pajak tambahan

13Ibid, hlm.422
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dalam islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax)

menurut teori ekonomi non-Islam.14

2. Sumber-Sumber Pendapatan Negara dalam Islam

Pada masa-masa pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau tahun 1

Hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasullah sendiri

adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan

penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasullah tidak mendapat gaji

sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya

berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang

dilakukan tidak mendapat upah. Situasi mulai berubah, setelah turunnya surat

Al-Anfal (Rampasan Perang). Pada waktu perang badar di tahun 2 hijriah,

sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang

(ghanimah) yang disebut dengan khumz (seperlima), berupa kuda, unta, dan

barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan. Hal ini

sesuai dengan firman Allah Swt:

                                 
                                

 

Artinya:

14 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007, hlm.29
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“ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai

rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,

Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika

kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada

hamba kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua

pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.15

Selain dari khumz, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan

baru, berupa uang tebusan dari tawanan perang bagi yang ditebus. Dalam

perang badar, orang Makkah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan

oleh kaum Muslim. Rasulullah Saw. kemudian menetapkan besar uang tebusan

rata-rata 4.000 dirham untuk setiap tawanan, tetapi bagi yang tidak ditebus,

mereka diwajibkan untuk mengajar membaca masing-masing sepuluh orang

Muslim.

Kekayaan pertama  yang merupakan sumber pendapatan resmi negara

(penerimaan penuh/resmi karena dapat digunakan sepenuhnya untuk negara),

adalah setelah diperolehnya fay’i, yaitu harta peninggalan suku Bani Nadhir,

suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah, yang melanggar

Piagam Madinah.

Harta mereka yang ditinngalkan tidak disebut ghanimah, melainkan

dijadikan sebagai fay’i, yang kemudian dibagikan oleh Rasulullah sesuai

dengan ketentuan Allah Swt. dalam QS Al-Hasyr [59]:6, seperti berikut

15 Al-Anfal (8): 41
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Artinya:

“Dan apa saja harta rampasan (fay’i) yang diberikan Allah pada

Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu

tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi

Allah yang memberikan kekuasaan pada Rasul-Nya terhadap apa saja yang

dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”16

Rasulullah kemudian mendapatkan pula penerimaan negara, yaitu Waqaf,

berupa tanah, pemeberian seorang Rabbi dari Bani Nadhir bernama Mukhairik,

yang telah masuk Islam. Ia memberikan 7 kebunnya kepada Rasulullah, dan

oleh Rasulullah dijadikan sebagai tanah sedekah (waqaf). Adapun sumber

pendapatan lain berasal pula dari kharaj, yaitu pajak atas tanah yang dipungut

kepada non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan, pada tahun ke tujuh Hijriah.

Jumlah kharaj dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.

Pemerintahan Rasulullah juga memperoleh ‘ushr, yaitu bea impor yang

dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara yang

wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang

nilainyamlebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non-

Muslim adalah 5% dan kepada Muslim sebesar 2,5%.

Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah, yaitu pajak kepala yang

dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan

16Al-Hasyr (59):6
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perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib

militer. Besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu

membayarnya. Hal ini sesuai dengan QS Al-Taubah [9]:29.

Sumber pendapatan zakat dan ‘ushr (sedekah) walaupun sudah

diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua hijriah, namun baru

bisa dipungut sebatas zakat fitrah, kewajiban atas zakat mal masih bersifat

sukarela. Efektif pelaksanaan zakat mal baru terwujud pada tahun kesembilan

hijriah. Ketika Islam telah kokoh, wilayah negara meluas dengan cepat dan

orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi

sistem pengumpulan zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat

untuk barang yang berbeda-beda, serta penentuan sistem penggajian (hak-hak)

amil zakat.

Pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal (obyek

zakat) berikut:

a) Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas, ornamen atau

dalam bentuk lainnya.

b) Binatang ternak onta, sapi, domba, dan kambing.

c) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.

d) Hasil pertanian termasuk buah-buahan (‘ushr).

e) Luqatah, harta benda yang ditinggalkan musuh.

f) Barang temuan.
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Selain sumber-sumber pendapatan negara tersebut, terdapat beberapa

sumber pendapatan lainnya, yang bersifat tambahan (sekunder), pendapatan

sekunder tersebut adalah:

a) Uang Tebusan dari para tawanan perang, hanya dalam kasus perang Badar,

pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang,

bahkan 6000 tawanan perang hunian dibebaskan tanpa uang tebusan.

b) Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah untuk pembayaran

uang pembebasan kaum muslimin dari Bani Judzhaymah atau sebelum

pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari dari

Abdullah bin Rabiah) dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan

tunggangan dari Sufyan bin Umaiyah.

c) Khumuz atas rikaz atau hatra karun, temuan pada periode sebelum Islam.

d) Amwal Fadhla berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal

tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang telah

murtad dan pergi meninggalkan negaranya.

e) Waqaf, harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk

kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan didepositkan di baitul

mal.

f) Nawaib, pajak khusus yang dibebankan pada kaum Muslim yang kaya raya

dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, seperti

yang pernah terjadi pada masa perang tabuk.

g) Zakat Fitrah, zakat yang ditarik pada masa bulan ramadhan dan dibagikan

sebelum shalat Id.
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h) Bentuk lain sedekah seperti qurban dan kaffarat. Kafarat adalah denda atas

kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada saat melakukan kegiatan

ibadah, seperti berburu pada musim haji.17

Jenis pendapatan negara dalam sistem Ekonomi Islam

No. Nama
pendapatan

Jenis
Pendapatan

Subyek Obyek Tarif Tujuan
Pengguna

an
1 Ghanimah Tidak Resmi Non

Muslim
Harta Tertentu 5 klmpok

2 Zakat Tidak Resmi Muslim Harta Tertentu 8
kelompok

3 ‘Ushr- shadaqa Tidak Resmi Muslim Hasil
pertanian /

dagang

Tetap 8
kelompok

4 Jizyah Resmi Non
Muslim

Jiwa Tidak tetap Umum

5 Kharaj Resmi Non
Muslim

Sewa tanah Tidak tetap Umum

6 ‘ushr-cukai Resmi Non
Muslim

Barang
Dagang

Tidak tetap Umum

7 Waqaf Tidak resmi Muslim Harta Tidak tetap Umum
8 Pajak (dharibah) Resmi Muslim Harta Tidak tetap Umum

a. Ghanimah

Menurut Sa’id Hawwa, ghanimah adalah harta yang diperoleh kamum

muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan

mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa

takut dalam hati kaum musyrikin. Ia disebut ghanimah jika diperoleh

dengan melakukan tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak atau

mengepung. Harta yang diambil kaum muslimin tanpa peperangan dan dan

tanpa kekerasan tidak disebut ghanimah. Seperti yang telah dijelaskan

dalam Q.S Al-Anfal ayat 41

17Gusfahmi, Op.Cit.,Hlm 53-57
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Artinya:

“ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai

rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,

Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika

kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada

hamba kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua

pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.18(QS Al-Anfal

[8]:41)

b. Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan

atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariat Islam guna

diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam

syariat Islam.19 Dalam hal ini latar belakang perintah zakat dituliskan dalam

dalam Q.S Ar-Ruum ayat 37-40

                            
                              
                                

18Al-Anfal (8) :41

19Mustafa Edwin Nasution, Budi setyanto dan Nurul huda, Pengenalan Eksklusif
Ekonomi Islam , kencana, jakarta,2007, hlm.205
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Artinya:

“ Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhny Allah

melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan dia pula yang

menyempitkan (rizki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikuan

(pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itu lah

yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan

mereka itu lah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba (tambahan)

yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu

tidak menambah pada sisi Allah. Maka 9yang berbuat demikian)  itulah

orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). Allah lah yang

menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, kemudian mematikanmu,

kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah diantara yang kamu

sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian

itu? Maha Suci lah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka

persekutukan.”20

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata (shadaqa), yang berarti benar. Ia adalah

pembenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah SWT.

20Ar-Ruum ayat (30): 37-40
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dan Rasul-Nya,yang diwujudkan dalam pengorbanan materi. Sedekah telah

dituliskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267

                             
                      

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang

buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha

Terpuji.”21

d. Jizyah

Jizyah berasal dari kata jaza’ yang berarti kompensasi. Dalam

terminologi keuangan islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang

diambil dari penduduk non-Muslim (ahl al-dzimmah) yang ada dinegara

islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas

kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka.

Disamping itu, mereka dibebaskan pula dari kewajiban militer dan diberi

keamanan sosial.Dengan kata lain, jizyah adalah kewajiban keuangan atas

penduduk non-Muslim dinegara Islam sebagai pengganti baiaya

21 Al-Baqarah (2): 267
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perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama

mereka masing-masing.22 Seperti telah di sebutkan dalam Q.S At-Taubah

ayat 29

                        
                

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan

tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-

Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh

sedang mereka dalam keadaan tunduk.”23

e. Kharaj

Secara harfiah kharaj berarti kontrak, sewa-menyewa atau

menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas

tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus

membayar kepada negara islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah

pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada

negara Islam.24

f. ‘Ushr cukai

22 Gusfahmi, Op. Cit., Hlm.103

23At-Taubah (9): 29

24 Gusfahmi, Op.Cit., hlm.109
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Dikalangan ahli fiqh, sepersepuluh (ushr) memiliki dua arti.

Pertama,sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan.

Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang muslim dan didistribusikan

sebagaimana distribusi zakat. kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-

pedagang kafir yang memasuki wilayah islam dengan membawa barang

dagangan.

g. Waqaf

Dalam hukum islam, waqaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang

tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga waqaf) baik

berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya

digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar

dari hak milik yang mewakafkan (wakif), dan bukan pula hak milik  nadzir/

lembaga pengelola wakaf tetapi menjadi hak milik Allah yang harus

imanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.25 Waqaf telah dituliskan

dalam Q.S. Ali-Imron ayat 92

                      
Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.

25 Mustafa Edwin Nasution, Op. Cit.,hlm.2015
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Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha

mengetahuinya.”26

h. Pajak (dharibah)

Dharibah adalah pajak tambahan dalam islam, yang sifat dan

karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax) menurut teori ekonomi non-

Islam.27

3. Manajemen dalam Islam

Pada hakikatnya, tugas manusia dimuka bumi ada dua, yaitu mengabdi

(ibadah) d an merawat kemakmuran bumi. Demi suksesnya tugas yang pertama, ia

harus berbekal IMTAQ, sedangkan untuk kesuksesan tugas yang kedua harus

berbekal IPTEK.

Manusia dengan potensi yang dimilikinya tetap dipilih oelh Allah menjadi

mahluk terhormat sekaligus mendapat mandat untuk menjadi wakil tuhan

(khalifatullah) di muka bumi. Mandat kekhalifahan ini digambarkan Allah dalam

Al-Qur’an surat Al-Ahzab (33) ayat 72 yang berbunyi sebagai berikut:

                               

     
Artinya:

26Ali-Imran (3):92

27 Gusfahmi, Op. Cit., Hlm.30
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“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit,

bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat

itu dan mereka khawatir akan menghianatinya, maka dipikullah amanat

itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu mat zalim dan amat bodoh”28

Tugas kekhalifahan itu tidak dilepas begitu saja tanpa diberikan kewenang-

wenangan untuk mengelola bumi dan seisinya. Ini berarti, untuk kelancaran tugas

tersebut, Allah telah siapkan sarana dan prasarana yang lengkap yang lengkap

untuk segala profesi. Sebagai imbangannnya, tugas kekhalifahan bukan tugas

gratis tanpa pertanggung jawaban. Karena itu, tugas ini merupakan tugas yang

berkelanjutan dan berkesinambungan; mulai dari menata, merawat memanfaatkan,

dan melestarikan. Keseluruhan tugas yang berkelanjutan dan berkesinambungan

tersebut diarahkan untuk kemaslahatan umat.29

Dalam kenyataannya kehidupan dalam masyarakat muslim masih banyak

bertolak belakang dengan pesan Al-Qur’an. Pesan yang menuntut bahwa

hendaknya harus ada orang yang menggerakkan masyarakat agar lebih partisipatif

dalam pembenahan masalah-masalah tersebut. Agama dalam konteks ini harus

bisa memobilisasi kesadaran umat sehingga gagasan (dalam wahyu) menjadi

realita (dibumi). Dengan kata lain, energi potensial bisa berubah menjadi cahaya

pemberi terang, penuntun jalan kesejahteraan.30 Manusia berposisi sebagai

khalifah tuhan di bumi dan karena amanat itu, tugas-tugas harus dilaksanakan

28Al-Ahzab (33):72

29 Aziz Fahrurrozi & Erta Mahyudin, Fiqih Manajerial, Al-Mawardi, Jakarta
Selatan,2010, hlm.1

30Ibid, hlm
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dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Allah meminta agar semua kegiatan

