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ABSTRAK 

  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kunjungan 

wisatawan macanegara di Kabupaten Pesisir Barat Khususnya pada Pantai 

Tanjung Setia sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu destinasi pariwisata 

yang ada di Provinsi Lampung, akan tetapi perlu adanya norma-norma yang 

berlaku dalam kunjungan wisata. Maka diperlukan kebijakan pemerintah 

yang mengatur tentang penaggulangan dampak negatif objek wisata di pantai 

Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat kebijakan pemerintah Kabupaten 

Pesisir Barat dalam menaggulangi dampak negatif objek wisata dengan 

mengeluarkan undang-undang  Nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban 

pariwisata,. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskritif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara kepada 

Dinas Pariwisata yang mengerti tentang undang-undang kepariwisataan dan 

pengelola kepariwisataan dalam menaggulangi dampak negatif objek wisata 

dan juga menggunakan teknik kuisioner yang diambil secara proposive 

sampling kepada masyarakat di pantai Tanjung Setia Krui. Responden yang 

saya jadikan sampel pada penelitian ini adalah 8 orang. Dan sumber data yang 

saya gunakan adalah sumber data primer dan skunder. Adapun masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Tinjuan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap 

Kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Menanggulangi 

Dampak Negatif Objek Wisata Di Pantai Tanjung Setia Krui. Berdasarkan 

hasil penelitan kebijakan pemerintah daerah tentang menanggulagi dampak 

negatif objek wisata di Pantai Tanjung Setia Pesisir Selatan Sebenarnya sudah 

sangat jelas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan 

peraturan daerah nomer 7 tahun 2018 pasal 22 ayat (1) dalam menanggulangi 

dampak negative objek wisata tentang ketertiban pariwisata. Setelah 

dijalankan dengan cara yang baik tentang dampak objek wisata bersama-sama 

dengan masyarakat sekitarnya. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat peraturan daerah nomer 7 

tahun 2018. Sudah menjalankan sebagai pemimpin (ulil-amri) karena dalam 

peraturan daerah tersebut mengandung maslahah (manfaat) bagi masyarakat 

sekitar di Kabupaten Pesisir Barat dan menghilangkan kemudharatan. 

Kata Kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Kebijakan Pemerintah Menaggulai 

Dampak Negatif objek Wisata 
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MOTTO 

 

 

 

 

                             

      

 

Artinya: “Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS-Al-ahzab (33):21) 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, 

maka akan penulis jelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini 

adalah: “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Barat Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Obyek 

Wisata (Studi Kasus Di Wisata Pantai Tanjung Setia Krui) ” yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari, dan sebagainya).
1
 

2. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang 

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2
 

3. Objek Wisata adalah suatu tempat hiburan yang ada untuk rekreasi atau 

liburan.
3
 Yang dimaksud dengan Wisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan istilah-istilah bagaimana dikemukakan di atas, maka yang 

dimaksud judul dalam skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan 

                                                             
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). h.1060 
2
 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, (Jakarta: Prenameda, 2014), h.3  

3
  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). h.1061 



2 
 

 
 

memfokuskan kepada Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Menanggulangi Dampak Negatif 

Obyek Wisata (Studi Kasus Di Wisata Pantai Tanjung Setia Krui). 

B. Latar Belakang Masalah   

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan 

yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahtraan 

masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh 

dan merata sehingga perlu adanya pembinaan yang terarah dan terkoordinir. 

Disamping itu, konsep tentang pariwisata mencakup tentang upaya 

pemberdayaan, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai 

jenis usaha pariwisata. 

Smith dan Wardiyanta menyatakan bahwa secara substansi pariwisata 

merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat, yaitu berkaitan dengan cara 

penggunaan waktu senggang yang dimiliki seseorang.
4
 Taman wisata 

merupakan salah satu kegiatan industri ekonomi yang sangat menjanjikan, 

bukan hanya bagi pemilik saham maupun pemilik taman wisata itu sendiri, 

namun ternyata keberadaan taman wisata juga memiliki dampak terhadap 

perekonomian masyarakat sekitarnya, dengan adanya taman wisata disuatu 

daerah maka secara langsung akan membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar khususnya,  disamping itu keberadaan taman wisata akan 

membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk membuka berbagai macam 

                                                             
4 Wardiyanta, Metode Penelitian Pariwisata, (Yogyakarta: Gramedia, 2006), h. 1 
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usaha kecil menengah yang mampu meningkatkan perekonomian mereka. 

Sektor pariwisata tanpa dipungkiri telah memberikan pemasukan bagi Negara.  

Devisa Negara yang berasal dari turis lokal maupun mancanegara telah 

memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan Negara. Maka dari itu 

pariwisata merupakan aset Negara yang menjanjikan hingga saat ini terus 

dikembangkan sektor-sektor yang berhubungan dengan pariwisata juga 

menjadi perhatian dan terus ditingkatkan dari segi kualitas.
5
  

Salah satu contoh dalam usaha Pariwisata di Indonesia menurut UU 

Kepariwisataan No 9 Tahun 1990 Pasal  1 (5) adalah segala yang berhubungan 

dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidangnya. Indonesia 

memiliki sumber daya wisata yang amat kaya dengan asset alam, budaya, flora 

dan fauna dengan ciri khas Asia dan Australia di setiap wilayah perairan dan 

pulau di Indonesia
6
 . 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, 

lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai 

dengan amal/kerja sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nahl ayat 

14 sebagai berikut: 

                         

                            

                                                             
5
 James J,Spillance, Ekonomi Pariwisata Sejarah Dan Prospeknya, (Yogyakarta: 

Kanisus,1987), h. 28-31. 
6
 Gunawan, Perencanaan Pariwisata: Teori dan Praktek, Pariwisata Indonesia 

Menghadapi Abad XXI, (Bandung: PPKLP ITB, 1998), h. 56 
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 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesunggunya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.” (Q.S An-Nisa:58). 

