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ABSTRAK 

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGKAN 

POTENSI PARIWISATA SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Study Kasus di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran) 

 

Pariwisata secara bahasa yaitu pergi meninggalkan rumah 

untuk berkeliling secara terus menerus dan tidak bermaksud untuk 

menetap ditujuan yang ingin dituju. Kesejahteraan masyarakat adalah 

suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan 

masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat 

tersebut. Terdapat beberapa sektor yang bisa menjadi penyumbang 

pendapatan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyakat. 

Salah satunya adalah Sektor Pariwisata. Di Kabupaten Pesawaran 

memiliki beberapa objek wisata yang perlu untuk terus dikembangkan 

dan dikelola dengan maksimal dikarenakan masih banyak objek 

wisata yang masih belum ada pengembangan serta pengelolaan dari 

Pemerintah Daerah. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

bagaimana strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyakat Perspektif Ekonomi Islam. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Observasi dan wawancara peneliti 

lakukan pada Kabid Humas Dinas Pariwiasata, Kebid Pemasaran 

Dinas Pariwisata dan masyarakat yang berada disekitar pariwisata 

guna memperoleh data penelitian. Pengolahan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini melalui tahap reduksi data, penyajian data, 

verifikasi data dan yang terakhir adalah analisis data dengan 

menggunakan analisis kualitatif. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Upaya 

pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran dapat dikatakan belum semua terlaksana 

dengan maksimal karena baik segi sarana dan prasarana, maupun 

objek wisatanya masih banyak yang belum terbangun serta ada 

beberapa objek wisata yang dimiliki oleh masyarakat dan objek wisata 

yang tidak ditarik redtribusinya. Namun pendapatan masyarat 

Kabupaten Pesawaran tetap dihasilkan dari sektor pariwisata yaitu dari 

kontribusi pajak berupa pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan. 
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Hotel dan restoran/rumah makan termaksuk dalam jasa indutri 

pariwisata yang merupakan salah satu fokus pengembangan yang 

sedang terus ingin dikembangkan oleh pihak dinas pariwisata 

kabupaten pesawaran. Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, masih banyak beberapa objek 

wisata yang pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesawaran telah memenuhi prinsip-prinsip 

pariwisata syariah dimana di dalam wisata yang ada di pesawaran 

sudah banyak masjid yang ada untuk beribadah para pengunjung yang 

datang di wisata pesawaran dan makanan yang disediakan pun adalah 

makanan yang halal. 

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pariwisata, Kesejahteraan 

Masyarakat 
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MOTTO 

 

 

ْن ذََكٍر َاْو اُنْ ٰثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحيِيَ نَّه ُهمْ  ٗ  طَيَِّبةً  َحٰيوةً  ٗ  َمْن َعِمَل َصاِِلًا مِّ  َاْجَرُهمْ  َولََنْجزِيَ ن َّ
 يَ ْعَمُلْونَ  َكانُ ْوا َما بَِاْحَسنِ 

Artinya: "Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan 

pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan di jelaskan 

istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi 

pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena 

itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi 

ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari 

makna yang dimaksud. 

Adapun judul skripsi ini “PERAN PEMERINTAH 

DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI 

PARIWISATA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI 

PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesawaran)”. Adapun istilah-istilah 

tersebut adalah : 

1. Peran  

Peran bermaksud tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam suatu peristiwa, atau perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat, peran yang terutama ditentukan oleh ciri-ciri 

induvidual yang sifatnya khas dan istimewa.
1
 

2. Pemerintah 

Pemerintah sebagai sekumpulan orang orang yang 

mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan 

kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta 

pembangunan masyarakat dari lembaga lembaga dimana 

mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi 

atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan 

                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 24 Februari 

2020 jam 21:12 
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lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan 

kesejahteraan rakyat dan Negara.
2
 

3. Pengembangan 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual,dan moral sesuai 

dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. 

Pengembangan adalah suatu proses mendesain 

pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka 

untuk menetapkan segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan.
3
 

4. Potensi 

Sebuah keutamaan atau keunggulan yang dimiliki oleh 

seseorang atau daerah yang memiliki kemungkinan untuk 

dikembangkan dan bisa menjadi mamfaat
4
 

5. Pariwisata  

Pariwisata menurut Spillane adalah perjalanan dari satu 

tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan 

perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan / keserasian dan kebahagiaan dengan 

lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam 

dan ilmu.
5
 

6. Kesejahteraan 

Kesejahteraan adalah kondisi yang memperlihatkan 

tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat 

dari standar kehidupan masyarakat.
6
 

7. Masyarakat  

                                                             
2Muhadam  Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, (Jakarta : PT.Raja 

Grafindo,2006), H. 22 
3Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 24 
4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: 

Gramedia, 2008), H. 58 
5James J. Spilane, ekonomi pariwisata sejarah dan prosfeknya, (Yogyajarta : 

Kanisu, 1997), H.21 
6Tulus Suryanto, Syaniatul Wida, Analisis Implementasi Coperate Social 

Responsibility (SCR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam 

Persepektif Ekonomi Islam. E-Jurnal.2017, Hlm. 2 
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Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 

berbagai kalangan, baik golongan mampu maupun 

golongan tidak mampu, yang tinggal di dalam suatu 

wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma, 

serta berbagai peraturan yang siap untuk di taati.
7
 

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

masyarkat kabupaten pesawaran yang memiliki 

keterkaitan dan berada di sekitar pariwisata setempat 

8. Persepektif 

Persepektif adalah cara pandang yang muncul akibat 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu, yang akan 

menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar 

dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan 

pandangan yang luas.
8
 

9. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah merupakan sekumpulan norma 

hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits 

yang mengatur perekonomian umat manusia.
9
 

   

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki 

keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu 

adanya peningkatan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan 

Indonesia secara geografis terletak diantara benua Australia 

dan Asia, serta di antara samudera Hindia dan samudera 

Pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak di 6 

derajat LU sampai 11 derajat  LS dan 95 derajat BT sampai 

141 derajat BT. Potensi pariwisata Indonesia yang berupa 

17.508 pulau-pulau yang terbentang sejauh 5.120 km dengan 

iklim tropis sejuk baik di darat maupun di pantai dan laut. 

                                                             
7A.A. Waskito, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Wahyu Media, 2016), 

Hlm. 4 
8Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, Pustaka Setia, Bandung.2013,h.250 
9Zainudi Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), H. 4 
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Pariwisata merupakan sektor yang dianggap 

menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang 

menghasilkan bagi suatu negara. Kekayaan alam dan budaya 

merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi 

ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan 

daerah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh dan merata 

sehingga perlu adanya pembinaan yang terarah dan 

terkoordini. Disamping itu, konsep tentang pariwisata 

mencakup tentang upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, 

objek dan daya tarik wisata serta berbagai jenis usaha 

pariwisata. 

Pariwisata merupakan sektor yang dianggap 

menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang 

menghasilkan bagi suatu negara. Kekayaan alam dan budaya 

merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. 

Sektor pariwisata adalah sektor yang yang bisa menjadi 

alternatif pengembangan ekonomi masyarakat. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, pariwisata diperlukan untuk mendorong 

pemerataan kesempatan berusaha serta mampu menghadapi 

tantangan perubahan lokal, nasional, dan global.
10

 Pentingnya 

peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai 

negara sudah tidak diragukan lagi. Pariwisata yang merupakan 

suatu industri dalam perkembangan sektor-sektor industri 

kecil lainnya. 

Namun tentunya banyak hambatan dan rintangan 

yang harus dihadapi terutama jika tidak didukung oleh 

masyarakat sekitar tempat wisata tersebut. Disinilah 

pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah daerah 

yang melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata. Sektor 

                                                             
10 Gusti Bagus Ray Utama, Pengantar Industri Pariwisata, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), h.40 



 5 

pariwisata memerlukan suatu strategi yang dengan pola 

pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun 

agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal. 

Propinsi Lampung sendiri mempunyai banyak 

destinasi wisata dan juga menjadi salah satu daerah dengan 

tujuan wisata yang sering dikunjung oleh wisatawan lokal 

maupun mancanegara, salah satu nya adalah Kabupaten 

Pesawaran. Kabupaten Pesawaran memiliki banyak sekali 

potensi wisata yang memiliki kekhasan dan keunggulan 

masing-masing yang harus dikembangkan dan ditingkatkan 

lagi kualiatas dan pelayanan nya sehingga kunjungan 

wisatawan lokal maupun mancanegara akan meningkat. 

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten di 

Provinsi Lampung. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 

November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. 

Semula kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten 

Lampung Selatan.
11

 Kabupaten pesawaran memiliki luas ± 

117.377 ha dan jumlah penduduk sebanyak 421.497 jiwa
.2 

Dengan seiring berkembangnya pembangunan, 

Kabupaten Pesawaran ternyata mempunyai potensi besar bagi 

pengembangan kegiatan pariwisata dan pangan. Potensi hasil 

laut dan wisata yang sangat besar serta terbuka untuk 

dikembangkan. Daya tarik wisatanya merupakan perpaduan 

yang harmonis antara kekayaan alam, tradisional dan 

kehidupan masyarakat. Industri Pariwisata yang berkembang 

baik akan membuka kesempatan terciptanya peluang usaha, 

kesempatan berwiraswasta, serta terbukanya lapangan kerja 

yang cukup luas bagi masyarakat setempat, bahkan 

masyarakat dari luar daerah.
12

 

Kabupaten Pesawaran sangat potensial, tetapi 

kenyataannya sektor pariwisata tersebut belum mendapatkan 

                                                             
11 Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tersedia di BPS 

PESAWARAN 
(5 Oktober 2016). 
12 Bagyono, Pariwisata dan Perhotelan (Bandung: Alfabeta, 2014), h.29 
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perhatian yang serius dan pemberdayaan yang optimal, karena 

masih dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat lokal 

dengan segala keterbatasan fasilitas dan biaya yang 

digunakan. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya peran 

pemerintah guna untuk membina dan  membantu 

mengembangkan usaha pariwisata di Kabupaten Pesawaran 

Tabel 1.1 

Data Potensi Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran 

No Nama 

Kecamatan 

Potensi pariwisata 

1 Way Ratai Air Terjun Sinar Tiga, Air Terjun Sinar 

Banyu Mandiri, Air Terjun Tundo 

Telu, Air Terjun Anglo Kali Awi, Air 

Terjun Kembar Rindu Alam, Air 

Terjun Ciupang, Wisata Pantai 

Tanjung Putus, Kolam Renang 

2 Teluk Pandan Dermaga Pantai, Air Terjun Talang 

Mulya, Air Terjun Talang Rabun,Air 

Terjun Curug Pitu, Air Terjun Abah 

Uban,Air Terjun Hurun, Pantai Mutun, 

Pantai Mutun Hanura Jaya, Pantai 

Queen Arta, Pantai Teluk Saung Resort 

Dan Pemancingan Apung, Matai 

Mutun Sari 

3 Padang 

Cermin 

Air Terjun Penyarian, Pantai Marines 

Eco Park, Pantai / Pulau Lahu, Pantai / 

Pulau Kalian Balak,  Pantai / Pulau 

Kalian Lunik Pantai / Pulau Kalian 

Resort 

4 Gedong 

Tataan 

Air Terjun Wiyono, Air Terjun 

Bogorejo, Embung / Dam C, 

Djunjungan, Musium Nasional 

Ketransmigrasian, Agrowisata Sayur 

Mayur 



 7 

5 Way Lima Wisata Budaya, Situs Batu Pertapaan, 

Kolam Renang, Air Terjun Gunung 

Tanjung 

6 Way Khilau Air Tenjun Batu Perahu, Air Terjun 

Kusuma Sari, Air Terjun Kesuma Jaya 

7 Marga 

Punduh 

Desa Wisata Tradisional Pekon Ampai, 

Pantai / Pulau Centigi, Pantai Muara, 

Pantai Pemindangan, Pantai Pulau 

Pahawang 

8 Punduh 

Pedada 

Pantai Pancur Permai, Palau Lelangga 

Balak, Pulau Lelangga Lunik, Pulau 

Balak, Pulau Menggudu, Palau 

Wayang, Pulau Legundi, Palau 

Keramat Apung, Muara Bawang Dll 

Sumber data: Dinas pariwisata Kabupaten Pesawaran. 

 

Berdasarkan tabel 1.1 melihat potensi objek wisata 

yang ada bukan tidak mungkin Kabupaten Pesawaran akan 

menjadi salah satu destinasi wisata yang akan sering 

dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, bukan 

hanya itu jika pariwisata tersebut dikelola dan dikembangkan 

dengan baik maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat 

pesawaran. 