manusia dilakukan dengan baik, tidak berlebih-lebihan, dan tanpa menzalimi

orang lain. Dari keseluruhan uraian diatas, dapat ditarik rumusan sederhana bahwa

tugas kekhalifahan adalah amanat yang bermakna mengatur perintah Allah dan

melaksanakannya secara baik dan profesional, demi kemaslahatan umat dan pada

saat yang sama juga bermakna tugas untuk mengelola larangan-larangan-Nya

yang sekecil apapun untuk dihindari sehinnga kemudaratan umat dan kerusakan di

bumi dapat dihindari sedini mungkin.31

4. Jenis Kepemilikan Dalam Islam

a) Kepemilikan Umum

(1) Waqaf

Wakaf menurut Al-Halawi (1999) adalah menahan suatu harta

yang manfaatnya disalurkan untuk kepentingan agama Allah. Oleh

karenanya, mereka memperbolehkan waqaf untuk pembangunan dan

pemeliharaan masjid, buku-buku yang berisi hukum syariat dan buku-

buku apapun yang berguna bagi kaum muslimin, rumah sakit, tempat

singgah bagi kaum yang bepergian, irigasi, pondok bagi orang yang

jihad dijalan Allah, pembuatan senjata untuk pertahanan, kuda untuk

keperluan perjuangan, tanah perkuburan bagi orang-orang yang

berjuang dijalan Allah, perbaikan panah, jalan umum, tanah kubur,

barang temuan, keperluan untuk anak yatim, orang yang sedang

menuntut ilmu, fasilitas untuk orang cacat, lemah dan ahli ibadah.

31Ibid, hlm.6
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Wakaf tidak boleh dilakukan berdasarkan kemaksiatan seperti jual

beli yang dilarang oleh syara’. Wakaf yang diperbolehkan harus berasal

dari milik sah seorang yang berwakaf. Barang wakaf menjadi

kepemilikan umum menurut Imam Abu Hanafiah.

(2) Proteksi Pemerintah

Proteksi adalah perlindungan dari penguasa (Amirul Mukminin)

terhadap tanah yang tidak bertuan yang diperbolehkan bagi kepentingan

kaum muslimin, tidak dikhususkan bagi satu orang tertentu. Adanya

proteksi berasal dari anggapan yang menyatakan bahwa tanah itu boleh

dipergunakan oleh siapapun yang menjaganya boleh

memilikinyakepemilikan pribadi ini boleh dipindahkan menjadi

kepemilikan umum, pada saat aturan umum tidak berlaku atas tanah itu

sebagaimana aturan yang berlaku pada tanah yang bertuan.

(3) Kebutuhan pokok

kebutuhan-kebutuhan pokok seperti air, rumput dan sinar matahari

merupakan bagian dari barang-barang yang berhak dimiliki oleh semua

manusia. Karenanya tidak diperbolehkan bagi satu orang untuk

memilikinya dengan melarang orang lain dari kepemilikan terhadapnya.

Hal ini disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan primer yang diperoleh

tidak harus melalui usaha keras yang mengharuskan seorang individu

untuk mengeksplorasinya terlebih dahulu.

(4) Barang-barang tambang
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Barang-barang tambang menurut Ibnu Qudamah al-mughni yaitu

segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa apa yang diciptakan

Allah didalamnya dari yang selainnya, dari hal-hal yang memiliki nilai.

Barang tambang diperoleh dengan usaha eksplorasi berupa penggalian

dari dalam perut bumi, baik yang berada dalam atau dasar lautan agar

dapat dimanfaatkan oleh manusia, meliputu bijih besi, tembaga, minyak

bumi, emas, perak, garam, dan barang lainnya.

(5) Pantai, Lautan, Padang Pasir, Gunung, dan Tanah Mati.

Setiap padang pasir, bukit, gunung, lembah, tanah mati, yang tidak

terurus dan belum pernah ditanami atau yang pernah ditanami

kemudian terbengkalai karena tidak dikelola, maka tanah tersebut

menjadi milik negara dan khalifah mengaturnya untuk kemaslahatan

rakyat.

(6) Ash-Shawafi.

Apabila negara khalifah menaklukkan suatu negara, maka khalifah

akan menggabungkan tanah-tanah tersebutsebagai milik baitul mal atau

milik negara. Yaitu meliputi tanah-tanah yang dulunya milik negara

yang ditaklukkan, milik pengusaha, atau para pemimpin yang terbunuh

di medan perang, atau yang lari dari peperangan dan meninggalkan

tanahnya, maka khalifah yang mengatur semua itu untuk kebaikan dan

kemaslahatan islam dan kaum muslimin.

(7) Istana dan Bangunan
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Termasuk dalam golongan ini adalah setiap istana, bangunan, yang

dikuasai oleh negara-negara yang ditaklukkan, untuk urusan

administrasinya. Organisasi-organisasi dan badan pengawas, perguruan

tinggi, sekolah-sekolah, rumah sakit, museum, perusahaan, atau

bangunan-bangunan yang dimiliki negara itu, orang-orang yang

terbunuh dalam medan perang, atau bangunan milik penduduk yang

ditinggalkan yang kemudian semua itu menjadi ghanimah dan fa’i.

b) Kepemilikan Khusus

1. Kepemilikan Pribadi

Merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu

orang saja, tidak ada orang lain yang ikut andil dalam kepemilikan itu.

2. Kepemilikan Perserikatan (Organisasi)

Nerupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat dipergunakan oleh

beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu, seperti kerjasama

yang melibatkan orang tanpa melibatkan sekelompok orang lain.

3. Kepemilikan Kelompok

Merupakan kepemilikan yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau

kelompok kecil, namun pembagiannya harus didasarkan pada

persebaran terhadap banyaknya pihak, dimana manfaatnya

diperioritaskan untuk orang-orang yang sangat menbutuhkan dan dalam
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keadaan kritis, seperti properti dan kekayaan penduduk desa terhadap

tanah bersama, jalan, sekolah, dan fasilitas umum.32

D. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Apabila ditinjau secara etimologi (Yoeti, 1996) istilah pariwisata sendiri

berasal dari bahasa sansakerta yang memiliki persamaan makna dengan tour,

yang berarti berputar-putar disuatu tempat ke tempat lain. Hal ini didasarkan

pada pemikiran bahwa kata “pariwisata” terdiri dari dua suku kata yaitu “Pari”

dan “Wisata” Pari, berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap.