 

Ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah 

pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, 

hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang 

komperhensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, 

sistem sosial dan lain sebagainya.
7
 

Provinsi Lampung yang terletak di Pulau Sumatra merupakan salah 

satu tujuan wisata di Indonesia yang menawarkan berbagai sector wisata salah 

satunya obyek wisata alam contohnya pantai, air terjun, gunung, laguna dan 

lainnya. Obyek wisata alam yang memiliki keindahan, keunikan budaya, dan 

memiliki karakter atau keunikan masing-masing yang berpotensi untuk dapat 

dikembangkan menjadi obyek wisata daerah, selain untuk dapat 

dikembangkan, obyek wisata diupayakan dapat menjadi daya Tarik wisata, 

sehingga sector pariwisata, dapat dijadikan salah satu harapan dalam 

peningkatan pendapatan ekonomi daerah. Potesi wisata yang ada di Provinsi 

Lampung salah satunya berada di Kabupaten Pesisir Barat. 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

Provinsi Lampung yang memiliki banyak potensi alam yang menarik untuk 

dijadikan obyek pariwisata. Potensi pariwisata itu masing-masing mempunyai 

                                                             
7
 Imam Al Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthhaniyyah, Hukum-Hukum Penyelengaraan 

Negara Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 2 
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daya Tarik sendiri. Potensi pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat berpelung 

besar untuk di kembangkan terutama wisata Pantanya terutama pantai tanjung 

setia yang sudah dikelola dan keindahanya mampu menarik minat kunjungan 

wisatawan untuk berwisata dan  berekreasi. 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu hasil dari pemekaran 

Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Pesisir Barat di bentuk berdasarkan 

Undang-Undang No 22 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012 ( Lembaran 

Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang 

pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Dan 

diundangkan pada tanggal 17 November 2012.
8
 

Seiring perkembangan wilayah di Pesisir Barat maka sampai saat ini 

memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih  2.907,23 Km
2 

sebasar 8.39% dari 

luas Provinsi Lampung. Secara geografis, Kabupaten Pesisir Barat berada 

pada posisi antara 40,0
0 
 LU- 6,0

0 
LS dan 103,30

0 
BB – 104,50

0 
BT.  

Bebagai macam jenis obyek wisata banyak tersebar di Kabupaten 

Pesisir Barat. Potensi obyek wisata yang terdapat di Kabapaten Pesisir Barat 

sangat beragam baik wisata alam maupun budaya-budaya berdasarkan 

topologi di atas, Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak potensi obyek 

wisata Pantai baik obyek wisata alam air terjun sungai, maupun Wisata pantai. 

Selain obyek wisata alam terdapat juga obyek wisata tirta buatan, kesehatan, 

                                                             
8
 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Strategi Daerah 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Pesisir Barat Tahun 2015 

(Online),tersedia di: http//www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/09/ p/p/pp_no.78-

2014.pdf.(10 Januari 2020). Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiyah 
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argowisata. Berikut ini nama obyek wisata alam yang dimiliki Kabupaten 

Pesisir Barat diantaranya: 

Tabel 1 

Nama Obyek-obyek wisata di Kabupaten Pesisir Barat 

 

No Data Daya Tarik Wisata 

1 Pulau Pisang (Banana Island) 

2 Pantai Tanjung Setia 

3 Pantai Labuhan Jukung 

4 Pantai Way Jambu 

5 Pantai Nyimbor 

6 Pantai Mandiri 

7 Goa Mutu 

8 Penangkaran Penyu 

9 Kebun Damar 

10 Ekowisata Pemerihan 

11 Rhino Camp Sukaraja Atas 

12 Pantai Melasti 

Sumber Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Tahun 2019 

Data di atas diketahui bahwa pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat 

banyak sekali tempat wisata pantainya, dan pada sektor wisata Pantai terutama 

pantai wisata Tanjung Setia dan pantai yang lain masih banyak juga yang 

tidak merata dalam perkembanganya. Dan kurangnya peran serta pemerintah 

setempat dalam pengembangan objek wisata seperti masih banyak wisata 

pantai yang kurangnya fasilitas-fasilitasnya.  

Dampak negatif yang sering terjadi dipantai-pantai yang ada di 

Kabupaten Pesisir Barat adalah sering kepergok berbuat asusila, merusak 

tempat wisata, membuang sampah sembarangan, serta tingkah laku yang tidak 

sopan tidak sesuai dengan adat istiadat setempat seperti minum minuman 

keras dan lain-lain. 
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Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa masalah yang ada di 

objek wisata Pantai kabupaten Pesisir Barat. Seharusnya Pariwisata 

mempunyai peranan positif, dengan meningkatkan kegiatan ekonomi  dan seni 

budaya serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, selain itu juga dapat 

meningkatkan rangsangan yang berupa pemeliharaan terhadap peninggalan 

sejarah, hutan suaka dan lain sebagainya.
9
  

Menurut peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 

2018 bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki Potensi kawasan wisata alam 

dan wisata budaya yang pengembanganya perlu diarahkan dalam rangka 

mewujudkan kemakmuran dan kesejahtraan masyarakat serta mendorong 

pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat ekonomi dan 

sosial.
10

 

Sedangkan tata kelola objek wisata yang ada di Pantai tanjung setia 

Krui Pesisir Barat masih belum maksimal sehingga masih kurang dukungan 

penuh dari pemerintah setemapat, karena dari tempat wisatanya sendiri sudah 

sangat bagus bila dirawat dan dikelola dengan baik. 

Sebagaimana fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang disusun sabagai judul Tinjauan 

Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 

Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Obyek Wisata (Studi Kasus Di 

Wisata Pantai Tanjung Setia Krui) 

                                                             
9
 Pendit, Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana, (Jakarta: Padnya Paramita, 2002), 

h.76 
10

 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban 

Wisata Pasal 2 
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C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka penulis 

menfokuskan penelitan di atas sebagai mengenai Tinjauan Siyasah Dusturiyah 

Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dalam 

Menanggulangi Dampak Negatif Obyek Wisata (Studi Kasus Di Wisata Pantai 

Tanjung Setia Krui), dengan sub fokus penelitiannya adalah dampak negatif 

objek wisata di pantai tanjung setia krui sesuai apa tidak dengan kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat 

diumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya 

yaitu: identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis merumuskan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dalam 

Menanggulangi Dampak Negatif Obyek Wisata (Studi Kasus Di Wisata 

Pantai Tanjung Setia Kec, Pesisir Selatan)? 