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten 

Pesawaran diarahkan bagi kawasa yang memiliki potensi dan 

prospek yang cerah untuk dikembangkan. Untuk itu 

pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di 

Kabupaten Pesawaran diarahkan untuk dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Dalam era otonomi daerah sekarang, 

sektor pariwisata meskipun belum menjadi andalan devisa 

Negara akan tetapi beberapa daerah menjadikan sektor 

pariwisata sebagai sektor unggulan pendapatan asli daerahnya. 

Oleh karena perlunya mengidentifikasi potensi industri 

kepariwisataannya. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti 

transportasi, akomodasi, aksesibilitas, informasi, dan daya 



 8 

dukung lain seperti keamanan dan ketertiban harus juga 

diperhatikan. 

Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah sebagai 

regulator dalam penerapan semua peraturan pemerintah dan 

undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh 

pemerintah. Di dalam pengembangan pariwisata harus 

merupakan pengembangan yang berencana secara 

menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal 

bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, Sosial dan kultural. 

Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan 

pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, 

fisik, dan sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana 

tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan 

pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan 

pengembangan pariwisata. Peran pemerintah sebagai 

fasilitator yaitu peranan pemerintah dalam mengembangkan 

pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan 

infrastruktur (Tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai 

fasilitas. Sementara itu peran pemerintah sebagai motivator 

yaitu kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan 

pihak wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah 

Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang diperhatikan 

adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-

sarana pariwisata. 
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Tabel 1.2 

           Data Falilitas Wisata Dari Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran  

NO 

NAMA 

OBJEK 

WISATA 

LOKASI 

FASILITAS 

DARI 

PEMDA 

TAHUN KET 

1 

Wisata 

Pantai 

Queen Arta 

Desa Suka Jaya 

Lempasing, Kec. 

Teluk Pandan 

Pembuatan 

Gazebo, 

Tempat 

Penjualan, 

mushola 

2018 DAK 

2 
Dermaga 

Pantai 

Desa Batu 

Menyan, Teluk 

Pandan 

Kios 

Cindramata, 

Mushola 

2018 APBD 

3 

Wisata 

Pantai Batu 

Mandi 

Desa Batu 

Menyan, Kec. 

Teluk Pandan 

Jalur Pejalan 

Kaki, Jalan 

Setapak, 

Ruang Ganti 

Toilet, 

Mushola 

2019 APBD 

4 

Wisata 

Pantai 

Lempasing 

Desa Sukajaya 

Lempasing,Kec. 

Teluk Pandan 

 Jalan 

Setapak, 

Jalan Dalam 

Kawasan, 

Ruang Ganti 

Toilet, Kios 

Cindra Mata 

2019 DAK 

5 

Wisata 

Pantai Sari 

Ringgung 

Desa Sidodadi, 

Kec. Teluk 

Pandan 

Pembuatan 

Jalan, Ruang 

Ganti Toilet, 

Mushola  

2018 DAK 

 Sumber data: Dinas pariwisata Kabupaten Pesawaran 

Berdasarkan tabel 1.2 melihat pemerintah daerah 

sebagai fasilitator yang mana dinas pariwisata memberikan 

fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang sektor  

pariwisata untuk menunjang kenyamanan wisatawan yang 

ingin berwisata, namun dari data tersebut  masih banyak 

sektor pariwisata yang masih kekurangan pembangunan 

fasilitas sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi 

awal terdapat  berbagai masalah dilapangan  yaitu masih 
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banyak wisata yang sudah dikelola oleh pihak asing untuk 

kepentingan pribadi dan tanpa adanya tranparansi oleh pihak 

swasta terhadap redtribusi pendapatn serda kurang adnya 

sumberdaya manusia yang potensial yang mana masyarakat 

masih kurang akan kesadaran menjaga dan merawat sarana 

dan prasarana pariwisata serta mengelola wisata setempat 

untuk menjadi potensi wisata yang bisa meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Potensi pariwisata kabupaten 

Pesawaran perlu dikembangkan dan dibina secara terarah, 

terpadu, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas 

kesempatan kerja dan usaha dan meratakan pendapatan yang 

pada akhirnya mampu menunjang pembangunan daerah 

kabupaten Pesawaran. 

Pembangunan kepariwisataan harus didasarkan pada 

kriteria berkelanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat 

didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus 

layak secara secara ekonomi yang tidak melanggar norma-

norma hukum dan ketentuan Allah SWT. Dalam mengelola 

dan memanfaatkan alam sebagai salah satu fasilitas yang 

disediakan oleh Allah SWT, Sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam Q.S Al-A’raaf ayat 56: 

                       

           

Artinya :“Dan janganlah kamu membuat kerusakan 

di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan 

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 

rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat 

baik” 

Isi kandungan surat di atas adalah selain untuk 

bribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai 

khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah memiliki tugas untuk 

memanfaatkan, mengelola, dan memilihara alam semesta. 
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Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan 

kesejahteraan semua makhluk nya khusus nya manusia. 

Bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dimuka 

bumi ini hendaknya dikelola dengan baik semata-mata demi 

kesejahteraan masyarakat. Setiap usaha pembangunan 

ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 

jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan 

tersebut, pemerintah beserta masyarakat daerah harus secara 

bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh 

karna itu pemerintah beserta masyarakat daerah dengan 

menggunakan sumber daya yang ada di daerah harus mampu 

melihat potensi sumber daya yang dimiliki yang merancang 

dan membangunan perekonomian daerah. 

Sejalan dengan uraian di atas penulis akan 

menganalisis dan menelusuri sejauh mana peran pemerintah 

daerah dalam peningkatkan sektor pariwisata upaya untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang diharapkan dapat 

membantu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Kabupaten Pesawaran. Dengan demikian penulis tertarik 

mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi 

yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DAERAH 

DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA 

SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI 

PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesawaran)’’ 

 

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian 

Berikut ini adalah fokus penelitian yang telah peneliti 

rumuskan. Guna menghindari terjadinya penyimpangan 

didalam melakukan penelitian. Berikut adalah penjabaran 

terkait fokus dan sub-fokus penelitian. 
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1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peran 

pemerintah daerah dalam pengembangan sektor 

pariwisata dalam hal pelayanan sarana dan prasarana 

guna  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka sub-fokus 

penelitian ini adalah upaya pemerintah dalam 

meningkatkan sektor pariwisata yang berdampak dengan 

kesejahtraan masyakat sekitar  

 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam 

pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten 

Pesawaran? 

2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah dalam 

pengembangan potensi pariwisata terhadap meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif 

Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana strategi 

pengembangan pariwisata yang digunakan oleh 

Dinas Pariwisata kabupaten Pesawaran dalam 

meningkatkan kesejahtraan masyakat. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif 

Ekonomi Islam tentang strategi pengembangan 

pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.   
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis :  

1) Menambah khasanah pengetahuan tentang 

strategi pengembangan pariwisata.  

2) Menjadi bahan kajian studi banding dalam 

rangka penelitian lebih lanjut. 

b. Manfaat Praktis :  

1) Bagi Peneliti : Untuk menambah wawasan 

tentang strategi pengembangan pariwisata serta 

dapat mengaplikasikan teori-teori yang ada.  

2) Bagi Akademik : Sebagai sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang 

ekonomi islam mengenai strategi pengambangan 

pariwisata dalam meningkatkan kesejahtraan 

masyarakat kabupaten pesawaran.  

 

F.   Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu 

merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi 

pebandingan dan acuan yang memberikan gambaran 

terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut 

pengenbangan sektor pariwisata. Perlu disadari untuk 

melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil 

penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding 

dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan 

penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan rencana penelitian: 

1. Novita Wahyu Setyowati, Santi Octavia 

”Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Melalui 

Sektor Pariwisata Pada Kawasan Wisata Danau 

Napabele Provinsi Sulawesi Tenggara”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan potensi wisata Danau 

Napabale dan kondisi kesejahteraan masyarakat di 

Desa Lohia tempat kawasan wisata Danau Napabale 

serta menjelaskan strategi pengembangan pariwisata 
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kawasan wisata Danau Napabale dengan tinjauan 

atraksi wisata, aksesibilitas, fasilitas dan 

masyarakatnya dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyakat. Metode penelitian yang digunakan adalah 

descriptive kualitative. Alat uji yang digunakan 

adalah SWOT.
13

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa atraksi 

wisata di kawasan wisata Danau Napabale cukup 

beragam, aksesibilitas untuk mencapai kawasan 

wisata Danau Napabale cenderung mudah, fasilitas 

yang tersedia masih perlu diperbaiki dan masyarakat 

yang berada di kawasan wisata Danau Napabale 

sangat ramah terhadap para pendatang termasuk 

wisatawan. Berdasarkan analisis SWOT, diperoleh 

strategi yang mendesak bagi pengembangan kawasan 

wisata Napabale bagi pemerintah Kabupaten Muna 

Meliputi pemanfaatan anggaran untuk pengembangan 

potensi yang ada, pemanfaatan kemajuan teknologi 

untuk meningkatkan pengembangan wisata, 

peningkatan kerjasama pariwisata dengan daerah lain, 

Peningkatan kualitas aparatur di bidang pariwisata, 

Penyediaan sarana dan prasarana bagi kegiatan 

wisata, Peningkatan upaya promosi wisata bagi 

kawasan wisata Danau Napabale, Peningkatan upaya 

perbaikan lingkungan hidup melalui pemberdayaan 

masyarakat lokal.
14

 

2. Fitratun Ramadhany, Ahmad Ajib Ridlwan 

“Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi 

                                                             
13 Novita Wahyu Setyowati, Santi Octavia ”Pengembangan Kesejahteraan 

Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata Pada Kawasan Wisata Danau Napabele 

Provinsi Sulawesi Tenggara”. Jurnal Administrasi Kantor, Vol.4, No.2, Desember 

2016 

Fitratun Ramadhany, Ahmad Ajib Ridlwan “Implikasi Pariwisata Syariah 
Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”. Governance, 

Vol. 8, No. 1, Mei 2018 
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dari adanya pariwisata syariah terhadap peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Lombok 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas 

Pariwisata dan lokasi wisata dengan menggunakan 

tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan 

bahwa secara keseluruhan pariwisata syariah memiliki 

implikasi yang positif terhadap meningkatnya 

pendapatan masyarakat dan berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

3. Rotua Kristin Simamora Dan Rudi Salam Sinaga 

“Peran pemerintah daerah dalam mengembangkan 

pariwisata alam dan budaya di kabupaten tapanuli 

utara”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran 

Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi 

wisata alam dan wisata budaya di Kabupaten Tapanuli 

Utara.
15

 

Hasil penelitian peran Peran Pariwisata dalam 

Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten 

Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator 

dibandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai 

motivator dan dinamisator. Peran sebagai fasilitator 

ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana 

prasarana obyek yang sebagian besar masih 

ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan 

dana stimulan bagi masyarakat yang ingin 

mengembangkan sebuah obyek wisata, upaya promosi 

obyek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada 

pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata 

untuk mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten 

Tapanuli Utara. 

                                                             
15 Rotua Kristin Simamora Dan Rudi Salam Sinaga “Peran pemerintah 

daerah dalam mengembangkan pariwisata alam dan budaya di kabupaten tapanuli 
utara”.Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Volume 4, Nomor 1, Tahun 2016, 

Halaman 79-96. 
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4. Yadi Kusmayadi “Pengembangan Potensi Wisata 

Situs Gandoang Wanasigra Untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Wanasigra 

Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah peninggalan 

arkeologis yang ada di Situs Gandoang Desa 

Wanasigra dan Upaya pengembangan wisata Situs 

Gandoang untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat Desa Wanasigra.
16

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peninggalan arkeologis yang ada di Situs Gandoang 

Desa Wanasigra Kecamatan Sindangkasih Kabupaten 

Ciamis antara lain naskah kuno yang terbuat dari 

tambaga dan kertas daluang, makam-makam, dan 

tombak. Serta peninggalan intangible yaitu tradisi 

Merlawu. Upaya pengembangan yang dilakukan 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa 

Wanasigra umumnya dan masyarakat sekitar Situs 

Gandoang khususnya adalah membuat souvenir dan 

membuka usaha warung. Sedangkan untuk usaha 

keberlangsungan dari pengembangan wisata Situs 

Gandoang adalah dengan membuat biografi tokoh-

tokoh yang ada di Situs Gandoang, membuat buklet 

Situs Gandoang, dan publikasi Situs Gandoang di 

internet dengan membuat blog, facebook, dan media 

sosial lainnya. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan tersebut 

memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan yaitu sama mengkaji tentang 

pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, namun perbedaanya dalam 

penelitian ini lebih mengacu pada program wisata 

                                                             
16 Yadi Kusmayadi “Pengembangan Potensi Wisata Situs Gandoang 

Wanasigra Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa 
Wanasigra Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis”. Jurnal Candrasangkala 

Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018 
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untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dilihat 

dari ekonomi islam. 