Sedangkan Wisata, berearti perjalanan, bepergian.

Organisasi pariwisata di dunia, UNWTO, mendefinisikan pariwisata

sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang diluar tempat tinggal dan

lingkungannya selama tidak lebih dari selama satu tahun berurutan untuk

berwisata, bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang

dikunjunginya tersebut. Menurut Hunzieker dan Krapf dalam Soekadijo

(2000:12), pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan

gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat,

dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan suatu

pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen

maupun sementara.

Kepariwisataan itu sendiri merupakan pengertian jamak yang diartikan

sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata, yang dalam bahasa

32 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.56-57
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Inggris disebutkan tourism.Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut

subyek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalan wisata dan obyek

wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Sebagai dasar untuk mengkaji dan

memahami berbagai istilah kepariwisataan, berpedoman pada Bab 1 pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau

sekelompok orang untuk mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang

dikunjungi dalam jangka waktu sementara;

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata

dan bersifat multi dimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah,

dan pengusaha;

5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
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6. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah

kawasan geografis yang berada dalam suatu atau lebih wilayah administratif

yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas

pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi

terwujudnya kepariwisataan;

7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;

8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan

kegiatan usaha pariwisata;

9. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam

rangka menghasilkan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan

wisatawan penyelenggaraan pariwisata;

10. Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama

pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembanganpariwisata yang

mempunyai pengaruh dalam suatu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan

ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung

lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

2. Jenis-jenis Wisata

Wisata berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Wisata Alam, yang terdiri dari:

1) Wisata Pantai (Marine Tourism), merupakan kegiatan pariwisata yang

ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing,



47

menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana

akomodasi, makan dan minum.

2) Wisata Etnik (Etnik Tourism), merupakan perjalanan untuk mengamati

perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakatyang dianggap

menarik.

3) Wisata Cagar Alam (Ecotourismi), merupakan wisata yang banyak

dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara

dipegunungan, keajaiban hidup binatang (Margasatwa) yang langka, serta

tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat ditempat-tempat lain.

4) Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negri-negri yang

memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan

oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.

5) Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalan

ke proyek-proyek  pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan dimana

wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan tinjauan untuk

tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman disekitarnya.

b. Wisata Sosial-Budaya, yang terdiri dari:

1) Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk

golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa,

bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya

seperti tempat bekas pertempuran (battle field) yang merupakan daya

tarik wisata utama di banyak negara.



48

2) Musium dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang

berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan disuatu kawasan atau

daerah tertentu. Musium dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya,

antara lain musium arkeologi, sejarah, etnologi,sejarah alam, seni dan

kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, maupun dengan

tema khusus lainnya.33

3. Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata

a) Pengembangan Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan

yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan

beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek aspek tersebut

adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran),

karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial,

keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak

pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya. Teknik

pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut.

1) Carrying Capacity

Yaitu teknik yang sering digunakan dalam pengembangan destinasi

wisata adalah carrying Capacity (daya dukung kawasan).34 Konsep ini

33 M. Liga Suryadana & Vanny Octavia, Pengantar Pemasaran Pariwisata, Alfabeta,
Bandung, 2015, hlm. 30-33

34 I Gede Pitana dan I Ketut Surya Dirta, Pengantar Ilmu Pariwisata, Andi,
Yogyakarta,2009, hlm. 134
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secara gamblang mengandung makna batasan (limit). Batas atas (Ceiling)

atau tingkatan/ level (threshold) yang tidak boleh dilewati dalam

pembangunan atau pengembangan destinasi pariwisata. Batasan daya

dukung dipengaruhi oleh dua faktor:

(a) Mempunyai implikasi pemasaran yang melibatkan atau berkaitan

dengan wisatawan. Hal ini menyangkut karakteristik wisatawan,

seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, motivasi, attitude, dan

harapan, latar belakang, ras dan etnik, serta pola prilaku.

(b) Berkaitan dengan atribut destinasi, seperti kondisi lingkungan dan

alam, struktur ekonomi dan pembangunan, struktur sosial dan

organisasi, dan level pengembangan pariwisata.

2) Recreational Carrying Capacity

RCC diakui sebagai model utama untuk mengelola dampak akibat

kunjungan wisatawan. Dampak dari pengembangan dan pengembangan

wisata (baik tipe, lokasi, dan kualitasnya) pada lingkungan diteliti dan

diidentifikasi tingkat kritisnya. Contohnya, tingkat kritis suatu destinasi

wisata yang mengacu pada jumlah orang yang mengunjungi kawasan

tersebut pertahun atau perhari atau persekali kunjunngan.35

3) Recreational Opportunity Spectrum (ROS)

ROS pertama kali diperkenalkan oleh Clarke dan Stanley dari The

United States Forest Service pada tahun 1979. Ros merupakan teknik

indentifikasi karakteristik dari suatu kawasan atau destinasi dengan

35Ibid., hlm. 136
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setting yang berbeda dan memadukan dengan peluang rekreasi untuk

keuntungan terbaik bagi pengguna kawasan/destinasi dan lingkungan.

Yang pertama kali harus dilakukan dalam ROS adalah menentukan

karakteristik destinasi atau wilayah yang akan dikembangkan sebagai

daerah rekreasi/wisata.36

4) Limit of Acceptable Change (LAC)

Limit of acceptable change (LAC) menolak anggapan bahwa

semakin pemanfaatan suatu destinasi akan menyebabkan semakin besar

dampak yang ditimbulkannya. Pemikiran dibalik hal ini dalah bahwa

perubahan merupakan suatu keniscayaan sebagai konsekuensi pemakaian

sumber daya dan oleh karenanya sebuah framework diperlukan untuk

mengelola masalah yang terjadi berdasarkan seberapa jauh perubahan

tersebut dapat diterima. Ketika batas perubahan yang dapat diterima

sudah tercapai, berati sebuah kapasitas sebuah destinasi juga telah

tercapai. Manajemen harus menerapkan tindakan strategis untuk

mempertahankan destinasi dari pemakaian lebih lanjut, misalnya dengan

pembatasan pemakaian.37

5) Visitor Impact Managemen Model (VIMM)

Dalam konsep ini carryng capacity tidak menjadi fokus utama tetapi

lebih difokuskan pada keterkaitan antara perencanaan, pengawasan, dan

pengambilan keputusan. VIMM menyadari bahwa pengunjung atau

36Ibid., hlm.138

37Ibid., hlm.141
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wisatawan bukan satu-satunya yang menyebabkan dampak pada

destinasi. Manajemen yang efektif harus berbuat lebih baik dari sekedar

RCC tetapi melibatkan pertimbangan ilmiah dalam pengambilan

keputusan.38

6) Visitor Experience and Resource Protection Model (VERP)

Titik awal VERP dimulai dengan menentukan cakupan pengalaman

wisatawan yang dapat ditawarkan dalam sebuah destinasi/kawasan, dan

menentukan tujuan yang ingin diwujudkan berkenaan dengan kondisi

sumber daya destinasi. VERP menggunakan zoning untuk menentukan

penggunaan dan manajemen strategi yang tepat untuk areal berbeda

dalam kawasan/destinasi.