2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Barat Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Obyek 

Wisata (Studi Kasus Di Wisata Pantai Tanjung Setia Kec, Pesisir Selatan)? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kasus penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir 

Barat Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Obyek Wisata (Studi Kasus 

Di Wisata Pantai Tanjung Setia).  

2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Menanggulangi Dampak 

Negatif Obyek Wisata (Studi Kasus Di Wisata Pantai Tanjung Setia). 

F.  Manfaat Penelitian  

Sedangkan hasil penelitian ini pada intinya diharapkan dapat 

memberi manfaat antara lain: 

1. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah 

pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari’ah 

Jurusan Hukum Tata Negara. Selain itu diharapkan menjadi stimulus 

bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus 

berlangsung. 

2. Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum 

sehingga mampu menu  mbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat islam dalam 

acuan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pihak pemiliki cucian 

mobil dengan pengelolah Sesuai Syari’at Islam. 
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G. Kajian Penelitian yang  Relevan 

Penulisan skripsi ini, penulis menelusuri beberapa literatur untuk 

memudahkan penulis dan menjelaskan perbedaan bahasa dan kajian dengan 

penulis-penulis sebelumnya. Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan 

sebagai acuan peneliti dalam pembuatan skripsi maka penulis menggunakan 

beberapa tinjauan pustaka sebagai berikut : 

1. Skripsi yang dilakukan oleh Anjar Kurniawan, Mahasiswa Fakultas 

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara), 2018. Dengan judul 

“Tinjuan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan 

Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulah, Kabupaten Lampung 

Selatan”.  Adapun hasil penelitian Skripsi oleh Anjar Kurniawan 

membahas tentang, bagaimana tinjuan fiqih siyasah dusturiyah terhadap 

pelaksanaan pembanguna Desa menurut UU No 6 tahun 2014, yaitu 

tentang Desa Waysulah untuk pelaksanaan pembangunan sarana maupun 

ekonomi, di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulah, Kabupaten Lampung 

Selatan.
11

 Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

kajian penelitian tentang menanggulangi dampak negatif objek wisata 

                                                             
11 Anjar Kurniawan, Tinjuan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan 

Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa 

Banjarsari, Kecamatan Waysulah, Kabupaten LampungSelatan), (Bandar Lampung, Skripsi UIN 

Raden Intan Lampung), h. 56 
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menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang tatatertib 

pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Skripsi yang dilakukan oleh Sangga Sabda Muhammad, Mahasiswa 

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, Jurusan Hukum Tata Negara, 2018 Dengan Judul, “Tinjuan 

Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon 

Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Di 

Provinsi Kepulauan Riau)”.  Hasil penelitian ini membahas tentang  

tinjuan fiqh siyasah terhadap penetapan wakil Gubernur calon tunggal, 

menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di Provinsi Kepulauan 

Riau yang memang ada calon tunggal pencalonan wakil gubernur di 

Kepulauan Riau.
12

 Adapun yang membedakan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah kajian penelitian tentang menanggulangi 

dampak negatif objek wisata menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2018 tentang tatatertib pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan objek 

penelitian yang berbeda. 

3. Skripsi yang dilakukan oleh Angga Wijaya, Mahasiswa UIN Sunan 

Gunung Jati Bandung, Jurusan Hukum Tata Negara, 2015 dengan judul, 

”Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 13 Tahun 

2007 Tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras Dihubungkan 

dengan Siyasah Dusturiyah”. Dialatarbelakangi dengan banyaknya 

perbuatan maksiat seperti pelacuran dan minum-minuman keras di 

                                                             
12

 Sangga Sabda Muhammad, Tinjuan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Penetapan 

Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Di 

Provinsi Kepulaun Riau), (Surabaya, Skripsi UIN Sunan Ampel), h. 67  
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Kabupaten Purwakarta, sehingga Pemerintah Daerah mengeluarkan  Perda 

No. 13 Tahun 2007 tentang pelacuran dan minuman keras.
13

 

Perbedaandengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kajian 

penelitian tentang menanggulangi dampak negatif objek wisata menurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang tatatertib pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat dan objek penelitian yang dibahas. 

4. Jurnal yang diteliti oleh Abdillah Afandi,  Mahasiswa Pascasarjana UIN 

Raden Intan Lampung, ejurnal.radenintan.ac.id. dengan judul. “Analisis 

Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM 

berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelesaian 

Dishormani Peraturan Perundang-Undangan”. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Kementerian Hukum dan Ham dalam upaya 

penyelesaian disharmoni perundang-undangan melalui mediasiberdasarkan 

Permenkumham Nomor 2 tahun 2019.
14

 Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah kajian penelitian tentang analisis 

kewenangan sedangkan penelitian penulis membahas menanggulangi 

dampak negatif objek wisata menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2018 tentang tatatertib pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. 

5. Jurnal yang diteliti Sulaiman, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2019, Jurnal Al-Isalm Wa Ushul Al-Hum 1925, 2, 22, dengan judul, 

                                                             
13

 Angga Wijaya, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 13 Tahun 

2007 Tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras Dihubungkan dengan Siyasah 

Dusturiyah, (Bandung, Skripsi, UIN Bandung), h.17 
14

 Abdillah Afandi, Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Kementerian 

Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelesaian 

Dishormani Peraturan Perundang-Undangan, (ejurnal.radenintan.ac.id.), h. 24 
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“Tinjuan Fiqh Al Siasyah Al Disturiyyah terhadap Implementasi 

Kewenagan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Pembinaan 

Masyarakat menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”. Dengan hasil 

menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 adalah kewenagan pemerintah 

desa dalam pemberdayaan dan pembinaan  masyarakat tersebut.
15

 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kajian 

penelitian tentang implementasi kewenangan sedangkan penelitian penulis 

adalah tentang menanggulangi dampak negatif objek wisata menurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang tatatertib pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat. 