 

G. Metode Penelitian 

Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu 

pemasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap 

relevan dan membantu memecahkan permasalahan. Metode 

penelitian diartikan sebagai cara ilmiah mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
17

 

 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian dilihat dari jenisnya penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field researceh). field 

researceh digunakan dengan cara menggali data yang 

bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan. 

Sedangkan menurut Iqbal Hasan penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

dilapangan atau responden.
18

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode 

kualitatif adalah penelitian yang melandaskan pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen 

kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, 

dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
19

 Penelitian ini menggali data yang 

bersumber dari Peran Pemerintah Daerah dalam 

Pengembangan Potensi Pariwisata Sebagai Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten 

Pesawaran. Selain itu, peneliti juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian 

                                                             
17Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alpabeta, 2012), h. 13 
18Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), H. 38 
19Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D,( Bandung: 

CV.Alpabeta, 2011), H. 9 
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kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, 

catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu 

mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan 

potensi pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat. 

 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya Penelitian ini bersifat deskriptif, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat 

upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis, 

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekang ini 

terjadi atau ada.
20

 Peneliti mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian 

hipotesis.
21

 Dalam kaitan dengan penelitian ini adalah 

menggambarkan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam 

Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten 

Pesawaran 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
22

 Populasi yang akan dijadikan objek 

dalam penelitian ini adalah program program yang 

berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata 

yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran. Adapun program-program 

                                                             
20Moh. Pabundo Tika, Metodelogi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

H. 10 
21Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, (Jakarta, LP3ES, 1989), H. 5 
22 V. Wiratna sujarweni, Metodedologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi ( 

Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.80 
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tersebut yaitu  Program Pengembangan Destinasi 

Pariwisata 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang 

dijadikan subjek penelitian sebagai “wakil” Dari para 

anggota populasi Penarikan sampel ditentukan dari 

pertimbangan-pertimbangan peneliti berkaitan dengan 

perlunya memproleh informasi yang lengkap dan 

mencukupi, sesuai dengan tujuan atau masalah yang 

diteliti.
23

 Teknik pengambilan sampel dalam proses 

penelitian kualitatif, penentuan sampel lebih tepat 

menggunakan sistem sampling jenuh. Sampling jenuh 

adalah tekhnik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini program-program yang 

berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata 

yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran serta masyarakat sekitar tempat 

wisata di Kecamatan Teluk Pandan. 

 

4. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni: 

a. Data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama baik dari induvidu atau 

perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh 

peneliti.
24

 Data primer dalam penelitian ini adalah 

data-data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan, yaitu dari pihak dinas pariwisata dan 

penduduk yang ada di sekitar destinasi Kabupaten 

Pesawaran. 

                                                             
23 Kaelan M.S, Metode Penelitian Kualitatif Indisiplinier ( Yogyakarta : 

Paradigma, 2012), h. 
24Husen Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), H. 41 
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b. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah 

lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul 

data primer atau pihak lain minsalnya dalam bentuk 

tabel-tabel atau diagram-diagram.
25

 Al-Quran, al-

hadist, buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, 

dokumen yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian baik berupa buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, dan profil data pariwisata 

kabupaten pesawaran, maupun dari sumber tertulis 

lainnya yang masih berhubungan dengan objek 

penelitian. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian, 

penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu  proses yang 

kompleks, suatu  proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan.
26

 Dalam hal ini jenis observasi yang peneliti 

gunakan adalah jenis observasi dengan non 

partisipan. Dimana peneliti tidak terlibat langsung 

sebagai peserta dan bukan bagian dari kelompok 

yang ditelitinya. Tujuan untuk mengamati lokasi 

penelitian secara langsung terkait peran pemerintah 

daerah dalam pengembangan potensi pariwisata 

terhadap kesejahteraan  masyarakat di Kabupaten 

Pesawaran. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu bentuk tehnik 

pengumpulan data yang banyak digunakan dalam 

                                                             
25Ibid 
26Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Penada Media Grup, 

2011), h. 203  
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penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara 

wawancara langsung baik dengan cara struktur 

maupun bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi 

narasumber atau yang akan diwawancara adalah 

kepala bidang kelembagaan dinas pariwisata serta 

kepala bidang pemasaran Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran dan masyarakat sekitar tempat 

wisata di Kecamatan Teluk Pandan. 

c. Dokumentasi 

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia 

yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, 

cendera mata, laporan, artefal, dan dapat juga 

berbentuk file di serfer. Data ini bersifat tidak 

terbatas pada ruang dan waktu.
27

 Data-data ini 

diperoleh dari objek penelitian. 

 

6. Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, 

mengatur dan mengklasifikasikan.
28

 Menimbang dan 

menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-

hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan 

masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan 

megklasifikasikan, yaitu mengolongkan, menyusun 

menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data 

dilakukan dengan cara: 

1) Penarikan data (editing), yaitu mengoreksi apakah 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar 

dan sesuai atau relevan dengan masalah. 

2) Penandaan data (coding), yaitu pemberian tanda 

pada data yang sudah diperoleh, baik berupa 

penomoran ataupun pengunaan tanda atau simbol 

atau kata tertentu yang menunjukan golongan/ 

                                                             
27Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141 
28Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Cipta 

Aditya Bakti, 2004), h. 91 
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kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan 

sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data 

secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta 

analisis data. 

3) Sistematisasi data (systematizing), yaitu 

penempatan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 

 

7. Analisis Data 

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi 

yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya 

secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan 

yang ada dan menganalisa data tersebut. Adapun metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu 

data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa 

serangkaiaan informasi yang digali dari hasil penelitian 

tetapi masih merupakan data-data yang verbal atau masih 

dalam keterangan keterangan saja.  

Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan menguraikan 

dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan 

menggunakan pendekatan berfikir deduktif.
29

 Deduktif 

yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang 

bersifat umum, yang kemudian dari fakta-fakta yang 

bersifat umum dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya 

khusus.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan struktur 

pembahasan penelitian yang akan dilakukan. Sistematika 

pembahasan ini berisikan tentang alur pembahasan skripsi ini. 

Berikut ini adalah sistematika pembahasan dalam penelitian 

ini: 

 

                                                             
29 Ibid , h.245 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari Penegasan Judul, 

Latar Belakang, Fokus Dan Sub-

Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Mamfaat 

Penelitian, Kajian Penelitian 

Terdahulu Yang Relevan, Metode 
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Pembahasan. 
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Bab ini menguraikan terkait dengan 

Pariwisata, Baik Dalam  Definisi 

Pariwisata, Jenis-Jenis Priwisata, 

Dampak Pariwisata, Indikator 

Pariwisata Serta Teori Dan Strategi 

Dalam Pengembangan Sektor 

Pariwisata Dan Dalam Hal 

Keterkaitan Dengan Kesejahtraan 

Masyakatar. 

BAB III  DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan terkait 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

dan Penyajian Fakta Dan Data 

Penelitian terkait pelaksanaan Peran 

Pemerintah Daerah Dalam 

Pengembangan Sektor Pariwisata 

Dalam Meningkatkan Kesejahtraan 

Masyarakat. 

 

BAB IV  ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini membahas Analisis Data 

Penelitian dan Penemuan Penelitian 

terkait Peran Pemerintah Daerah 

Dalam Pengembangan Sektor 
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Pariwisata Dalam Meningkatkan 

Kesejahtraan Masyarakat. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari 

skripsi yang berisikan kesimpulan 

hasil penelitian dan rekomendasi atas 

hasil penelitian bagi pihak-pihak 

terkait 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Pariwisata 

1. Pengertian Pariwisata 

Secara etimologi pariwisata berasaal dari dua suku 

kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, 

berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau 

berpergian  jadi pariwisata berarti perjalanan yang di lakukan 

secara berkali-kali atau berkeliling.
30

 Sedangkan secara 

termilogi terdapat beberapa pengertian tentang pariwisata 

diantaranya: Menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1990 

tentang kepariwisataan, pariwisata adalah segala seseuatu 

yang berhubungan dengan wisata termaksud pengusahaan 

obyak dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait 

dibidang ini. Sedangkan pengertian pariwisata Menurut 

Undang-Undang No. 10 tahun 2009 berbagai macam kegiatan 

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah 

daerah. 

Kepariwisataan adalah suatu aktivitas manusia yang 

dilakukan dengan cara sadar yang mendapat pelayanan secara 

bergantian diantara orang-orang dari daerah-daerah lainuntuk 

sementara waktu mencari kepuasaan yang beraneka ragam 

dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia 

memperoleh pekerjaan tetap.
31

 Pariwisata adalah kunci 

keberhasilan dalam hal meningkatkan penerimaan daerah, 

pariwisata meningkatkan perekonomian suatu negara, baik 

secara sumber penerimaan devisa maupun menciptakan 

lapangan pekejaan. Sektor pariwisata akan membantu proses 

                                                             
30Pendit Nyoma, Ilmu Pariwisata, (Jakarta: Pt Pradnya Paramida, 2002), h.3 
31Superda A.Masyono, Bandung Suhada, Strategi Pengembangan Sektor 

Kepariwisataan Dikabupaten Lampung Timur, (Derivatif Vol.9 No.1 April 2015), h. 

131 
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pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai sumber 

pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.   

Konsep pariwisata menurut Burkart dan Medlik 

wisatawan memiliki empat ciri, diantaranya:
32

 

1. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan 

dan tinggal berbagai tempet tujuan. 

2. Tempat tujuan wisata berbeda dari tempat tinggal 

kerjanya sehari-hari, karena itu kegiatan wisatawan 

tidak sama dengan kegiatan penduduk yang berdiam 

dan berkerja ditempat tujuan wisata. 

3. Wisatawan bermaksud pulang kembali dalam 

beberapa hari atau berbulan-bulan, karena perjalanan 

bersifat semtara dan berjangka panjang. 

4. Wisatawaan melakukan perjalanan bukan untuk 

mencari tempat tinggal untuk menetap di tempat 

tujuan dan bekerja untuk mancari nafkah. 

Menurut Cohen, seorang wisatawan adalah seoramg 

pelancong yang melakukan perjalan atas kemauan sendiri dan 

untuk waktu sementara dengan harapan mendapatkan 

kenikmatan dari hal-hal baru dan perubahan yang dialami 

selama dalam perjalanan yang relatif lama dan tidak berulang. 

Menurut Cohen, konsep pariwisata adalah sebuah konsep 

yang jernih, garis-garis antara peran wisatawan sangat kabur, 

dan banyak mengandung kategori. Ada tujuh ciri perjalanan 

wisata, menurut pendapatnya yang membedakan wisatawan 

dari orang-orang lain yang juga berpergian adalah sebagai 

berikut:
33

 

1. Sementara, untuk membedakan perjalanan tiada henti 

yang dilakukan petualang (Tramp) dan pengembara 

(Nomad). 

2. Sukarekala atau atas kemauan sendiri, untuk 

membedakan perjalan yang harus dilakukan oleh 

orang yang diasingkan dan penggungsi. 

                                                             
32Mujadi, Kepariwisataan Dan Perjalanan, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 207 
33Cohen Erik, Pariwisata Dan Perhotelan, (Bandung: Alpabeta, 2007), h. 22 
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3. Perjalanan pulang pergi, untuk membedakan dari 

perjalanan satu arah yang dilakukan orang yang 

pindah ke negara lain (Migran). 

4. Relatif lama, untuk membedakan dari perjalanan 

pesiar (excursion) bepergian (tripper). 

5. Tidak berulang-ulang, untuk membedakan perjalanan 

berkali-kali yang dilakukan orang yang memiliki 

rumah istirahat (holiday house owner). 

6. Tidak sebagai alat, untuk membedakan dari perjalanan 

sebagai cara untuk mencapai tujuan lain, seperti 

perjalanan dalam rangka usaha, perjalanan yang 

dilakukan pedagang dan orang yang berziarah. 

7. Untuk seuatu yang baru dan berubah, untuk yang 

membadakan dari perjalanan untuk tujuan-tujuan lain 

serta minsalnya menuntut ilmu. 

8. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian 

perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan 

tempat tinggalnya karena suatu alasaan untuk 

melakukan kegiatan yang bukan menghasilkan upah. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wisata 

merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan 

kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. 