7) Visitor Activity Managemen Program (VAMP)

VAMP merupakan sistem manajemen yang berusaha mengubah

orientasi dari produk, misalnya obyek dan pengunjung/wisatawan,

kepada orientasi pemasaran dengan penekanan pada pemenuhan

kebutuhan dan keinginan konsumen.

8) Tourism Oppourtunity Spectrum (TOS)

Secara detail, TOS menganut asumsi bahwa spektrum pengukuran

dan penilaian indikator perencanaan yang digunakan haruslah:

a. Dapat diamati dan diukur.

b. Secara langsung dapat dikendalikan di bawah manajemen kontrol.

38Ibid., hlm.143
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c. Terkait langsung dengan preferensi wisatawan dan mempengaruhi

keputusannya untuk melakukan wisata atau tidak ke tempat tersebut.

d. Mempunyai karakteristik dengan kondisi tertentu.39

b) Perencanaan dalam Pengelolaan Pariwisata

Perencanaan berarti memperhitungkan sesuatu untuk memenuhi

kebutuhan di masa yang akan datang. Perencanaan dan pengelolaan

pariwisata berarti untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di masa yang

akan datang. Oleh karena itu, kecendrungan pertumbuhan penduduk,

persediaan lahan cadangan, pertumbuhan fasilitas, dan kemajuan teknologi

dengan penerapannya harus dimasukkan dalam perencanaan tersebut. Selain

itu, kualitas sumber daya pengelola pariwisata juga sangat berpengaruh

terhadap kemajuan dari industri pariwisata tersebut sebab dalam

pengelolaan/manajemen pariwisata memerlukan keahlian dan pengalaman

seperti dikemukakan oleh Salim (1982:223) bahwa berapapun banyaknya

modal yang dimiliki, pembangunan tidak akan terlaksana kecuali disertai

dengan sumber daya managerial yang mampu mengelola modal itu untuk

pembangunan.

Soewarno (2002:378) mengemukakan bahwa “pengelolaan adalah

pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil

guna untuk mencapai sasaran”. Obyek dan daya tarik wisata umumnya

terdiri atas sumber daya dan obyek yang bersifat hayati dan non hayati,

dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan

39Ibid, hlm.144
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kuantitasnya pengelolaan obyek dan daya tarik wisata harus

memperhitungkan berbagai sumberdaya wisatanya secara berdayaguna agar

tercapai sasaran yang diinginkan.

Tujuan perencanaan dan pengembangan pariwisata yang lebih lanjut

guna meningkatkan kemakmuran secara serasi dan seimbang dapat tercapai

secara optimal mungkin apabila pemerintah ikut berperan dalam

perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Berkembangnya suatu kawasan

wisata tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan melalui kerjasama

kepariwisataan, masyarakat dan pemerintah. Munasef (1995:1) menyatakan

bahwa pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha

yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana

dan prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani

kebutuhan wisatawan. Marpaung (2000:79) menyatakan bahwa hal yang

perlu diperhatikan pengembangan suatu daya tarik wisata yang potensial

harus dilakukan penelitian, inventarisasi dan evaluasi sebelum fasilitas

wisatadikembangkan. Hal ini penting agar pengembangan daya tarik wisata

yang ada dapat sesuai dengan keinginan pasar potensial dan untuk

menentukan pengembangan yang tepat dan sesuai.

Terkait dengan hal tersebut menurut Yoeti (1990:285) terdapat 3 faktor

yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata sebagai

suatu industri, ketiga faktor tersebut adalah tersedianya obyek atraksi

wisata, adanya fasilitas dan asesibilitas, dan bernilai untuk dikunjungi dan

dilihat. Sedangkan amenitas yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas seperti
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tempat penginapan, hiburan, restoran dan transportasi lokal yang

memudahkan aksesibilitas wisatawan. Obyek wisata merupakan akhir

perjalanan wisata yang harus memenuhi syarat aksesibilitas, artinya obyek

wisaya harus mudah dicapai. Selain itu, dalam pengembangan

kepariwisataan perlu diperhatikan pula kualitas lingkungan.

c) Etika Perencanaan Pariwisata

Perencanaan pengembangan suatu kawasan wisata memerlukan tahapan

sebagai berikut:

1) Marketing research

Pengembangan suatu kawasan wisata pada hakekatnya merupakan

kegiatan yang bersifat profit atau mencari keuntungan. Hal ini berarti

pengembangan pariwisata tidakn dapat lepas dari aspek ekonomi atau

dengan kata lain tidak dapat lepas dari aspek peningkatan pendapatan,

baik pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat setempat

sebagai dampak dari adanya lokasi wisata di daerah atau wilayah

tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam perencanaan pariwisata

perlu dilakukan marketting research atau riset terhadap prospek pasar

dari obyek wisata yang direncanakan, sehingga akan dapat diketahui

bentuk wisata apa yang sebenarnya menjadi keinginan konsumen atau

keinginan pasar. Dengan demikian maka akan diperoleh profit yang

optimal dari keberadaan obyek wisata tersebut, tidak hanya dari aspek
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pendapatan daerah maupun peningkatan pendapatan masyarakat

setempat, namun juga dari aspek kepuasan yang diperoleh wisatawan.