Berdasarkan penelitian yang terdahulu di atas dalam Tinjuan Siyasah 

Dusturiyah yang sama untuk data referensi . Dari lima skripsi dan dua 

jurnal penelitaian terdahulu yang menjadi pembeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis baik dari fokus kajian, maupun tempat atau obyek 

studi yang dipilih, dengan demikian penelitian yang dilakakan adalah.  

a. Lokasi tempet penelitian yang penulis teliti adalah Pantai Wisata 

Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat. 

b.  fokus penelitan yang penulis teliti adalah tentang Tinjuan Fiqih 

Siyasah Dusturiyah terhadapa Dampak Negatif Objek Wisata Pantai 

Tanjung Setia Krui Kabupaten Pesisir Barat. 

c.  Adapun permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitan 

terdahulu yang pernah diteliti atau yang dijadikan referensi. 

                                                             
15

 Sulaiman, Tinjuan Fiqh Al Siasyah Al Disturiyyah terhadap Implementasi Kewenagan 

Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat menurut Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014, (Jurnal Al-Isalm Wa Ushul Al-Hum 1925, 2, 22), h. 78 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang 

langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenan  

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah 

kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.
16

 Untuk memperoleh 

dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau 

(Field Research) dan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.
17

 

Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai 

informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang 

mudharabah dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara 

dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Dan juga 

menggabungkan ke dalam jenis penelitian kepustakaan (library Research) 

yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan buku-

buku literature dan mempelajarinya.  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hanya memaparkan 

situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji 

                                                             
16

 Jogo Subagyo, Metode penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1994). h.2 
17 Ibid., h 5 



15 
 

 
 

hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik 

beratkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai 

pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan 

mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel. 

2. Sumber Data Penelitian  

Sedangkan data yang akan dicari yaitu: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari orang yang dihadirkan 

sebagai sumber asli lapangan atau dari pihak pengurus dan pemerintah 

terkait objek wisata pantai tanjung setia Krui yang ada di Kabupaten 

Pesisir Barat. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang 

dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai 

literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 

Kemudiaan disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran 

teoritis. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Maksudnya ialah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristis tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajarai dan kemudian ditarik kesimpulan, adapun 

Sudjana yang di kutif Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa totalitas 
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semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pun pengukuran.
18

  

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris population, yang berarti 

jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
19

  

Menurut Nazir mengatakan bahwa populasi adalah berkenaan 

dengan data bukan barang atau bendanya. Pengertian lainnya, 

diungkapkan oleh Nawawi yang menyebutkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karaktersitik tertentu di 

dalam suatu penelitian.
20

 

 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
21

 Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian adalah dari pihak pengurus 5 orang 

dan pemerintah terkait dampak objek wisata pantai Tanjung Setia 5 

orang jadi populasi keseluruhan 10 orang yang ada di Kabupaten 

Pesisir Barat. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Dalam hal ini sampel yang diunakan adalah purposive sampel yang 

telah ditentukan berdasarkan bebeapa pertimbangan tertentu. Menurut 

Muri secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian 

                                                             
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Renika 

Cipta1991), h, 102. 
19

 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2003).h.15 
20

 Nazir. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.2005).h.31 
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Pra   ktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), h . 44  
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dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.
22

 

Sedangkan menurut Suharsimi, sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti.
23

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
24

 

Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah purposive sampel yang 

telah ditentukan berdasarkan bebeapa pertimbangan tertentu. Pada 

penelitia ini yang dijadikan sampel yaitu dari pihak pengurus 2 orang 

dan pemerintah 2 orang dari pedagang 2 dan Masyarakat sekitar 2 

orang, jadi 8 orang terkait objek wisata Pantai Tanjung Setia yang ada 

di Kabupaten Pesisir Barat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi 

penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang 

situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.
25

 Yang aman sebagai 

metode ilmiah observasi yaiu pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis  menggunakan 

observasi langsung kelokasi, disana penulis mengamati fakta-fakta yang 

ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan dari pihak 

                                                             
22 Dedy. 2012. Makalah Populasi dan Sampel. http//www//.populasi dan sampel\makalah-

populasi-dan-sampel2.html. Akses tanggal 10 Agustus 2018 
23

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Pra   ktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), h . 47 
24

 Nazir. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia.2005).h. 105 
25

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004). h. 85 
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pengurus dan pemerintah terkait objek wisata Pantai Tanjung Setia 

yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. 

Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi non 

partisipan dimana penulis tidak berpartisipasi langsung dalam  

melakukan kegiatan yang diteliti. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
26

 Dalam wawancara ini akan dipersiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajkan melalui 

interview guide (pedoman wawancara).  

Mendapatkan data dilakukan wawancara kepada dari pihak 

pengurus, pedagang dan masyarakat sekitar serta pemerintah terkait 

dampak objek wisata pantai Tanjung Setia dan yang ada di Kabupaten 

Pesisir Barat. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

                                                             
26

 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

cet.8, 2007), h. 83 
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rapat, ledger, agenda dan sebagainya.
27

 Studi dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada 

subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen 

primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami 

suatu peristiwa; dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan 

orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Otobiografi adalah 

contoh dokumen primer dan biografi seseorang adalah contoh 

dokumen sekunder.
28

 

Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku 

harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, 

rekaman video, foto dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa dokumen 

ditulis tidak untuk tujuan penelitian, oleh sebab itu penggunaannya 

sangat selektif.
29

 

Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi 

masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

 

 

                                                             
27

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), h. 188  
28 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1995), h. 70-71  
29

 Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2012), h. 101-102  
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5. Metode Pengolahan Data 

Setelah data yang diperlukan terkmpul baik dari perpustakaan, 

maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan 

dan gambaran data, pengolahan data pada umumya dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengkoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (relevan) 

dengan masalah. 

b. Sistematika data (sistemazing), yaitu menempakan data menurut 

kerangka sistemaika pokok bahasan dan sub pokok bahasan 

berdasarkan urutan masalah.
30

 

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali 

data yang telah diperoleh peneliti. Tahapan editing yang dilakukan peneliti 

dalam penelitian ini yaitu dengan menyajikan hasil wawancara dan 

dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku 

sehingga mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses editing 

terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang telah di peroleh. 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data, 

dalam menganalisa data menggunakkan analisis kualitatif deskriptif, yaitu 
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 Abdul Muhammad, Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah, 

(Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002), h. 15  
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bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status atau fenomena secara 

sistematik dan rasional.
31

  

Analisis induktif yaitu cara menganalis terhadap sesuatu objek ilmiah 

tertentu yang bertitik tolak dari pengantar hal-hal atau kasus-kasus yang 

sejenis kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
32

 Jadi analisis 

induktif adalah cara menganalisis data yang bersifat khusus kemudian 

dicari kesimpulan secara umum. 