Dapat juga kerana kepentingan yang berhubungan dengan 

kegiatan olahraga untuk kesehatan, konvensi, kegamaan dan 

keperluan usahanya. Serta pariwisata adalah suatu kegiatan 

yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi yang 

dilakukan suatu tempat diluar dari daerahnya yang bersifat 

sementara yang dalam kegiatan itu telah disediakan fasilitas-

fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak-pihak pemerintah, 

swasta dan masyarakat disekitar lingkungan tempat wisata. 
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2. Pariwisata dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pariwisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi 

keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati keindahan alam 

sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan 

terhadap keesaan Allah SWT, dan motivasi menunaikan 

hidup. Dalam konsep Islam perjalanan manusia dengan 

maksud dan keperluan tertentu dipermukaan bumi 

(berpariwisata), harus diiringi dengan keharusan untuk 

memeperhatikan dan mengambil pelajaran dari hasil 

pengamatan dalam perjalanannya.
34

 

Sementara itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai 

ideal dari kepariwisataan bagi Islam adalah bagaimana 

umatnya mengambil i’tibar atau pelajaran dari hasil 

pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan dan tujuan 

manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dunia 

dari kerusakan seperti di isyarakatkan dalam Q.S Al-Baqarah 

30 : 

                         

                        

                 

Artinya : 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 

khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau 

dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya 

aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."  

                                                             
34 Aisyah Oktarani, Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Dan Jumlah Objek 

Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 

( Lampung: IAIN Raden Intan Lampung¸2016), h.36 
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Menurut ayat diatas, perjalanan manusia dengan 

maksud dan keperluan tertentu di permukaan bumi harus 

selalu diiringi dengan kehatihatian karena manusia 

sesungguhnya di utus oleh Allah SWT sebagai Khalifah di 

muka bumi, tetapi banyak kerusakan yang dilakukan oleh 

manusia, seperti yang di jelaskan di dalam Al Qur’an, yaitu 

dalam Q.S Ar-Rum ayat 41: 

                        

            

Artinya:  

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, 

supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian 

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar). 

Islam pada dasarnya membahas hubungan terhadap 

tiga pokok : Tuhan, Alam, dan Manusia atau Teologi, 

Kosmologi, Antropologi. Oleh karena itu, agama meliputi 

segala hal atau kaffah, memberikan pertimbangan terhadap 

aktivitas hidup di dunia modern yang tidak bisa terlepas dari 

tiga hal pokok tersebut, termasuk dalam hal kepariwisataan. 

Berwisata mengenal keagungan Allah SWT, 

berwisata mengenal betapa keindahan dan kekayaan dunia 

yang sebenarnya. Wisata juga ditujukan sebagai sebuah 

cermin mempelajari sebab-sebab kemajuan dan kemunduran, 

baik pelajaran itu melalui cermin diri atau kisah orang lain. 

Pada hakikatnya, dengan melihat keindahan ciptaannya kita 

dapat berhijrah dari kesombongan menjadi kerendahan hati 

serta hijrah dari kemaksiatan menjadi kesalehan. Seperti yang 

dijelaskan di dalam Q.S Al-Jaatsiyah ayat 13: 



 30 

                       

          

Artinya:  

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa 

yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, 

(sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.  

 

Dalam kajian Islam, wisata dapat dikelompokkan dalam dua 

aspek yaitu:
35

 

1. Wisata Rohani 

Wisata rohani merupakan suatu perjalanan kesuatu 

tempat yang dilakukan untuk sementara waktu dengan 

tujuan mencari kepuasan sekaligus pendekatan diri 

kepada sang pencipta. Contoh wisata rohani adalah 

masjid yang dijadikan obyek wisata rohani. 

2. Wisata Jasmani 

Wisata jasmani adalah dapat berupa menyaksikan 

keajaibanfenomena alam dan pengaturan yang sngat 

tepat dan serasi yang meliputi semuanya, manusia bisa 

mengungkap keagungan, kebesaran, kebijaksanaan, 

pengetahuan sang pencipta. Kemudian dia akan 

merasa takjub dan terpesona, memuji dengan pujian 

yang paling dalam. 

Pariwisata Syariah adalah merupakan suatu 

permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup 

wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata 

syariah merupakan pariwisata fleksibel, rasional, sederhana 

dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan 

                                                             
35 Humaidi Al Ayubi H, Fungsi Dan Kegiatan Masjid Dian Al Mahri Sebagai 

Obyek Wisata Rohani, (On-Line) Program Manajemen Dakwah, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah,2008, h.3 
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termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari 

Allah SWT. Di dalam berwisata merupakan bertemunya 

manusia satu dengan manusia lainnya untuk bersosialisasi dan 

bersilaturahmi, dan juga dalam wisata di tempat tertentu 

adanya kultur budaya dimasing-masing tempat dan manusia 

bisa menghargai satu sama lain sebagai seorang khalifah di 

muka bumi , seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an, yaitu 

di dalam Q.S Hujuraat ayat 13 yang berbunyi:  

                       

                         

Artinya :  

Hai manusia, Sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

Di jelaskan di dalam ayat diatas bahwa manusia 

adalah makhluk sosial untuk saling bersosialisasi dan 

membantu sesama manusia walaupun berbeda-beda satu sama 

lainnya Wisatawan muslim merupakan segmen baru yang 

sedang berkembang dengan pesat dalam industri pariwisata. 

Menjelajahi dunia seperti wisatawan lain dengan tidak 

mengorbankan kebutuhan dasar mereka berupa pemenuhan 

kebutuhan makanan halal dan kemudahan pelaksanaan 

ibadahnya berupa shalat. Pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan 

pemerintah daerah. 
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Sedangkan Pariwisata Syariah merupakan 

keseluruhankegiatan wisata tersebut, akan tetapi tanpa 

meninggalkan syarah Islam. Jadi secara umum pariwisata 

syariah dan pariwisata konvensional tidak beda, hanya 

kebutuhan terhadap paket wisata, akomodasi, makanan dan 

minuman dalam menjalankan niali-nilai Islam. 

Terdapat beberapa faktor standar pengukuran 

pariwisata berbasis syariah dari segi administrasi dan 

pengolahannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut 

dapat menjadi karakteristik tersendiri yaitu:
36

 

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan 

prinsip muslim secara keseluruhan. 

2. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan 

menghormati prinsip-prinsip islam. 

3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan 

dengan prinsipprinsip islam. 

4. Rumah makan harus mengikuti standar internasional 

pelayanan halal. 

5. Layanan transportasi harus memiliki kenyamanan 

sistem proteksi. 

6. Ada tempat-tempat yag disediakan untuk semua 

wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan. 

7. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip 

islam.  

Syakiry mengatakan konsep pariwisata syariah tidak 

terbatas pada wisata religi tetapi meluas kesegala bentuk 

pariwisata kecuali yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat 

islam. Pariwisata syariah adalah segala macam jenis 

                                                             
36 Aisyah Oktarani, “Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Dan Jumlah Objek 

Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam”, 

( Lampung: IAIN Raden Intan Lampung¸2016), h.38 



 33 

pariwisata yang menanamkan prinsip-prinsip syariah di 

dalamnya dan dapat diperuntukkan kepada siapa saja.
37

 

Pariwisata Syariah dalam perspektif masyarakat 

umum adalah berupa wisata ziarah  makam ulama, 

mengunjungi masjid-masjid peninggalan sejarah, haji, dan 

lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata 

ziarah dan semua yang disebutkan tersebut, melainkan 

pariwisata syariah adalah trend baru pariwisata dunia yang 

dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata 

buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai islam. 

Sejalan dengan dijalankannya syariah yaitu 

memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup 

perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan 

dan harta benda. Maka prinsip dalam Pariwisata Syariah harus 

didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan semangat 

keberagaman dengan cara menghibur.
38

 

Dalam pengembangan pariwisata terdapat empat 

aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu 

Pariwisata Syariah :
39

 

1. Lokasi : Penerapan sistem islami di area pariwisata 

atau lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang 

diperbolehkan kaidah islam dan dapat meningkatkan 

nilai-nilai spiritual wisatawan. 

2. Transportasi : Penerapan sistem, seperti pemisahan 

tempat duduk antara laki-laki dan wilayah yang bukan 

mahram sehingga tetap sesuai dengan syariat islam 

dan terjaganya kenyamanan wisatawan. 

3. Konsumsi :Islam sangata memperhatikan segi 

kehalalan konsumsi yang akan dikonsumsi oleh 

wisatawan. 
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Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.h.31 
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4. Hotel : Seluruh proses kerja dan fasilitas yang 

disediakan berjalan sesuai dengan prinsip Islam. 

Menurut Rosenberg pelayanan disini tidak sebatas 

dalam lingkup makanan dan minuman, tetapi juga 

dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam 

renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan 

perempuan sebaiknya terpisah. 

 

3. Jenis-Jenis Pariwisata 

setiap wisatawan yang melakukan pariwisata 

memiliki motif tersendiri terutama dalam hal yang ada dalam 

luar daerah. Pebedaan motif-motif tersebut bercermin dengan 

adanya berbagai jenis pariwisata karena suatu daerah maupun 

suatu negara pada umumnya dapat menyajikan berbagai 

antraksi wisata, yang akan berpengaruh pada pengunjung 

wisata tersebut dan berpengaruh pada fasilitas yang disiapkan 

dalam pembangunan maupun program promosi dan 

periklanan. 

Jenis-jenis pariwisata yang dikenal saat ini, antara lain: 

a. Wisata Budaya 

Wisata budaya adalah suatu kegiatan mengadakan 

kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar 

negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan 

adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan 

seni mereka. 

b. Wisata Industri 

 Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar 

atau mahasiswa, atau orang-orang awam suatu 

kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat 

pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan 

maksud dan tujuan untuk melakukan peninjauan atau 

penelitian termaksud dalam golongan wisata industri 

ini. Hal ini banyak dilakukan banyak negara-negara 

yang telah maju perindustriannya dimana masyarakat 

berkesempatan mengadakan kunjungan kedaerah-
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daerah atau kompleks-kompleks pabrik industri 

berbagai jenis barang yang dihasilkan secara masal 

dinegara itu
40

 

c. Wisata Sosial 

 Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu 

perjalanan murah serta mudah untuk memberi 

kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi 

lemah untuk melakukan perjalanan, seperti minsalnya 

bagi kaum buruh, pemuda, pelajar, atau mahasiswa, 

petani dan sebagainya. Organisasi ini berusaha untuk 

membantu mereka yang mempunyai kemampuan 

terbatas dari segi finensialnya untuk mempergunakan 

kesempatan libur atau cuti mereka dengan 

mengadakan perjalannan yang dapat menambah 

pengalaman dan pengetahuan mereka, dan sekaligus 

juga dapat memperbaiki kesehatan jasmani dan mental 

mereka. 

d. Wisata Pertanian 

 Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan 

yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, 

perkebunan, ladang pemebibitan dan sebagainya, 

dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan 

kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun 

malihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya 

tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan 

berbagai jenis sayur mayur di palawija disektor 

perkebunan yang dikunjungi.
41

 

e. Wisata Maritim (Marina) atau Bahari 

 Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan 

olahraga air, lebi-lebih danau, bengawan, pantai, 

teluk, atau laut lepas seperti memancing, berlayar, 

menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi 
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berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat-

lihat taman laut dengan pemandangan indah dibawah 

permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang 

banyak dilakukan didaerah-daerah atau negara-negara 

maritim. 

f. Wisata Cagar Alam 

Wisata jenis ini biasanya banyak diselenggarakan 

oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan 

usaha-usahanya dengan jalan mengatur wisata 

ketempat atau daerah pagar alam, taman lindung, 

hutan, daerah pegunungan dan sebagainya yang 

kelestariannya dilindungi oleh undang-undan. Wisata 

ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan 

keindahan alam, kesegaran hawa pegunungan, 

keajaiban hidup binatang marga satwa yang langka 

serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat 

ditempat-tempat lain. 

g. Wisata Petuangan  

 Dikenal dengan istilah AdvantureTourism, seperti 

masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah 

dijelajah penuh binatang buas, mendaki tebing teramat 

terjal.
42

 

 

4. Indikator Pariwisata 

 Objek pariwisata atau disebut juga dengan destinasi 

pariwisata pada dasarnya adalah geografis yang berada 

dalam suatu atau lebih wilayah admistratif yang 

didalamnya terapat daya tarik wiasata, fasilitas umum, 

aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi tujuan kepariwisataan.
43

 

 Berbagai aspek yang terdapat dalam pariwisata seperti 

keberadaan kawasan atau lokasi objek pariwisata, daya 

                                                             
42Ibid, h. 41-43 
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Persada, 2009) h. 207 



 37 

tarik wisata, fasilitas yang diberikan. Aksesibilitas dan 

masyarakat itu sendiri berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup destinasi pariwisata dan kehidupan ekonomi 

masyarakat sekitarnya. 