2) Situational Analyis

Dalam perencanaan pariwisata, harus didasarkan pada penelitian

atau kajian/analisis atas faktor geografinya, tidak hanya berdasarkan pada

faktor administrasi saja. Selain faktor geografis, analisis juga perlu

dilakukan terhadap faktor lingkungan sosial seperti faktor demografi

maupun faktor ekonomi, serta faktor ekologi. Selain itu, juga harus

memperhatikan faktor sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Dengan

demikian perencanaan pariwisata yang dilakukan akan menjadi bersifat

integratif karena mempertimbangkan hasil analisis dari berbagai aspek

3) Marketing Target

Menurut Salah Wahab sebagaimana dikutip oleh Soekadijo

(2000:218), pemasaran merupakan proses manajemen yang digunakan

oleh organisasi pariwisata untuk mengidentifikasikan target wisatawan

atau wisatawan yang mereka pilih baik yang aktual maupun yang

potensial, dan berkomunikasi dengan mereka untuk menentukandan

mempengaruhi keinginan, kebutuhan, motivasi, kesenangan mereka pada

tingkat lokal, regional, nasional dan untuk merumuskan serta

mengalokasikan produk pariwisata yang sesuai dengan situasi dengan

maksud untuk mencapai kepuasan wisatawan dan mencapai sasaran yang

diinginkan.
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4) Tourism Promotion

Dalam pemasaran sering digunakan promosi atau publikasi dengan

tujuan agar keberadaan suatu obyek wisata dapat diketahui oleh

wisatawan atau calon wisatawan. Promosi dapat dilakukan secara

langsung atau tidak langsung. Promosi langsung dilakukan melalui

display rumah adat, gambar-gambar, pameran khusus, brosur yang

disebarkan, pemberian rabat atau diskon selama waktu tertentu,

pemberian hadiah khusus selama waktu promosi, misalnya karcis bebas

untuk menyaksikan atraksi di daerah wisata. Sedangkan promosi tidak

langsung dilakukan dengan pemberian informasi dalam bentuk barang

cetakan, publikasi dalam majalah, penyelenggaraan work shop,

kunjungan pada perusahaan penyalur.

5) Pemberdayaan Masyarakat Setempat

Pembangunan kawasan wisata pada hakekatnya tidak dapat

melepaskan diri atau melepaskan keberadaan warga setempat. Karena

keberadaan obyek wisata seberarnya tidak semata-mata hanya untuk

meningkatkan pendapatan daerah, namun juga diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan atau meningkatkan kehidupan ekonomi sosial

warga sekitar.

Selain itu, pembangunan wisata seharusnyamampu memberikan

kesempatan bagi seluruh rakyat unuk berusaha dan bekerja. Kunjungan

wisatawan kesuatu daerah seharusnya memberikan manfaat ya g sebesar-

besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dengn
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demikian pariwisata akan dapat mampu memberikan andil yang besar

dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi

ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan

pariwisata. Dengan demikian maka partisipasi warga setempat melalui

strategi pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan.

Hal lain yang mendasari perlunya pemberdayaan masyarakat

setempat karena pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat utama

dalam mengimplementasikan disentralisasi dan otonomi daeah dimana

pembangunan mulai tahap perencanaan hingga pengawasan melibatan

partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mendorong proses

demokratisasi berjalan dengan lancar dengan prinsip dasar partisipasi,

kontrol, transparansi, dan akuntabilitas.40

d) Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu  pada prinsip-prinsip

pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam,

komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati

kegiatan wisatanya serta bermanfaatbagi kesejahteraan komunitas lokal.

Menurut Cox (1985, dalam Dowling dan Fennel, 2003:2), pengelolaan

pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

40Suryo Sakti Hadiwijoyo, Op.Cit., hlm.57-62
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1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada

kearifan lokal dan special lokal sense yang merefleksikan keunikan

peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi

basis pengembangan kawasan pariwisata.

3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah

budaya lokal.

4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan

lingkungan lokal.

5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan

pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif,

tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas

pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (carrying capacity).41

e) Metode pengelolaan Pariwisata.

Untuk menyinergikan pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsip-

prinsip pengelolaan diperlukan suatu metode pengelolan yang menjamin

keterlibtan semua aspek dan komponen pariwisata. Metode pengelolaan

pariwisata mencakup beberapa kegiatan berikut:

1. Pengonsultasian dengan semua pemangku kepentingan.

Hal ini dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti melalui

pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industri pariwisata,

dewan pariwisata, konsultasi publik dalam subyek tertentu, penjajakan

41I Gede Pitana & I Ketut Diarta, Op.Cit, hlm.81
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dan survei, konsultasi kebijakan dengan beragam kelompok kepentingan,

dan memulai interaksi antara departemen pemerintah terkait dengan

berbagai pihak sesuai subjek yang ditentukan.

2. Pengidentifikasi isu.

Isu pariwisata akan semakin beragam seiring dengan meningkatnya

skala kegiatan yang dilakukan. Isu-isu yang mungkin muncul dalam

kegiatan pariwisata, misalnya penyebaran dan ketimpangan pendapatan

antar wilayah, pembangunan infrastruktur termasuk transportasi,

akomodasi dan atraksi, investasi termasuk akses kepada modal dan

investasi asing, kompetisi internasional dan pemantauan pasar, promosi

pariwisata, riset dan statistik pariwisata; pendidikan dan pelatihan

pariwisata; dampak pariwisat; regulasi pemerintah, pajak, hubungan

industrial, dan; kebutuhan pengembangan sektor pariwisata minat

khusus.

3. Penyusunan kebijakan

Kebijakan yang disusun mungkin akan berdampak langsung maupun

tidak langsung dengan pariwisata. Kebijakan ini akan menjadi tuntunan

bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan

pariwisata.

4. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus

Agen ini bertujuan menghasilkan rencana strategis sebagai panduan

dalam pemasaran dan pengembangan fisik di daerah tujuan wisata. Agen
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ini juga bertugas melakukan riset pasar, pemasaran daerah tujuan wisata,

dan mendorong pembangunan fasilitas dan perusahaan pariwisata.

5. Penyediaan fasilitas dan operasi

Hal ini terutama berkaitan dengan situasi dimana pelaku usaha tidak

mampu menyediakan fasilitas secara mandiri. Pemerintah berperan

memberi modal dalam usaha, pemberian subsidi kepada fasilitas dan

pelayanan yang fital tetapi tidak mampu membiayai dirinya sendiri tetapi

dalam jangka panjang menjadi penentu keberhasilan pembangunan

pariwisata.

6. Penyediaan kebijakan fiskal, regulasi, dan lingkungan sosial yang

kondusif

Hal ini terutama diperlukan sebagai prasyarat bagi

organisasi/perusahaan untuk mencari keuntungan atau target perusahaan

yang telah ditetapkan.