Menurut Fred M. Kerlinger sebagaimana dikutif oleh Hadari 

Nawawi, analisis data adalah suatu proses kategorisasi, penataan, 

manipulasi, dan peringkasan data untuk memperoleh jawaban bagi 

pertanyaan penelitian. Analisis data merupakan jawaban suatu 

proses pencarian dan penyusunan yang sistematis terhadap hasil-

hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain yang dikumpulkan 

agar memudahkan peneliti untuk menjelaskan kepada orang lain 

mengenai apa yang telah ditemukan. Analisis data ini bertujuan 

untuk menjadikan data dikomunikasikan kepada orang lain. Serta 

meringkas data menghasilkan kesimpulan.
33

 

    Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi, serta literatur diedit dengan tujuan untuk meneliti ketetapan, 

kelengkapan, dan kebenaran data, kemudian data tersebut disusun 

berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan maslah dan kebutuhan 

penelitian. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan merupakan struktur atau urutan pembahasan 

pada penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui logika 

peyusunan dan koherensi antara satu bagian dan bagian yang lain ( bab I 

                                                             
31

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 245 
32

  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, ( Yogyakarta : PT. Adi Ofset, 1991 ), h. 43 
33

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gadjah Mada 

Universitas Press, 2001), h. 230 
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sampai V) untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, maka sistematika 

pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yakni: 

Bab I. Berisi gambaran umum dalam penulisan skripsi, yang dimulai 

dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada 

bab I ini, peneliti mendekripsikan masalah yang melatarbelakangi adanya 

penelitian ini untuk dilakukan yang berkaitan dengan tinjuan fiqih siyasah 

dustrusiyah terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam 

menanggulangi dampak negatif objek wisata. 

Bab II. Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan beberapa konsep untuk 

dipergunakan sebagai landasan teori pada skripsi ini. Konsep yang 

dikemukakan pada bab II ini ialah berfokus uan fiqih siyasah dustrusiyah 

terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.  

Bab III. Pada bab ini, peneliti berusaha untuk menemukan pandangan 

mengenai tinjuan fiqih siyasah dustrusiyah terhadap kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Barat dalam menanggulangi dampak negatif objek wisata 

dan peneliti mendeskripsikan tentang objek penelitian. 

Bab IV. Pada bab ini, peneliti memaparkan pembahasan atau analisis 

hasil penelitian, yang meliput sub-hasil yang membahas tinjuan fiqih siyasah 

dustrusiyah terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam 

menanggulangi dampak negatif objek wisata. 
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Bab V. Pada bab ini, merupakan bab penutup dalam skripsi ini yang 

berisikan simpulan atas pembahasan atau analisis hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan. Dan pada bab ini juga, penulis menampilkan rekomendasi guna 

untuk dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran bagi yang berkepentingan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqih Siyasah  

Kata Fiqh berasal dari fagaha-yaquhu-figha. Secara Bahasa, 

pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.
1
 Fiqh secara etomologi 

adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si 

pembaca, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan 

dan perbuatan.
2
 Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-

hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh 

dari dalil-dalinya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum 

khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah).
3
 

Kata “siyasah” berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintahan,politik dan pembuatan kebijasanaan. 

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijasanaan atas sesuatu yang bersifat 

politis untuk menakup sesuatu.
4
 Siyasah menurut bahasa adalah mengandung 

beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat 

kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. 

Siyasah secara terminology adalah lisan al-Arab. Siyasah adalah 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Dari uraian fiqh dan siyasah maka dapat daitarik kesimpulan 

                                                             
1
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektualisasii, Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Penadomedia Group, 2014), h. 2 
2 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 21 
3
 Ibid., h. 22 

4
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektualisasii, Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Penadomedia Group, 2014), h. 3 
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adalah, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari menganai aturan dalam 

tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum 

yang ada.
5
 

System ekonomi Islam adalah suatu Sistem Ekonomi yang didasarkan 

pada ajaran dan nilai-nilai islam bersumber dari Al-qur’an, As-Sunnah, Ijma 

dan Qiyas. Ini telah dinyatakan dalam surat Al-Zukhfur ayat 32: 

…                         

                           

      

“Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka 

dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 

dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan.” 

Dan Al-Qur’an Surat Al Hasyr ayat 7: 

…                      

                        

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di 

antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan 

apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah membeda-bedakan 

diantara makluknya dalam membagikan pemberianya kepada mereka 

                                                             
5
 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 27  
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berupa harta rezeki, akal, dan pengertian serta pemberian lainnya yang 

menjadi kekuatan lahir dan batin bagi mereka dan ayat makna ayat di atas 

juga agar sebagian dari mereka dapat memanfaatkan sebagaian yang lain 

untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, karena yang lemah memerlukan 

yang kuat dan begitu pula sebaliknya. 

Bahwasanya rezeki, harta hanya Allah SWT yang mengaturnya 

manusia hanya bisa beriktiar dan berusaha. Maka dengan meningkatkan 

pariwisata di daerah pesisir pantai dengan ekonomi kreatif sabagai iktiar 

atau usaha masyarakat memperbaiki ekonomi keluarga. 

Kegiatan pariwisata juga berperan besar dalam memberikan 

sumbangan terhadap pendapatan suatu daerah atau masyarakat.
6
 Kegiatan 

pariwisata diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong perkembangan 

sosial, ekonomi masyarakat pelastarian budaya adat istiadat dan 

kelangsungan pariwisata itu sendiri.
7
 

Provinsi Lampung yang terletak di Pulau Sumatra merupakan salah 

satu tujuan wisata di Indonesia yang menawarkan berbagai sector wisata 

salah satunya obyek wisata alam contohnya pantai, air terjun, gunung, 

laguna dan lainnya. Obyek wisata alam yang memiliki keindahan, 

keunikan budaya, dan memiliki karakter atau keunikan masing-masing 

yang berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi obyek wisata daerah, 

selain untuk dapat dikembangkan, obyek wisata diupayakan dapat menjadi 

                                                             
6
  H. Maraung, Pengetahuan Kepariwisataan, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 23 

7
 Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2015 
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daya Tarik wisata, sehingga sector pariwisata, dapat dijadikan salah satu 

harapan dalam peningkatan pendapatan ekonomi daerah. 