 Lokasi objek pariwisata atau kawasan strategis 

pariwisata adalah kawasan yang memiki fungsi utama 

pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan 

pariwisata yang mempunyai pengauh penting dalam satu 

atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, 

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkung 

hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

 Lokasi merupakan hal yang penting bagi usaha atau 

industri tertentu. Pentingnya faktor-faktor lokasi harus 

sesuai dengan sifat usaha atau industri yang dimasuki 

seperti industri pariwisata. Umumnya lokasi akan 

ditentukan oleh:
44

 

1. Jenis usaha yang dijalankan 

2. Dekat dengan konsumen atau pasar 

3. Dekat dengan bahan baku 

4. Ketersediaan tenaga kerja 

5. Sarana dan prasarana (transportasi, listrik, dan air) 

6. Dekat dengan pusat pemerintah 

7. Dekat dengan lembaga keuangan 

8. Berada dikawasan industri 

9. Kemudahan untuk melakukan ekspansi perluasan 

10. Kondisi adat istiadat, dan sikap masyarakat setempat  

11. Hukum yang berlaku di daerah setempat 

12. Pertimbangan lainnya 

  Lokasi merupakan objek fital dalam sebuah industri 

pariwisata yang dapat dimamfaatkan oleh berbagai pihak dan 

untuk berbagai kepentingan salah satunya adalah kegiatan 

ekonomi masyarakat setempat. Ada beerbagai hal yang dapat 
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disumbangkan dengan adanya lokasi objek pariwisata bagi 

perekonomian penduduk lokal.
45

 

1. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata 

 Pengeluaran wisataan secara langsung maupun tidak 

langsung merupakan sumber pendapatan dari berbagai 

perusahaan, organisasi atau masyarakat perseorangan, 

yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Terutama 

jika usaha terumata jika usaha tersebut dilakukan 

sekitaran objek pariwisata seperti hotel, restoran, atau 

jasa-jasa pariwisata seperti transportasi, akomodasi, 

hiburan dan lain-lain yang diperlukan 

2. Penyerapan tenaga kerja 

 Banyak individu yang mengantungkan hidupnya dari 

sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang 

tidak bisa berdiri sendiri tetapi memerlukan dukungan 

dari sektor lain. Baik sektor pariwisata maupun 

sektor-sektor lain yang berhubungan dengan sektor 

pariwisata, tidak dapat dipungkiri merupakan 

lapangan kerja yang menyerap begitu banyak tenaga 

kerja. 

3. Memacu pengembangan lahan yang kurang produktif 

 Dalam beberapa kasus, keberadaan pariwisata mampu 

meningkatkan nilain tanah atau lahan, terlebih bagi 

lahan pertanian yang subur. Solusinya pembangunan 

fasilitas pariwisata menyasar daerah atau lahanyang 

kurang benilai ekonomi tinggi, kurang produktif, 

lahan kering dan sejenisnya. Hal ini akan membantu 

perkembangan daerah yang sebelumnya kurang 

bernilai ekonomi kemudian menjadi lebih bermamfaat 

dibanding jika harus memakai lahan pertanian subur. 

4. Penciptaan lapangan kerja tidak hanya terbatas dikota 

tetapi juga menyebar kepedesaan. 
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 Hal ini dapat terjadi karna sifat industri pariwisata 

yang fleksibel, yaitu suatu bentuk usaha yang tidak 

hanya dapat dilakukan di daerah perkotaan tetapi juga 

daerah pedesaan terutama desa-desa yang memiliki 

potensi pariwisata dan menjadikannya sebagai desa 

wisata. Hal ini dapat terjadi karena tidak jarang lokasi 

objek wisata jauh dari pusat konsentrasi penduduk 

(kota). Hal ini akan membantu penyerapan 

konsentrasi penduduk dan lapangan pekerjaan ke 

wilayah lain. 

5. Pemamfaatan fasilitas wisata oleh masyarakat lokal 

 Wisatawan dan masyarakat lokal sering mengunakan 

fasilitas untuk berbagai kepentingaan. Dalam 

beberapa kasus keberadaan pariwisata diberbagai 

suatu daerah atau daerah tujuan wisata menjadi 

perbedaan kritis dari nilai ekonomi fasilitas pariwisata 

tersebut. Banyaknya pariwisata mendatangkan 

keuntungan yang cukup besar sehingga fasilitas dapat 

digratiskan pemamfaatannya bagi masyarakat lokal. 

    Sedangkan daya tarik wisata menurut Undang-

Undang No 10 Tahun 2009 adalah segala sesuatu yang 

memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil bumi 

buatan manusia yang menjadi sasarn atau tujuan kunjungan 

wisatawan. Wisatawan berkunjung kesuatu tempat karena 

tertarik oleh suatu hal atau suatu yang menyebabkan 

wisatawan datang kesuatu tempat disebut daya tarik atau 

atraksi wisata. Suatu objek daya tarik wisata pada prinsipnya 

harus memenuhi tiga persyaratan berikut:
46

 

1. Something to see (ada yang dilihat) 

2. Something to do (ada kegiatan yang dilakukan) 

3. Something to buy (ada yang dibeli) 
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  Untuk mengembangkan daya tarik wisata diperlukan 

sumber daya wisata yang besifat netral sampai ada campur 

tangan manusia dari luar untuk mengubahnya agar dapat 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Dalam 

konteks pariwisata sumber daya diartikan sebagai segala 

sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna 

mendukung pariwiata baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Menurut depudbar afgumentasi tentang sumber 

daya pariwisata dapat diperluas termasuk berbagai faktor yang 

tidak tercakup dalam konseptualisasi secara tradisional yang 

tidak selalu dihungkan dengan sumbe daya alam. Salah satu 

karakteristik dari sumber daya pariwisata adalah dapat dirusak 

dan dihancurkan oleh pemakaian yang tidak terkendali dan 

kesalahpahaman.
47

 

  Keberadaan daya tarik wisata tidak dapat dipisahkan 

dari objek wisata. Dalam beberapa kasus keberadaan daya 

tarik wisata merupakan alasan dari keberadaan objek 

pariwisata. Oleh sebab itu daya tarik wisata perlu 

mengembangkan dan menajemen yang baik agar dayabtarik 

wisata yang dapat dimaksimalkan dan menguntungkan baik 

bagi pemerintah maupun masyarakat karena daya tarik wisata 

merupakan satu unsur yang berkaitan dengan perjalanan 

wisata dan produk pariwisata yang terdapat didaerah tujuan 

wisata dan menjadi motovasi wisatawan untuk berkunjung ke 

daerah tersebut. 

  Fasilitas dan eksabilitas wisata termasuk didalamnya 

adalah prasarana dan sarana pariwisata. Prasarana pariwisata 

adalah semua pasilitas utama atau dasar yang memungkinkan 

kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Termasuk 

diantaranya antara lain:
48

 

1. Prasarana perhubungan yang meliputi jaringan jalan 

raya, jembatan dan terminal bus, rel kereta api dan 
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stasiun, pelabuhan udara (air pot), dan pelabuhan laut 

(ses port/harbour) 

2. Instansi pembangkit listrik dan instansi air bersih 

3. Instansi penyulingan bahan bakar minyak 

4. Sistem perairan atau irigasi untuk kepentingan 

pertanian, peternakan dan perkebunan. 

5. Sistem perbangkan dan moneter 

6. Prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan pusat 

kesehatan masyarakat 

7. Prasarana keamanan, pendidikan dan hiburan. 

    Sarana pariwisata adalah fasilitas dari pihak pengelola 

obyek wisata atau pemerintah daerah selaku dinas paariwisata 

yeng memberikaan pelayanan kepada wisatawan  baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. 

 

5. Dampak Pariwisata 

  Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh wisatawan yang secara langsung menyentuh 

dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai 

dampak terhadap masyarakat setempat.  

  Pariwisata memiliki beberapa keuntungan bagi 

perekonomian yang pro pada masyarakat miskin, karena: (1) 

konsumen datang ke tempat tujuan, sehingga memberikan 

kesempatan untuk menjual barang dan jasa, seperti cendera 

mata, (2) pariwisata memberikan kesempatan 

untukmelakukan diversifkasi perekonomian masyarakat lokal, 

(3)pariwisata menawarkan kesempatan kerja yang lebih 

intensif.
49

 Halini didukung hasil penelitian World Tourism 

Organization (2015)yang menyatakan pariwisata sebagai 

suatu industri berperandalam menciptakan lapangan kerja baik 
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langsung maupun tidaklangsung.
50

Di mana dampak-dampak 

itu dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Dampak Ekonomi Pariwisata. 

1) Menghasilkan Pendapatan Bagi Masyarakat 

  Setiap kegiatan wisata menghasilkan 

pendapatan, khususnya bagi masyarakat 

setempat. Pendapatan itu dihasilkan dari 

transaksi antara wisatawan dan tuan rumah 

dalam bentuk pembelanjaan yang dilakukan 

oleh wisatawan. Pengeluaran wisatawan 

terdistribusi tidak hanya ke pihak-pihak yang 

terlibat langsung dalam industri pariwisata 

seperti hotel, restoran, biro perjalanan wisata, 

dan pemandu wisata. Distribusi pengeluaran 

wisatawan juga diserap ke sektor pertanian, 

sektor industri kerajinan, sektor angkutan, 

sektor komunikasi, dan sektor lain yang 

terkait. 

2) Menghasilkan Lapangan Pekerjaan  

  Pariwisata merupakan industri yang 

menawarkan beragam jenis pekerjaan kreatif 

sehingga mampu menampung jumlah tenaga 

kerja yang cukup banyak. Sebagai contoh 

wisatawan yang bersantai di pantai dapat 

memberikan pendapatan bagi penjual makan 

minum, penyewa tikar, pemijat, dan pekerja 

lain. 

3) Meningkatkan Struktur Ekonomi 

  Peningkatan pendapatan masyarakat 

dari industri pariwisata membuat struktur 

ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. 

Masyarakat bisa memperbaiki kehidupan dari 

bekerja di industri wisata. 

                                                             
50 Ibid. hlm 211 
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4) Membuka Peluang Investasi  

  Keragaman usaha industri pariwisata 

memberikan peluang bagi para investor untuk 

menanamkan modal. Kesempatan berinvestasi 

di daerah wisata berpotensi membentuk dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat 

setempat.  

5) Mendorong Aktivitas Wirausaha 

(Interpreneurships) 

  Adanya kebutuhan wisatawan saat 

berkunjung ke dinasti wisata mendorong 

masyarakat untuk menyediakan kebutuhannya 

dengan membuka usaha atau wirausaha. 

Pariwisata membuka peluang untuk 

berwirausaha dengan menjajakan berbagai 

kebutuhan wisatawan baik produk barang 

maupun produk jasa.
51

 

 

b. Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Budaya 

 Dampak pariwisata terhadap sosial budaya 

setempat tidak terlihat (abstrak) karena perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat akibat industri 

pariwisata tidak terjadi seketika, tetapi melalui proses. 

Pengaruh pariwisata mirip seperti bola-biliar, dalam 

hal ini bola sebagai pariwisata dan lubang-lubang 

yang ada adalah masyarakat setempat. Bola bergerak 

secara langsung dan tidak langsung berubah masuk ke 

lubang-lubang yang ada. Akibatnya, sering terjadi 

efek demontrasi di masyarakat (demonstration effect). 

Wisatawan dianggap oleh penduduk sebagai contoh 

yang lebih baik sehingga ia meniru agar mudah 

berinteraksi. Efek demonstrasi dapat mengembangkan 
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dan memajukan masyarakat itu sendiri tetapi juga 

dapat merusak dan memusnahkan masyarakat itu 

sendiri. 

 

6. Teori Pengembangan Pariwisata 

Menurut Nuryanti, pada dasarnya pengembangan 

pariwisata adalah proses yang berkesinambungan untuk 

melakukan matching and adjustment yang terus menerus 

antara sisi supply dan demand kepariwisataan untuk mecapai 

misi yang telah ditentukan.
52

 

Menurut terminologi dapat disimpulkan bahwa 

pariwisata terbentuk apabila ada pelaku wisata (demand) yang 

mempunyai motivasi untuk melakukan perjalanan wisata, 

ketersediaan infrastruktur pendukung, keberadaan objek 

wisata dan atraksi wisata yang didukung dengan sistem 

promosi dan pemasaran yang baik serta pelayanan terhadap 

para pelaku wisata ( supply). Terkait dengan Undang-undang 

No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud 

dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Sebuah destinasi akan melakukan pengembangan 

wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk 

dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu 

dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar 

lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama dalam 

pariwisata berkelanjutan adalah: 

1. Ecology sustainbility, yakni memastikan bahwa 

pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses 

ekologi, biologi, dan keragaman sumberdaya ekologi 

yang ada. 