7. Penyelesaian konflik kepentingan dalam masyarakat

Hal ini merupakan peran yang sulit tetapi akan menjadi salah satu

peran yang sangat penting dalam era dimana isu lingkungan dan

konservasi sumber daya menjadi isu penting.42

f) Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata

Untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan baik secara

ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan, maka pengelola wajib melakukan

manajemen sumber daya yang efektif. Manajemen sumber daya ditujukan

42Ibid, hlm. 88
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untuk menjamin perlindungan terhadap ekosistem dan degradasi kualitas

lingkungan. Singkatnya, menjadikan lingkungan sedemikian rupa sehingga

tidak terganggu keseimbangannya. Hal ini berarti manajemen sumber daya

berperan dalam pemilihan aktivitas yang berdampak minimal terhadap

kelestarian ekosistem. Strategi manajemen sumber daya, menurut Liu

(1994:45), harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Menggunakan sumber daya yang terbarukan (renewable resources)

Pemakaian sumber daya yang dapat diperbaharui, misalnya energi

matahari, pemanfaatan ikan dan sumber daya laut yang tidak langka dan

tidak dilarang, dan sebagainya, perlu mendapat perhatian lebih karena

sudah semakin terbatasnya sumber daya yang tersedia.

2. Pemanfaatan untuk berbagai kepentingan ( multiple uses)

Pemakaian sumber daya untuk berbagai kepentingan, yang bisa

berjalan bersamaan. Misalnya, sumber daya pantai dan kawasan pesisir

dapat dijadikan budidaya ikan, terumbu karang, rumput laut dan

sekaligus sebagai tempat rekreasi pantai dan perairan. Pemanfaatan

bendungan untuk irigasi pertanian, olah raga, perikanan, pembangkit

tenaga listrik, wisata dan sebagainya.

3. Daerah zona (designated areas/zonasi)

Pembatasan kawasan tertentu (core areas) dan kawasan pembatas

(corridor areas) dalam rangka meminimalisasi dampak terhadap

lingkungan secara keseluruhan. Pembagian kawasan harus jelas dengan

peruntukan masing-masing.
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4. Konservasi dan preservasi sumber daya (conservation and preservation of

resources)

Perlindungan dan pelestarian semua sumber daya mendekati kondisi

aslinya dengan memelihara proses alaminya.

Dengan mengacu prinsip-prinsip diatas maka manajemen sumber

daya pariwisata harus memperhatikan hal-hal dibawah ini:

1. Flora dan fauna

Dengan kondisi dan keunikan lingkungan, flora dan fauna sering

menjadi atraksi kunci bagi pariwisata. Ada kalanya keunikan alam ini

bertentangan dengan pemanfaatan secara tradisional oleh komunitas

lokal. Keberadan pariwisata menjadi inspirasi dan motivas bagi

komunitas lokal yang secara tradisional memanfaatkannya. Mereka

bisa mengubah cara memanfaatkannya menjadi lebih bijak sekaligus

disaat yang sama melakukan upaya konservasi. Pengawasan terhadap

masuknya spesies baru menjadi sangat penting mengingat hal itu akan

menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Spesies asing

berpotensi menghancurkan habitat asli dan pada gilirannya akan

mengancan sumber daya yang menjadi potensi utama tetap

berjalannya pariwisata.

2. Sumber daya air

Sumber daya air sangat terbatas. Upaya konservasi sumber daya

tersebut sangat esensial karena sangat vital perannya dalam
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menunjang pengembangan pariwisata. Tanpa suplai sumber daya air

tidak akan ada pengembangan pariwisata.

3. Sanitasi dan limbah

Kontrol terhadap opembuangan limbah sangat penting bagi

kelangsungan pariwisata. Tantangannya adalah bila mana komunitas

lokal secara tradisional menjadikan kawasan wisata sebagai tempat

pembuangan limbah. Hal itu jelas bertentangan dengan konsep

pariwisata. Penting untuk mengintroduksikan pendaur ulangan dan

pengelolaan limbah yang bersahabat dengan lingkungan. Sebaiknya

tempat pembuangan dan pengelolaan sampah diletakkan jauh dari

lokasi wisata agar tidak mencemari kawasan sekitarnya.

4. Kualitas udara

Umumnya wisatawan mengharapkan kondisi tempat tujuan wisata

yang sehat dan menyenangkan. Kondisi udara yang bebas polusi dalah

salah satunya. Industri yang berpotensi sebagai sumber polusi udara

sebaiknya dipisahkan jauh-jauh dari lokasi wisata. Demikian juga

tempat pembuangan sampah yang menimbulkan bau yang menggangu

kenyamanan hendaknya tidak terletak terlalu dekat dengan kawasan

wisata.

5. Kawasan pesisir pantai

Salah satu atraksi menarik dari ekowisata pantai dan rekreasi

perairan adalah kawasan pesisirnya. Konfigurasi karang, hutan bakau,

batu pantai, rumput dan perdu pantai, sangat menarik bagi wisatawan
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tetapi keberadaannya sangat rawan. Oleh karenanya harus dikelola

dengan baik dan hati-hati. Pembuatan program konservasi dan aturan

pemanfaatannya menjadi sangat penting. Pengelolaannya harus

melibatkan komunitas lokal karena mereka yang bersentuhan

langsung dengan sumber daya tersebut dalam kehidupan sehari-

harinya. Komunitas lokal harus dilibatkan mulai dari perencanaan

pemanfaatan kawasan pesisir sampai tahap pengawasannya.

6. Zoning

Begitu tekanan pemanfaatan kawasan pesisir dan pantai untuk

rekreasi perairan meningkat, keberadaan manajemnen pemanfaatan

sumber daya perairan menjadi sangat dibutuhkan untuk menghindari

konflik. Zona pemanfaatan kawasan perairan pantai juga penting

untuk menghindari konflik pemakaian di masa depan.

7. Kepedulian lingkungan

Wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata ingin mendapat

pengalaman baru sambil menikmati keindahan alam dan lingkungan.