Objek wisata memiliki peranan penting dalam pembangunan 

daerah yang ada karena objek wisata sangat meyumbang perekonomian 

bagi daerah yang memilik objek wisata dalam hal Pantai Tanjung Setia 

Pesisir barat yang memberikan destinasi wisata pantai yang begitu terkenal 

sampai mancanegara dalam hal ombaknya yang membuat turis dari luar 

negeri datang untuk meyaksikanya. 

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara 

lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi ( bagaimana 

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping 

itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak 

warga negara yang wajib dilindungi.
8
 

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan 

antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, 

di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas 
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pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 

kenegaraan dari segi persesuain dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan.
9
 

Jadi kesimpulan di atas adalah siyasah dusturiyah adalah fiqh yang 

membahas tentang hukum atau perundang-undangan dalam negara dan 

konsep-konsep perundang-undangan yaitu hubungan timbal balik antara 

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib 

dilindungi dan dijaga oleh seluruh warga negara dan pemerintah. 

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh 

siyasah dusturiyah umumnya tidak tidak lepas dari dua pokok: pertama, 

dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadits, 

maqosidu syari’ah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun masyarakat. 

Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam 

mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 

perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para 

ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi 

kepada:
10

 

                                                             
9
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a. Bidang siyasah Tasyri’iyah, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal 

aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non 

muslim di dalam satu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-

undang, Peraturan pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.  

b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan 

imamah, persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. 

c. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-

masalah peradilan.  

d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian.  

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara 

tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain 

oleh: 

1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai 

arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab 

setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah 

perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang 

yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.
11

 

Sedangkan para fuqaha/ ulama menitikberatkan perhatian dan 

penyelidikannya kepada hal-hal praktis.  

2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemeritah dan negara, 

negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula 
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 Muchtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan, (Bandung: Rineka Cipta, 1971), h. 157 
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pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang 

disusun dan digunakan sebagai alat negara.
12

 

3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala 

negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang 

menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpim oleh 

kepala negara (imam). 
13

 

4) Fakta sejarah Islam menunjukan bahwa masalah yang pertama 

yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat 

adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali 

apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada 

masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah 

kenegaraan lainnya.
14

 

5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu Negara adalah lebih 

banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada 

unsur-unsur negara yang lainnya.
15
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Walaupun demikian, ada juga diantara para fuqaha dan ulama Islam 

yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al 

Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi dan Ibnu 

Khaldun.
16

 

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution 

dalam Bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa 

Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil 

berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, 

merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah 

pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum 

sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan 

suatu negara, sebagai dustur di dalam suatu nagara sudah tentu suatu 

perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak 

boleh bertentangan dengan dustur tersebut. 

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah Al-qur’an al-karim yaitu 

ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan 

kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-qur’an. 

Kemudian kedua, adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, 

dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan 

hukum di negeri Arab.
17

 Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-

rasyidin da dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka 
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mempunyai perbedaan dari dalam pemerintahannya sesuai dengan 

pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, 

berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. 

Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh 

dusturiyah hasil ijtihad para ulama sangat membantu dalam memahami 

semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan 

umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber 

kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip Al-qur’an dan hadist. Adat kebiasaan semacam ini 

tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari 

adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang 

persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus 

diperhatikan.
18

 

3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah 

a. Al-Quran  

Dalam hukum Islam sumber pokok aturan agama Islam yang 

utama dijadikan dasar dalam menetukan hukum. Al-qur’an merupakan 

kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam 

hukum didalamnya. Karena Al-Qur’an diyakini berasal dari Allah dan 

teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai 

pondasi segala macam siperstruktur Islam.
19

 Para tokoh-tokoh muslim 
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banyak mencatat bahwasanya Al-qur’an merupakan sutu-satunya 

sumber yang paling tinggi dalam menetukan hukum-hukum lainnya, 

karena Al-qur’an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun 

walau perkembangan zaman terus berjalan. Al-qur’an al-karim yaitu 

ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan 

kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-qur’an 

 

Adapun ayat Al-Qur’an QS-Al-ahzab (33):21 yang berkenaan 

dengan pemimpin terkait dengan siyasah dursturiyah adalah:  

                   

            

 

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”  

b. Sunnah  

Secara harfiyah adalah suatu praktek kehidupan yang 

membudaya atau suatu norma prilaku yang diterima secara komunal 

oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah 

laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa 

orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan 

dari generasi ke generasi sejak jama nabi hingga akhir dan perawi yang 
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meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang 

bersinambungan.
20

 

c. Ijma (consensus) 

Hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk 

menetukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara 

musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama 

mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintah. Apabila didalam 

musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil 

keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut 

dinyatakan batal. Adapun dalil Al-qur’an yang menerangkan  

d. Qiyas  

Metode logika yang digunakan  untuk memecahkan satu masalah 

yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk prilaku tertentu dengan 

cara menetapkan satu kaitan positif atau negative antara bentuk prilaku 

yang satu dengan bentuk prilaku yang lainnya dengan prinsif umum.
21

 

Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang 

jelas ada berbagi permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas 

biasanya menggunakan dalil-dalil Al-qur’an maupun hadits yang 

sekitarnya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun qiyas 

terbagi dalam: 
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1) Qiyas al-aulawi adalah analogy yang illat hukum cabangnya (far’u) 

lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang 

telah dijelaskan dalam Al-qur’an atau hadits tentang keharaman 

melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukanya 

dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang 

dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak 

lebih patut dipuji. Suatu yang diperbolehkan (mubah) dilakukan 

dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan 

dalam jumlah sedikit.
22

 