2. Social and culural sustainbility, yakni memastikan 

bahwa pengembangan yang dilakukan memberikan 
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dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan 

sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang 

berlaku pada masyarakat tertentu. 

3. Economic sustainbility, yakni memastikan bahwa 

pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi 

dan bahwa sumberdaya yang digunakan dapat 

bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang.
53

 

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan 

keuntungan bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis 

pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya 

keragaman budaya, seni, dan alam. 

Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui 

pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara 

terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan 

pengembangan pemasaran pariwisata melalui pemberdayaan 

masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata. 

 

7. Strategi Pengembangan pariwisata 

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata 

Menurut Yoeti pengembangan adalah usaha 

atau cara untuk memajukan serta mengembangkan 

sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata 

pada suatu daerah selalu akan diperhitungkan dan 

bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya. 

Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan 

perencanaan yang matang sehingga bermanfaat bagi 

masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan juga 

budaya. Atau lebih jelasnya pengembangan pariwisata 

adalah suatu usaha mengembangkan atau memajukan 

objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan 

lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun 

benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat 

menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. 
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Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan 

Pariwisata Sebelum orang lain melakukan perjalanan 

wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan sarana 

dan pra sarana Pariwisata seperti berikut: 

a) Fasilitas transportasi 

b) Fasilitas akomodasi 

c) Fasilitas Catering Service 

d) Obyek dan atraksi wisata 

e) Aktivitas rekreasi 

f) Fasilitas pembelanjaan 

g) Tempat atau took.
54

 

Semua ini merupakan prasarana dan sarana 

kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita 

mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. 

Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah 

semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses 

perekonomian berjalan dengan lancar sedemikan 

rupa. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya 

dalam pengembangan pariwisata di daerah, 

pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya 

dalam pengembangan sarana dan prasarana 

pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga 

bagian penting, yaitu :
55

 

1) Sarana Pokok Pariwisata (Main Tourism 

Superstructures) adalah: Hotel, Villa, 

Restoran 

2) Sarana Pelengkap Pariwisata (Suplementing 

Tourism Superstructures) adalah: wisata 

budaya dan wisata alam. 

                                                             
54 Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, dan Stefanus Pani Rengu, “ 

Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah “ (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 
Kabupaten Mojokerto), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2 No.2 , h.327 

55 Ibid, h.327 



 47 

3) Sarana Penunjang Pariwisata (Supporting 

Toursm Superstructures) seperti pasar seni, 

kuliner, oleh-oleh dan cindera mata kerajinan 

khas daerah. 

Dalam pengembangan pariwisata tentu harus 

diperhatikan hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. 

Yoeti mengatakan bahwa prasarana kepariwisataan adalah 

semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana 

kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat 

memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan 

wisatawan yang beraneka ragam. Prasarana tersebut antara 

lain:
56

 

a) Perhubungan: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan 

udara dan laut, terminal. 

b) Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih. 

c) Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, 

radio, televisi, kantor pos, dan lain-lain. 

d) Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah 

sakit. 

e) Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek 

wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga 

keamanan di sekitar objek wisata 

f) Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi 

atau kantor pemandu wisata 

g) Pom bensin. 

h) Dan lain-lain. 

Kegiatan pariwisata banyak yang memanfaatkan 

potensi alam, sosial dan budaya. Alam yang indah sangat 

potensial untuk kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan 

budaya suatu daerah juga sangat potensial untuk pariwisata. 

Berbagai tarian adat, rumah adat, seni musik, makanan khas 

daerah merupakan contoh budaya yang potensial untuk 
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kegiatan wisata. Berbagai bangunan bersejarah dan bernilai 

seni seperti candi, dan benteng juga banyak dimanfaatkan 

untuk wisata. Dengan banyaknya kunjungan berarti dapat  

membuka peluang usaha di tempat wisata. Selain antara lain 

berdagang souvernir, sewa tikar, jasa foto, transpormasi dan 

lain-lain. Selama wisatawan berada di daerah tujuan wisata 

(destinasi wisata), mereka memerlukan pelayanan akomodasi 

dan trasportasi untuk menjelajahi destinasi tersebut , makanan 

biro perjalan, toko, souvenir, dan suatu yang akan dilakukan 

dan yang akan dilihatnya. Jadi upaya pengembangan 

pariwisata memang harus di rencanakan dengan terarah dan 

terperinci. 

2. Strategi menggunakan analisis SWOT 

Analisis SWOT menurut Sondang P.siagian 

merupakan salah satu instrument analisis yang ampuh apabila 

digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas 

bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata-kata strenghs ( 

kekuatan), weaknesses ( kelemahan), opportunity (peluang), 

dan threats ( ancaman). Faktor kekuatan yang terdapat dalam 

tubuh suatu organisasi, termasuk satuan bisnis tertentu, 

sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor 

lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan 

atau satuan bisnis yang bersangkutan dan analisis SWOT 

merupakan instrument yang ampuh dalam melakukan analisis 

strategik.
57

 

Menurut Freddy Rangkuti analisis SWOT adalah 

indifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 

strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada suatu pemikiran 

logika yang akan memaksimalkan sesuatu seperti kekuatan ( 

strengths), dan peluang ( opportunity), namun secara 

bersamaan juga dapat meminimalkan kelemahan ( 

weaknesses) dan ancaman ( threats).
58
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Dari beberapa definisi menurut para ahli tersebut 

dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi 

berbagai faktor-faktor secara sistematis untuk merumuskan 

strategi perusahaan atau suatu organisasi. Proses pengambilam 

suatu keputusan staregis selalu berkaitan dengan 

pengembangan misi,tujuan, dan strategi, dan kebijakan dari 

suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Dengan demikian 

perencannaan strategi harus selalu menganalisa faktor-faktor 

strategis dari perusahaan atau organisasi yaitu ( kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang akan 

dialami oleh suatu perusahaan atau organisasi yang 

bersangkutan. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model 

yang paling tepat untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. 

Menurut sondang P. Siagian ada pembagian faktor-

faktor strategis dalam analisis SWOT yaitu : 

a) Faktor Kekuatan 

Yang dimaksud dengan faktor kekuatan yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan termasuk satuan dalam bisnis 

yang didalamnya adalah antara lain kompetisi khusus 

yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada 

pemilikan keunggulan komperatif oleh unit usaha di 

pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis 

memiliki sumber ketrampilan, produk andalan dan 

sebagainya yang membuatnya lebih kuat daripada 

pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang 

sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan 

usaha yang bersangkutan. 

b) Faktor Kelemahan 

Yang dimaksud dengan faktor kelemahan adalah 

keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, 

keterampilan, dan kemampuan yang menjadi 

penghalang serius bagi penampilan bagi organisasi 

yang memuaskan. 
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c) Faktor Peluang 

Yaitu peluang secara sederhana adalah berbagai 

situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu 

satuan bisnis. 

d) Faktor Ancaman 

Pengertian ancaman yaitu kebalikan dari pengertian 

peluang, yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak 

menguntungkan suatu satuan bisnis jika tidak diatasi 

maka ncaman tersebut akan menjadi hal yang 

mebahayakan bagi suatu satuan binis yang 

bersangkutan baik itu masa sekarang ataupun masa 

yang akan datang. 

3. Komponen Pengembangan Pariwisata 

Ada beberapa hal yang menunjang atau menentukan 

pengembangan suatu objek wisata. Berbagai kisi-kisi 

pemahaman mengenai destinasi pariwisata seperti halnya 

diadaptasikan dari banyak batasan pengertian yang telah 

diberikan oleh pakarnya, seperti Cooper, Fletcher, Gilbert, 

Shepherd and Wanhill, yang pada intinya mengandung tujuan 

yang sama bahwa kerangka pengembangan destinasi 

pariwisata paling tidak harus mencakup komponen-komponen 

utama sebagai berikut:
59

 

a) Objek dan Daya Tarik (attractions) yang mencakup : 

daya tarik yang bias berbasis utama pada kekayaan 

alam, budaya, maupun buatan/ artifical, seperti event 

atau yang sering disebut sebagai minat khusus 

(special interest). Kegiatan-kegiatan yang dimaksud 

dapat berupa semua hal yang berhubungan dengan 

daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan 

dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan 

untuk mengunjungi sebuah objek wisata. 

b)  Aksebilitas (accessibility),yang mencakup dukungan 

sistem trasportasi yang meliputi : rute atau jalur 
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trasportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan, dan 

mod trasportasi lain. 

c) Amenitas (amenities), yang mencakup fasilitas 

penunjang dan dan pedulung wisata yang meliput : 

akomodasi, rumah makan (food and baverage), retail, 

toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro 

perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas 

kenyamanan lainnya. 

d) Fasilitas pendukung (ancillary services) yaitu 

ketersedian fasilitas pendukung yang digunakan oleh 

wisatawan. Fasilitas dan pelayanan wisata yang 

dimaksud adaah semua fasilitas yang dibutuhkan 

dalam perencanaan kawasa wisata. Fasilitas tersebut 

termasuk tour and trevel operations (disebut 

pelayanan penyambutan), Fasilitas tersebut misalnya; 

Restoran dan berbagai jenis tempat makan lainnya, 

toko-toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, 

cinderamata, toko-toko khusus, toko kelontong, bank, 

tempat penukaran uang dan fasilitas pelayanan 

keuangan lainnya, kantor informasi wisata , dan lain 

sebagainya. 

e) Kelembagaan (instutions) yaitu terkait dengan 

keberadaan dan peran masing-masih unsur dalam 

mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata 

termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah.
60

 

Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan 

yang diperlukan untuk membangun dan mengelola 

kegiatan wisata, termasuk perencanaan tenaga kerja 

dan program pendidikan dan pelatihan, menyusun 

strategi marketing dan program promosi, 

menstrukturisasi organisasi wisata sektor umum dan 

swasta, mengendalikan program ekonomi, 

lingkungan, dan sosial kebudayaan. 
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Ada beberapa hal yang menunjang atau menentukan 

pengembangan suatu objek wisata. Sedangkan menurut 

Ahdinoto dikutip dalam Mujadi A.J, beberapa hal yang 

menunjang atau menentukan pengmbangan objek wisata, ada 

lima jenis komponen dalam 

Pengembangan Pariwisata yaitu: 

a) Atraksi wisata : Atraksi adalah daya tarik yang 

memotivasi wisatawan untuk berkunjung atau 

berlibur. Atraksi bisa berupaalam seperti landskape, 

pantai, pegunungan, iklim, lembah : atraksi buatan 

seperti kota bersejarah, taman dan risort : atrasi 

budaya drama, festival, museum, galeri, dan atraksi 

sosial seperti kesempatan berbaur dengan masyarkat 

di daerah tujuan wisata dan ikut mengalami cara 

hidup bersama mereka. 

b)  Promosi dan pemasaran : Promosi adalah suatu 

rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang 

ditawarkan dan cara bagaimana agar atraksi dapat 

dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi adalah 

bagian penting. 

c) Pasar wisata (masyarakat pengirim wisata) : Pasar 

wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun 

untuk perencanaan belum/tidak di perlukan suatu riset 

lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai 

trend prilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi 

dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan 

dari mereka yang berlibur. 

d) Transportasi : Pendapat dan keinginan wisatawan 

adalah dengan pendapat menyerupai transportasi. 