Yang menjadi masalah adalah ketika mereka tidak sadar bahwa

kegiatan dan prilaku wisatanya justru berpotensi untuk menjadi

perusak keseimbangan ekosistem. Wisatawan harus diberi

pemahaman untuk tetap ikut serta menjaga keseimbangan ekosistem

dengan menghindari perbuatan yang tidak perlu. Sebaliknya atraksi
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harus dibangun untuk melibatkan wisatawan justru penyelamat

ekosistem. 43

4. Pariwisata dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pariwisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan

Allah Ta’ala, menikmati indahnya alam sebagai pendorong jiwa manusia untuk

menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan motivasi menunaikan

kewajiban hidup. Dalam konsep islam perjalan manusia dengan maksud dan

keperluan tertentu dipermukaan bumi (berpariwisata), harus diiringi dengan

keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari hasil

pengamatan dalam perjalanannya.44

Pariwisata syari’ah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan

pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata

syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasonal, sederhana dan seimbang.

Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan

kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT.

Terdapat beberapa faktor standar pengukuran pariwisata syaiah dari segi

administrasi dan pengolahannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut

dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri yaitu:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara

keseluruhan.

43 Ibid, hlm.89

44 Aisyah Oktarini, Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Lampung, 2012, hlm.36
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2. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-

prinsip Islam.

3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip islam.

4. Rumah makan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.

5. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.

6. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim

melakukan kegiatan keagamaan.

7. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam.45

Dalam pariwisata, Islam menggaris bawahi niat atau tujuan sebagai

pembeda boleh atau tidaknya pariwisata tersebut. Niat atau tujuan yang amar

ma’ruf nahi munkar dalam perjalanan pariwisata menjadikan berlakunya

keringanan-keringanan yang diberikan Allah SWT kepada musafir. Tujuan dari

ekonomi Islam adalah tujuan pengembangan, berproduksi dan menambah

pemasukan negara, syari’ terkait dengan kebebasan pemutaran harta, keadilan

dan perputaran harta. Dan tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan di

akhirat. Dari tujuan diatas, maka perkembangan pariwisata dalam Islam

haruslah sejalan dan sesuai dengan syariat Islam yang dapat membuat semua

golongan manusia tidak peduli kaya atau miskin menjadi sejahtera bukan

hanya di dunia tapi juga di akhirat.46

45Ibid., hlm.38

46 M. Hanbali, Tujuan Ekonomi Islam. Dialetika, 2013.
http://marx83.wordpress.com/2008/11/30/tujuan-ekonomi-islam-2/, diakses pada 15 september
2016
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5. Peran Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah

yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan

merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan

peningkatannya. Manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah:

a) menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah

daerahmaupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari

meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat,

berupa penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro

perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan

usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga

perekonomian daerah dapat ditingkatkan.

b) membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata

rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja

bagi masyarakat di daerah tersebut.

c) menambah devisa negara. Dengan makin banyaknya wisatawan yang

datang, maka makin banyak devisa yang akan diperoleh.

d) merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjanggerak

pembangunan daerah.”

Industri pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan

penyumbang devisa negara terbesar dalam bidang nonmigas. Terlebih ketika

pemerintah Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri
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pariwisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai

sumber penerimaan daerah.

Adalah suatu langkah jitu jika industri pariwisata dipergunakan oleh

daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu

sarana untuk meningkatkan PAD. Namun sebagai konsekuensinya, daerah-daerah

tersebut harus melakukan pengembangan-pengembangan terhadap potensi-potensi

pariwisata masing-masing daerah dengan mencari dan menciptakan peluang-

peluang baru terhadap produk-produk pariwisata yang diunggulkan.

Yang perlu mendapat perhatian bahwa pengembangan industri pariwisata

daerah terkait dengan berbagai faktor yang mau tidak mau berpengaruh dalam

perkembangannya. Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami apa saja faktor

yang sesuai faktual memegang peranan penting dalam pengembangan industri

pariwisata daerah khususnya dalam rangka penerapan otonomi daerah, sehingga

pada akhirnya pengembangan industri pariwisata daerah diharapkan mampu

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan PAD dan mendorong

program pembangunan daerah.

Bagi Indonesia, industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif

yang di pandang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional,

sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian khusus kepada

industri pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa

Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar yang dapat

dijadikan modal bagi pengembangan industri pariwisatanya. Salah satu tujuan

pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk meningkatkan
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pendapatan devisa khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada

umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-

kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Sehubungan dengan penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang

menyangkut pengembangan industri pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan,

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi wewenang daerah untuk

menyelenggarakannya. Dengan demikian masing-masing daerah dituntut untuk

lebih mandiri dalam mengembangkan obyek dan potensi wisatanya, termasuk

pembiayaan promosinya.

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat

dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara

langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya

perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri

pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya dengan dibangunnya sarana

prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam

proyek¬proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain

sebagainya.

Untuk mengembangkan industri pariwisata suatu daerah diperlukan strategi-

strategi tertentu maupun kebijakan-kebijakan baru di bidang kepariwisataan.

Sebuah gagasan menarik dari Sri Sultan HB X yang menyodorkan konsep

kebijakan pariwisata borderless, yaitu suatu konsep pengembangan pariwisata

yang tidak hanya terpaku pada satu obyek untuk satu wilayah,sedangkan pola

distribusinya harus makin dikembangkan dengan tidak melihat batas geografis
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wilayah.47Dampak perkembangan pariwisata terhadap kondisi sisial ekonomi

masyarakat lokal dikelompokkan oleh Cohen (1984) menjadi 8 kelompok besar

yaitu:

1. dampak terhadap penerimaan devisa

2. dampak terhadap pendapatan masyarakat

3. dampak terhadap kesempatan kerja

4. dampak terhadap harga-harga

5. dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan

6. dampak terhadap kepemilikan dan kontrol

7. dampak terhadap pembangunan pada umumnya

8. dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Perlu diketahui variable-variable dari sektor pariwisata yang mempengaruhi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) indikator industri pariwisata yang mempengaruhi

pendapatan asli daerah salah satunya jumlah kunjungan wisatawan domestik,

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan retribusi obtek wisata. Dalam

rangka pembangunan daerah, sektor pariwisata memegang peranan yang

menentukan dan dapat sebagai katalisator untuk meningkatkan opembangunan

sektor-sektor lain secara bertahap. Keberhasilan pengembangan sektor

kepariwisataan berarti meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah dimana

kepariwisataan merupakan komponen utama.48

47http://pariwisata.rejanglebongkab.go.id/pad-industri-pariwisata-dalam-menunjang-
otonomi-daerah/

48 Ni Luh Sili Antari, “Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Asli Daerah
Kabupaten Gianyar “ Jurnal Perhotelan dan Pariwisata, vol.3 edisi Agustus 2013, hlm. 36-37