2) Qiyas al-mushawi adalah qiyas yang kekuata illat pada hukum 

cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan 

istilah qiyasfi ma’na al-Asal (analaqy terhadap makna hukum asal) 

yakni Al-qur’an dan hadis nabi, Qiyas jail ( analoqy tanpa perbedaan 

illat). Imam syafi’I tidak menjelaskan qiyas bagian keduan ini 

dengan jelas. Pembahasan menganai qiyas hanya bersifat dalam 

peryataan. Ada ulama yang berpendapat seperti ini, yaitu apa-apa 

yang berlabel halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang 

berlabel haram, maka ia mengharamkanya”. Maksud dari peryataan 

ini adalah qiyas yang mempunyai kesamaan illat pada hukum 

cabang dan hukum al-asal. Dari peryataan Imam al-Ghazali 

tampaknya setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan 

qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-mustashfa. “tingkatan 

                                                             
22

 Ibid., h. 51 
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yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat 

sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. 

3) Qiyas al-adna adalah analoqy yang illat pada hukum cabangnya 

(far’) lebih lemah dari pada illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab 

ar-risalah, Imam Syafi’I berkata “sebagai ulama enggan 

menyebutkan sebagai qiyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan 

yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda, bukan kepada 

yang lainnya”. Menurut Imam ar-Rizi, Imam Syafi’I telah membagi 

qiyas jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni qiyas al ma’na 

(analogy yang didasarkan sebab hukum) dan qiyas al-syaba 

(analogy yang didasarkan kepada kemiripan). Dalam kita manaqib 

asy-syafi’na menegaskan adanya illat ada hukum cabang lebih dari 

pada illat pada hukum asal.
23

 

B. Kebijakan Peraturan Daerah Pesisir Barat Terhadap Penanggulangi 

Dampak Negatif Objek Wisata di Pantai Tanjung Setia  

 

1. Pengertian Kebijakan Peraturan Daerah 

Pengertian peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah perauran 

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan pesetujuan bersama Bupati/Wali 

kota.
24

 Jadi kebijakan perundang-undang yang dibuat sesuai dengan 

keadaan yang ada pada daerah masing-masing dan sesuai dengan 

kebutuhan daerahnya. 

                                                             
23

 Imam Al Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelengaraan 

Negara Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 2 
24

 Pasal 1 Angka 8, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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Sedangkan kebijakan Peraturan daerah Pesisr Barat Nomor 7 

Tahun 2018 mengartur tentang ketertiban pariwisata sebagai pedoman 

penyelengaraan bagi usaha pariwisatan dan sebagai pijakan dalam 

mengelola pariwisata. Bahwa dalam pengelolaan kepariwisataan sebagai 

bagian dari pembanggunan daerah, diperlukan peran serta pemerintah 

daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk bersinergi meningkatkan dan 

menjaga kawasan wisata. 

Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan 

tentang kepariwisataan diperlukan peraturan daerah sebagai sarana 

jaminan kepastian hukum dalam ketertiban wisata. Bahwa sebeagi bahan 

pertimbangan untuk menentukan undang-undang kepariwisataan yang ada 

di daerah masing-masing sebagai aturan dan norma yang ada agar 

berjalannya ketentuan-ketentuan tentang ketertiban wisata. Peraturan 

daerah tentang ketertiban wisata. 

Pemerintah daerah adalah penyelengara urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tuga 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945. 

2. Peraturan Kebijakan Tentang Wisata Di Kabupaten Pesisir Barat 

Menurut peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 

2018 bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki Potensi kawasan wisata 

alam dan wisata budaya yang pengembanganya perlu diarahkan dalam 
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rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahtraan masyarakat serta 

mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat 

ekonomi dan sosial. 

Berdasarkan pada poin pasal 2 ketertiban wisata diselenggarakan 

berdasarkan asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, 

kemandirian, kelestarian, pertisipatif, berkelanjutan, demokratis, 

kesetaraan, kesatuan dan profesionalisme. Semuanya adalah asas dari 

pariwisata yang diselengarakan Kabupaten Pesisir Barat.
25

 

Sedangkan pasal 3 bagian kedua ketertiban wisata bertujuan untuk, 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, membuka lapangan kerja, melestarikan alam, lingkungan dan 

sumber daya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, 

mengangkatcitra daerah, memupuk rasa cinta tanah air, mempertahankan 

norma susila dan kearifan lokal, serta mempererat persahabatan antara 

daerah dan bangsa dalam bernegara.
26

 

Pasal 13 bagian pertama  tentang hak pariwisata pemerintah daerah 

berhak mengatur dan mengelolah urusan kepariwisataan. Pemerintah 

daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata 

yang dilakukan oleh badan usaha dan perorangan. 

                                                             
25 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban 

Wisata Pasal 2 
26

 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban 

Wisata Pasal 3 
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Pasal 22 bagian ketiga tentang larangan adalah : poin 1) setiap 

orang dilarang berbuat asusila, berpakaian yang tidak sesuai dengan 

agama, adat istiadat, budaya dan kearifan lokal ditempat umum, poin 2) 

setiap orang dilarang merusak sebagaian atau seluruh fisik daya tarik 

wisata, poin 3) merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan merubah warna, mengubah 

bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, 

memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik 

wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, 

dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah, poin 4) 

setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat 

umum. 

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar 

adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan 

persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang 

kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan 

dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang 

merupakan prinsip yang akan dicapai. 