Transportasi mempunyai dampak besar terhadapat 

volume dan lokasi pengembanga pariwisata. Yang 

dimaksud dengan aksesibilitas adalah sarana yang 

memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk 

mencapai daerah tujuan wisata. 
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e) Masyarakat menerima wisatawan yang menyediakan 

akomodasi pelayan jasa pendukung wisata (fasilitas 

dan pelayanan).
61

 

4. Komponen Perencanaan Destinasi Pariwisata 

Menurut Carter dan Fabricius (UNWTO, 2007), 

berbagai elemen dasar yang harus diperhatikan dalam 

perencanaan pengembangan sebuah destinasti pariwisata, 

paling tidak akan mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
62

 

a) Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata 

Atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan 

motivasi dan keinginan bagi wisata untuk mengunjngi 

destinasi wisata.berbagai wujud atraksi wisata ini 

berupa : Arsitektur bangunan (seperti : candi, 

piramida, monumen, masjid, gereja, dan sebagainya), 

karya seni budaya (seperti museum, seni pertunjukan, 

seni sastra, kehidupan masyarakat, dsb) dan 

pengalaman tertentu diberbagai bentuk even 

pertunjukan. 

b) Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata  

Pada hakikatnya amenitas adalah merupakan fasilitas 

dasar seperti: utilitas, jalan raya, trasportasi, 

akomodasi, pusat informasi pariwisata dan pusat 

perbelanjaan yang kesemuanya perlu disediakan 

untuk membuat wisatawan yang berkunjung ke 

destinasi wisata merasa nyaman. 

c) Pengembangan Aksebilitas 

Yang dimaksud dengan aksebilitas wisata dalam hal 

ini adalah segenap sarana yang memberikan 

kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai 

sesuatu destinasi maupun tujuan wisata. Aksebilitas 

tidak hanya menyangkut kemudahan trasportasi bagi 

wisatawan untuk mencapai sebuah tempat wisata atau 
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destinasti tertentu akan tetapi juga waktu yang 

dibutuhkan, tanda petunjuk arah menuju lokasi wisata 

dan lain sebagainya. 

d) Pengembangan Image (Citra Wisata)  

Pencitraan (Immage Building) sebuah destinasti 

merupakan bagian dari Positioning, yaitu kegiataan 

untuk membangun citra atau image dibenak pasar 

(Wisatawan) melalui desai terpadu antara aspek: 

Kualitas produk, komuikasi pemasaran, kebijakan 

harga, dan saluran pemasaran yang tepat dan 

konsisten dengan citra atau image yang ingin 

dibangun serta ekspresi yang tampak dari sebuah 

produk. 

 

B. Konsep Kesejahteraan  Masyarakat 

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Secara 

Umum 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu 

kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan 

kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar 

kehidupan masyarakat tersebut.
63

 Kesejahteraan dapat 

diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, 

orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa 

senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang 

mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya 

terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia 

terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar 

dari bahaya kemiskinan yang mengancam.
64

 

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): 

“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 
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kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi 

sosialnya.
65

 Dari beberapa definisi diatas dapat 

dipahami bahwa kesejahteraan merupakan 

peningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga 

terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan 

yang lebih baik dari sebelumnya. 

 

2. Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonomi 

Islam.  

Untuk mengentaskan kemiskinan maka perlu 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat, kesejahteraan sendiri memiliki banyak 

arti dimana masing-masing orang pasti mempunyai 

perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan 

kesejahteraan. Islam telah memberi pedoman dan 

aturan yang dapat dijadikan landasan sistem 

kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber 

aturan perilaku yang didalamnya sekaligus 

mengandung tujuan-tujuan dari strategisnya. tujuan-

tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep islam 

mengenai kesejahteraan manusia (falah) dan 

kehidupan yang baik (hayatan thayyibah). Islam 

menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya 

berkaitan dengan terpenuhinya materi semata-mata, 

tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.
66

 Pada 

umumnya kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua 

bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan 

kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi 

meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa 

pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang 

                                                             
65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 

1 ayat (1). 
66 Fathurahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013), h. 17. 
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sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan 

non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki 

dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang 

atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita 

rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah, dan 

lain sebagainya.
67

  

Kesejahteraan menurut Islam meliputi 

kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. 

Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-

satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya 

harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan 

beribadah kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, 

kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat 

tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima 

tujuan dasar yaitu: agama (al-dien), hidup atau jiwa 

(nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau 

kekayaan (maal) dan intelek atau akal (aql). Ia 

menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, 

“kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa 

al-dunya) merupakan tujuan utamanya.”
68

 

Sedangkan menurut P3EI yang 

mengemukakan teori Umar Chapra kesejahteraan 

menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:
69

 

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu 

kecukupan materi yang didukung oleh 

terpenuhinya kebutuhan spiritual serta 

mencakup individu dan sosial. Sosok manusia 

terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya 

kebahagiaan haruslah menyeluruh dan 

seimbang diantara keduanya. Demikian pula 

manusia memiliki dimensi individual 

                                                             
67 Ziauddin Sardar, Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam, Sardar, et al/Jurnal 

Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016: 391-401. 
68 Adiwarman.A.Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Depok: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), 
69 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 2. 
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sekaligus sosial. Manusia akan merasa 

bahagia jika terdapat keseimbangan diantara 

dirinya dengan lingkungan sosialnya  

b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), 

sebab manusia tidak hanya hidup di alam 

dunia saja, tetapi juga di alam setelah 

kematian/kemusnahan dunia (akhirat). 

Kecukupan materi didunia ditunjukkan dalam 

rangka untuk memperoleh kecukupan di 

akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai 

maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih 

diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu 

yang abadi dan lebih bernilai (valuable) 

dibanding kehidupan dunia. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis 

simpulkan bahwa kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu 

kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. 

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak 

hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi 

juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai 

sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam 

mempunyai konsep yang lebih mendalam. Ekonomi 

islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai 

utama, yaitu Ilahiyyah, akhlak, kemanusiaan, dan 

petengahan, dimana nilai-nilai ini menggambarkan 

kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi 

islam. Nilai-nilai ekonomi islam itu adalah:
70

 

1) Ekonomi Ilahiyyah 

Karena awalnya dari Allah, tujuannya mencari ridha 

Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan 

syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, 

konsumsi, penukaran, dan distribusi dikaitkan pada 

                                                             
70 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economic, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), h. 
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prinsip Ilahiyyah dan tujuan Ilahiyyah, sebagaimana 

firman Allah dalam Surah Al-Mulk ayat 15:  

                  

             

Artinya:  

Dialah yang menjadikan bumi itu 

mudah bagimu, maka berjalanlah disegala 

penjurunya dan makanlah sebagian rezeki- 

Nya, dan hanya kepada-Nya lah kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan. 

2) Ekonomi Akhlak 

Yaitu ekonomi islam yang memadukan antara ilmu 

dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi 

kehidupan islami. Seorang muslim baik secara pribadi 

maupun secara bersama-sama, tidak bebas 

mengerjakan apa yang diinginkannya atau apa yang 

menguntungkannya. Masyarakat muslim juga tidak 

bebas memproduksi berbagai macam barang, 

mendistribusikan, mengeluarkan, dan 

mengonsumsinya tetapi terikat oleh undangundang 

islam dan hukum syariatnya. 

3) Ekonomi Kemanusiaan  

Merupakan ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, 

mengingat tidak ada pertentangan antara aspek 

Ilahiyyah dengan aspek Kemanusiaan, karena 

menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip 

Ilahiyyah yang memuliakan manusia dan 

menjadikannya sebagai Khalifah dimuka bumi. 

4) Ekonomi Pertengahan  

Merupakan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip 

pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam 

menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, anatara 

individu dan masyarakat. Di dalam individu 
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diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal 

dan hati, antara realita dan fakta. 

 

3. Indikator Kesejahteraan  

a. Indikator Kesejahteraan Secara Umum  

Menurut BKKBN ada lima indikator yang 

harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan 

sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga 

melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang 

dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada 

umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh 

anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda 

dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian 

terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit 

atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB 

ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB 

modern.
71

  Dari beberapa penjelasan indikator 

kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa 

indikator kesejahteraan meliputi:
72 

4) Pendapatan 

Pendapatan merupakan penghasilan yang 

diperoleh masyarakat yang berasal dari 

pendapatan kepala rumah tangga maupun 

pendapatan annggota-anggota rumah tangga. 

Penghasilan tersebut bisanya dialokasikan 

untuk konsumsi, kesehatan, maupun 

pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat 

material. Indikator pendapatan digolongkan 

menjadi 3 item yaitu:  

(a) Tinggi (Rp.>5.000.000)  

(b) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)  

(c) Rendah (< Rp.1.000.000)  

                                                             
71 Sub Direktorat Statistik, Analisis dan Perhitungan Tngkat Kemiskinan 

2000, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2008, h.4. 
72 Ibid, h. 17-18. 
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5) Konsumsi Pengeluaran 

Pola konsumsi rumah tangga merupakan 

salah satu indikator kesejahteraan rumah 

tagga/keluarga. Selama ini berkembang 

penelitian bahwa besar kecilnya proporsi 

pengeluaran untuk konsumsi makanan 

terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga 

tersebut. Rumah tangga dengan proporsi 

pengeluaran yang lebih besar untuk 

konsumsi makanan yang mengindikasikan 

rumah tangga yang berpenghasilan rendah. 

Makin tinggi tingkat penghasilan rumah 

tangga, makin kecil proporsi pengeluaran 

untuk makanan terhadap seluruh 

pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa rumah 

tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila 

persentase pengeluaran untuk makanan akan 

jauh lebih kecil dibandingkan persentase 

pengeluaran untuk non makanan <80% dari 

pendapatan. 

6) Pendidikan merupakan bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan oleh orang 

dewasa kepada perkembangan anak untuk 

mencapai kedewsaannya dengan tujuan agar 

anak cukup cakap melaksanakan tugas 

hidupnya sendri tidak dengan bantuan orang 

lain. Sebagian besar masyarakat modern 

memandang lembaga-lembaga pendidikan 

sebagai peranan kunci dalam mencapai 

tujuan sosial pemeritah bersama orang tua 

telah menyediakan anggaran pendidikan 

yang diperlukan secara besar-besaram untuk 

kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, 

untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional 

yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil 
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kewajiban untuk memenuhi hukumhukum 

dan norma-norma yang berlaku jiwa 

patriotisme dan sebagainya. Menurut 

menteri pendidikan kategori pendidikan 

dalam standar kesejahteraan adalah wajib 

belajar 9 tahun. 

7) Kesehatan  

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari 

badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial 

ekonomis.Salah satu ukuran yang sering 

digunakan untuk membandingkan 

keberhasilan pembangunan sumber daya 

manusia anatar Negara adalah Human 

Deveelopment Indeks (HDI) atau Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), indeks 

tersebut merupakan indikator komposit yang 

terdiri dari indikator kesehatan (umur 

harapan hidup waktu lahir), pendidikan 

(angka melek huruf dan sekolah) serta 

ekonomi (pengeluaran riil perkapita).
73

 

Indikator kesehatan yang menjadi komponen 

sejahtera meliputi pangan, sandang, dan 

papan. 

8) Perumahan Masyarakat  

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan 

perumahan yang dianggap sejahtera adalah 

tempat berlindung yang mempunyai dinding, 

lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang 

dianggap sejahtera adalah luas lantainya 

lebih dari 10 m dan bagian terluas dari 

rumah bukan tanah dan penguasaan tempat 

tinggal adalah milik sendiri. BKKBN 

                                                             
73 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Indeks Pembangunan 

Kesehatan Manusia, h.13. 
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mengkonsepkan perkembangan 

kesejahteraan masyarakat Desa sebagai 

ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf 

hidup masyarakat, terdiri dari lima tingkat 

kesejahteraan, yaitu:
74

 

1. Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga 

yang belum dapat memenuhi 

kebutuhan dasar minimum seperti 

kebutuhan pangan, sandang, papan 

dan kesehatan.  

2. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga 

yang telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar minimum, tetapi 

belum dapat memenuhi keseluruhan 

kebutuhan sosial psikologisnya 

seperti: pendidikan, interaksi dalam 

keluarga, interaksi lingkungan tempat 

tinggal dan transportasi.  

3. Keluarga sejahtera II, yaitu keuarga 

yang disamping telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimal, 

juga kebutuhan sosial psikologisnya, 

tetapi belum dapat memenuhi 

kebutuhan perkembangannya seperti 

menabung. 

4. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga 

yang telah dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan dasar minimal, kebutuhan 

sosial psikologis, dan kebutuhan 

perkembangan, namun belum dapat 

berpartisipasi maksimal terhadap 

masyarakat baik dalam bentuk 

                                                             
74 Heri Risal Bungkaes, J.H Posumah, Burhanuddin Kiya, “Hubungan 

Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkaan Kesejahteraan 
Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaund”, 

Journal Acta Diurnal Edisi (april 213), h.8. 
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sumbangan material, keuangan 

maupun ikut secara aktif dalam 

kegiatan sosial kemasyarakatan.  

5. Keluarga sejahtera III-plus, yaitu 

keluarga yang telah dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan baik kebutuhan 

dasar minimal, kebutuhan sosial 

psikologis, maupun yang bersifat 

perkembangan serta telah dapat 

memberikan sumbangan nyata dan 

berkelanjutan bagi masyarakat dan 

pembangunan. 

 

b. Indikator Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam 

Menurut beberapa ahli dalam buku P3EI, indikator 

kesejahteraan Islami adalah:
75

 

“Terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, 

hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan 

rezeqi yang diterima, keluarga yang sakinah 

mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, 

ridha dan qana‟ah dengan apa yang diberikan 

Allah kepadanya serta merasa bahagia”. 