3. Pembinaan Dan Pengawasan Kebijakan 

Setiap peraturan pasti ada pembinaan dan pengawasan agar dalam 

mengambil kebijakan bisa dipertimbangkan dan dapat dipertanggung 
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jawabkan. Menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2018 tetang ketertiban 

wisatan Kabupaten Pesisir barat sebagai berikut: 

Pasal 29 bagian kesatuan pembinaan sebagai berikut: 

a. Pembinaan penyelengaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati 

dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian 

terhadap kegiatan usaha pariwisata 

b. Pembinaan penyelengaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud 

dapa ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendudkung 

kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan 

terpeliharanya objek serta daya Tarik wisata beserta lingkungannya. 

c. Dalam rangka mewujudakan pembinaan penyelengaraan 

kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan 

upaya: 

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kepariwisataan; 

2) Penyebaran pembangunan kepariwisataan; 

3) Peningkatan aksebilitas pariwisata 

4) Pencipta iklim usaha yang sehat dibidang usaha pariwisata 

5) Peningkatan peran serta swasta dalam pembangunan usaha 

pariwisata; 

6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha 

pariwisata; 

7) Pelindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya 

Tarik wisata; 

8) Meningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan 

9) Peningkatan kerjasama regional, nasional maupun internasional.
27

 

Jadi setiap kebijakan pemerintah daerah tentang ketertiban 

pariwisata sudah sesuai dengan undang-undang yang ada yang telah 

dikeluarkan pemerintah setempat sesuai kondisi yang masyarakat. 

Adapun pasal 30 bagian kedua tentang pengawasan adalah: 

                                                             
27

 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban 

Wisata Pasal 30 
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a. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang mebidangi 

kepariwisataan melakukan pengawasan terhadap penyelangaraan 

kepariwisataan. 

b. Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur 

dengan peraturan Buapti.
28

 

Sedangkan pada pasal 31 tentang ketentuan penyidikan adalah: 

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi 

wewenag khusus untuk melakukan penyidikan atas pelangaran 

peraturan daerah ini 

b. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

1) Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tidak pidana agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

2) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tidak pidana; 

3) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau 

badan sehubungan dengan tidak pidana; 

4) Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 

tidak pidana; 

5) Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 

penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelasanaan tugas 

penyidikan tidak pidana; 

7) Meyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 

dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

dibawa; 

8) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana  

9) Memanggil orang untuk didengar keterangan dan dipriksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

10) Berhenti penyidikan; dan/ atau 

11) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaraan penyidikan 

tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

                                                             
28

 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban 

Wisata Pasal 31 
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c. Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya 

kepada penuntut umum memulai penyidik pejabat polisi Negara 

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
29

 

Setiap peraturan pasti ada saksi atau pidana yang sesuai 

dengan apa yang lakukan seseorang melakukan pelanggaran dengan 

ketentuan yang ada, pemerintah daerah tentang ketertiban pariwisata 

sudah sesuai dengan undang-undang yang  seperti di atas. 

C. Pengertian Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir 

Barat 

 

1. Pengertian Objek Wisata 

Objek wisata adalah suatu tempat hiburan yang ada untuk 

rekreasi atau liburan.
30

 Yang dimaksud dengan Wisata adalah berbagai 

macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

Objek wisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk 

rekreasi atau liburan.
31

 Yang dimaksud dengan Pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 
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 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban 
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Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi 

kerakyatan yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan 

kesejahtraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan 

secara menyeluruh dan merata sehingga perlu adanya pembinaan yang 

terarah dan terkoordinir. Disamping itu, konsep tentang pariwisata 

mencakup tentang upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, objek dan 

daya tarik wisata serta berbagai jenis usaha pariwisata. 

Smith dan Wardiyanta menyatakan bahwa secara substansi 

pariwisata merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat, yaitu 

berkaitan dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimiliki 

seseorang.
32

 Taman wisata merupakan salah satu kegiatan industri 

ekonomi yang sangat menjanjikan, bukan hanya bagi pemilik saham 

maupun pemilik taman wisata itu sendiri, namun ternyata keberadaan 

taman wisata juga memiliki dampak terhadap perekonomian 

masyarakat sekitarnya, dengan adanya taman wisata disuatu daerah 

maka secara langsung akan membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar khususnya,  disamping itu keberadaan taman wisata 

akan membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk membuka 

berbagai macam usaha kecil menengah yang mampu meningkatkan 

perekonomian mereka. Sektor pariwisata tanpa dipungkiri telah 

memberikan pemasukan bagi negara.  

                                                             
32 Wardiyanta, Metode Penelitian Pariwisata, (Yogyakarta: Gramedia, 2006), h. 1 
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Devisa negara yang berasal dari turis lokal maupun 

mancanegara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan 

negara. Maka dari itu pariwisata merupakan aset negara yang 

menjanjikan hingga saat ini terus dikembangkan sektor-sektor yang 

berhubungan dengan pariwisata juga menjadi perhatian dan terus 

ditingkatkan dari segi kualitas.
33

  

2. Manfaat Adanya Objek Wisata 

Salah satu contoh dalam usaha pariwisata di Indonesia menurut 

UU Kepariwisataan No 9 Tahun 1990 Pasal  1 (5) adalah segala yang 

berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait di 

bidangnya. Indonesia memiliki sumber daya wisata yang amat kaya 

dengan asset alam, budaya, flora dan fauna dengan ciri khas Asia dan 

Australia di setiap wilayah perairan dan pulau di Indonesia.
34

  

Pariwisata mempunyai peranan positif, dengan meningkatkan 

kegiatan ekonomi  dan seni budaya serta meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, selain itu juga dapat meningkatkan rangsangan yang 

berupa pemeliharaan terhadap peninggalan sejarah, hutan suaka dan 

lain sebagainya.
35

 Kata Islam setelah “ekonomi” dalam ungkapan 

ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna 

atau definisi ekonomi itu sendiri, karena definisinya lebih ditentukan 

                                                             
33

 James J,Spillance, Ekonomi Pariwisata Sejarah Dan Prospeknya (Yogyakarta: 

Kanisus,1987), h. 28-31. 
34

 Gunawan, Perencanaan Pariwisata: Teori dan Praktek, Pariwisata Indonesia 

Menghadapi Abad XXI, (Bandung: PPKLP ITB, 1998), h. 56 
35

 Pendit, Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana, (Jakarta: Padnya Paramita, 2002), 

h.76 
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oleh perspektif atau lebih tepat lagi world view yang digunakan 

sebagai landasan nilai.
36

 Sektor pariwisata merupakan salah satu 

potensi ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan dalam rangka 

meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan pembangunan daerah. 

Objek wisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk 

rekreasi atau liburan.
37

 Yang dimaksud dengan Pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

 

                                                             
36

 Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h, 54 
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