Dengan demikian, Kesejahteraan dalam Islam 

tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga 

non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, 

dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia 

memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai 

kemaslahatan demi kesejahteraan. Imam Ghazali 

menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum 

berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, 

yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, 

harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari 

kelima tujuan dasar tersebut meliputi: kebutuhan 

                                                             
75 Ibid 
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pokok (dharuriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), 

dan kesempurnaan (tahsiniyat). 

1) Kebutuhan pokok (Ad-dharuriyat) 

Kebutuhan pokok dalam pemeliharaan lima 

tujuan syariat yaitu agama jiwa, akal, 

keturunan dan harta, dapat dijabarkan 

kebutuhan tersebut berupa sandang 

(pakaian), pangan (makanan), papan (tempat 

tinggal), serta kebutuhan pokok lain seperti 

pendidikan dalam pemenuhan pemeliharaan 

akal, serta kesehatan dalam pemenuhan jiwa.  

a) Kebutuhan Sandang  

Kebutuhan sandang merupakan hal 

yang penting untuk terpenuhi karena 

dalam beraktifitas manusia 

membutuhkan sandang utau pakaian 

untuk berpergian.  

b)  Kebutuhan Pangan/ Makan  

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan 

pokok yang sangat penting dan harus 

terpenuhi, karena manusia untuk 

bertahan hidup dan menjalani semua 

aktifitas kesehariannya harus 

memenuhi kebutuhan akan makan 

setiap harinya. 

c) Tempat Tinggal Rumah  

merupakan hal yang penting dalam 

sebuah keluarga sebagai tempat 

berlindung setiap harinya. Dikatakan 

sejahtera dalam hal ini apabila sudah 

menempati rumah sendiri, selain itu 

kondisi rumah yang sudah ditembok 

plester dan luas yang sudah 

memenuhi kategori layak huni yaitu 8 

untuk setiap satu anggota keluarga 
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dan jenis lantai yang sudah disemen/ 

dikeramik. 

d) Kesehatan  

Kesehatan adalah keadaan dimana 

jiwa dan raga seseorang dalam 

keadaaan yang baik untuk melakukan 

pekerjaan sehari-hari .  

e)  Pendidikan Pendidikan  

Merupakan hal yang paling penting 

dalam meningkatkan kemampuan, 

keterampilan serta pengetahuan 

seseorang yang akan berdampak 

terhadap perbaikan taraf hidup 

seseorang.  

2) Kebutuhan sekunder (Al-hajiyat)  

Kebutuhan sekunder juga penting dalam 

menunjang pemeliharaan 5 tujuan syariat, 

untuk menghilangkan kesulitan dalam 

mencapai kesejahteraan. Kebutuhan 

sekunder seperti kebutuhan akan penerangan 

yang membantu dalam kehidupan sehari-

hari. 

3) Kesempurnaan (Tahsiniyat)  

Kesempurnaan atau kebutuhan tersier 

berguna sebagai pelengkap dalam mencapai 

kesejahteraan seperti keindahan dan 

kenyamanan  
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islam adalah salah satu agama yang diridhoi oleh 

Allah SWT, Sementara itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai 

ideal dari kepariwisataan bagi islam adalah bagaimana 

umatnya mengambil i‟tibar atau pelajaran dari hasil 

pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan sebagai di 

isyaratkan dalam Al-Qur’an Surat Saba ayat 18: 

                      

                     

Artinya; 

Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-

negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa 

negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-

negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. berjalanlah kamu di kota-

kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan 

aman. 

Yang dimaksud dengan negeri yang Kami limpahkan 

berkat kepadanya ialah negeri yang berada di Syam, karena 

kesuburannya; dan negeri- negeri yang berdekatan ialah 
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negeri-negeri antara Yaman dan Syam, sehingga orang-orang 

dapat berjalan dengan aman siang dan malam tanpa terpaksa 

berhenti di padang pasir dan tanpa mendapat kesulitan.
76

 

Islam pada dasarnya membahas masalah hubungan 

terhadap tiga pokok; Tuhan, alam, dan manusia atau teologi, 

kosmologi, dan antropologi. Oleh karena itu, agama yang 

meliputi segala hal atau kaffah, memberikan pertimbangan 

terhadap aktivitas hidup dunia modern yang tidak bisa terlepas 

dari tiga hal pokok tadi, termasuk dunia kepariwisataan. Dunia 

kepariwisataan termasuk sub sistem kehidupan yang 

merupakan salah satu aspek dari muamalah, atau kehidupan 

sosial kemasyarakatan, ekonomi dan budaya.  

Berwisata mengenal keagungan Allah SWT., 

berwisata melihat keagungan-Nya, berwisata mengenal betapa 

keindahan dan kekayaan dunia yang sebenarnya. Pariwisata di 

atur dalam Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, serta Dinas Pariwisata berperan penting 

memberikan kesempataan bagi setiap daerah yang memiliki 

wisata alam bahari untuk dikembangakan agar suatu daerah 

menjadi lebih unggul dalam bidang kepariwisataan, dan dari 

pengembangan pariwisata ini ada kesempatan kerja bagi 

masyarakatnya. Kesempatan kerja ini bias dilihat dari 

Prespektif Ekonomi Islam bias juga lewat aturan yang berlaku 

dari dinas pariwisata yang berlaku di Indonesia. 

  

                                                             
76 Hafizh Dasuki, Alhumam, Badri Yunardi, dkk., Al-Qur’an Dan Tafsirrya 

JILID IX, (Yogyakarta :Dana Bhakti Wakaf, 1990),  h.106 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran 

1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pesawaran 

Kabupaten Pesawaran merupakan hasil pemekaran 

Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Pesawaran 

terbentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung 

dan diresmikan pada tanggal 2 November 2007. Pada saat 

pemekaran, Kabupaten Pesawaran terdiri dari 7 (tujuh) 

kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Cermin dengan 

Ibukota Kecamatan Wates, Kecamatan Punduh Pidada 

dengan Ibukota Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan 

Kedondong dengan Ibukota Kecamatan Pasar Baru, 

Kecamatan Way Lima dengan Ibukota Kecamatan Batu 

Raja, Kecamatan Gedong Tataan dengan Ibukota 

Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon 

dengan Ibukota Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan 

Tegineneng dengan Ibukota Kecamatan Trimulyo. 

Sekarang pada tahun 2020 jumlah kecamatan menjadi 

11 kecamatan yaitu Kecamatan Gedong Tataan, 

Kecamatan Kedondong, Kecamatan Marga Punduh, 

Kecamatan Negri Katon, Kecamatan Padang Cermin, 

Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Tegineneng, 

Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Way Khilau, 

Kecamatan Way Lima, Kecamatan Way Ratai. (Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2017). 

 

2. Keadaan Geografis 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran 

(2017), secarageografis Kabupaten Pesawaran terletak 

pada koordinat 5º12’ - 5º84’Lintang Selatan dan 104,92º - 

105,3420’ Bujur Timur. Luas wilayahKabupaten 
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Pesawaran adalah 117.377 hektar, memiliki 11 kecamatan 

dan133 desa dengan batas-batas wilayah adalah sebagai 

berikut : 

Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung 

Tengah 

Sebelah selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung 

KabupatenTanggamus 

Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten 

Tanggamus 

Sebelah timur   : berbatasan dengan Kabupaten Lampung 

Selatan dan kota Bandar Lampung. 

 

3. Keadaan Topografi, Iklim dan Jenis Tanah 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran (2016) 

menyatakan topografi Kabupaten Pesawaran mencakup 

daerah dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian 

merupakan daerah perbukitan sampai dengan pegunungan 

dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0 meter 

sampai dengan 1.682 meter. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pesawaran dengan 

luasan terbesar15.269 ha terdapat di wilayah Kecamatan 

Negeri Katon, sedangkan sisanya tersebar ke Kecamatan 

lainnya. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pesawaran 

berdasarkan kemiringan lerengnya dapat dibedakan 

menjadi 2 bagian yaitu 0 - 8 % dan > 40 %.Sebagian besar 

wilayah berbukit terjal tersebar di seluruh bagian wilayah 

Kabupaten Pesawaran dan wilayah yang memiliki kondisi 

lahan yang cukup datar berada di wilayah bagian 

utara.Luas wilayah dengan kemiringan 0-8% seluas 

6.155,76 ha tersebar di wilayah Kecamatan Negeri Katon, 

sedangkan kemiringan > 40 % seluas 35.394,05 tersebar 

di Kecamatan Padang Cermin.Kabupaten Pesawaran 

merupakan daerah tropis dengan curah hujan ratarata 

185,2 mm/bulan dan ratarata jumlah hari hujan 12,1 

hari/bulan. Rata-rata temperatur suhu udara adalah 
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27,1°C. Rata-rata kelembaban relatifnya 82 %. Rata-rata 

tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten 

Pesawaran adalah 1.011,4 mb dan1.012,9 mb. 

 

4. Keadaan Demografi 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran 

(2016), jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran sebesar 

431.198 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk 

terbanyak adalah Kecamatan Gedong Tataan yaitu 95.705 

jiwa.Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten 

Pesawaran adalah 367,36 jiwa/km². Kecamatan yang 

paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah 

Kecamatan Gedong Tataan yaitu 986,04 jiwa/km² 

sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Punduh 

Pidada sebanyak 118,92 jiwa/km². Selama selang waktu 7 

tahun, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten 

Pesawaran sebesar 1,29 persen. Kecamatan dengan LPP 

tertinggi adalah Kecamatan Padang cermin yakni 1,82 

persen,sedangkan laju pertumbuhan terendah terdapat di 

kecamatan Punduhpidada yakni sebesar 0,74 persen. 

Kecamatan Gedong Tataan yang merupakan ibukota dari 

Kabupaten Pesawaran menempati urutan kedua terbesar 

laju pertumbuhan penduduknya yaitu sebesar 1,78 persen. 

Data struktur penduduk Kabupaten Pesawaran 

berdasarkan jenis kelamin tahun 2016 menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk perempuan lebih rendah daripada 

jumlah penduduk laki-laki dengan angka sex ratio ratarata 

104 – 113, sedangkan jumlah penduduk laki-laki di 

Kabupaten Pesawaran adalah 222.013 jiwa dan 

perempuan 209.185 jiwa. 
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B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran 

1. Sejarah Singkat Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam 

penjelasannya menyebutkan tentang Pemerintahan 

Daerah, antara lain ditegaskan bahwa pemberian otonomi 

luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya masyarakat melalui peningkatan Pelayanan 

dan Pemberdayaan peran serta masyarakat. Sebagai 

konsekuensi penerapan UU No.12 tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pembentukan Daerah Otonomi 

Baru di Wilayah Republik Indonesia, diharapkan dapat 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Kabupaten Pesawaran yang terbentuk berdasarkan 

Undang-undang Nomor 33 tahun 2007, tentang 

pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4749), 

adalah daerah otonom baru hasil pemekaran dari 

Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung. 

Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Pesawaran 

diharapkan dapat segera mensejajarkan diri dengan 

kabupaten-kabupaten lainnya di Wilayah Propinsi 

Lampung. Dalam menjalankan roda pemerintahannya 

 melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesawaran tahun 2011 nomor 05, tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda 

Kabupaten Pesawaran Nomor 14 tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 

Nomor 05 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja 

Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Pesawaran tahun 2014 Nomor 14, tambahan 

lembaran Daerah Nomor 49)sebagai salah satu satuan 

kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten 

Pesawaran merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi 

daerah di bidang Pariwisata. 

Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten 

Pesawaran mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di Kabupaten Pesawaran dibidang 

Pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas 

pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata. 

2. Penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang Pariwisata. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 

Pariwisata. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

Pesawaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
77

 

 

2. Visi dan Misi Pengembangan Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran 

Visi dan misi pengembangan pariwisata Kabupaten 

Pesawaran mengacu kepada visi pembangunan Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2016-2021 yaitu : “Bersama 

Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur, 

Mewujudkan Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur, 

dan Sejahtera”.  

Selain itu, beberapa telah diselaraskan dengan Visi 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Pesawaran tahun 2005-2025. Kriteria Capaian 

Visi yang diamanatkan RPJPD Kabupaten Pesawaran 

                                                             
77 http://pariwisata.pesawarankab.go.id/sejarah-pariwisata/. Diakses pada 5 

november 2020, jam 18.31 



 74 

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011, 

yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Pesawaran Sejahtera dan 

Berdaya Saing Menuju Bumi Wisata 2025” yang dicirikan 

dengan mengelola sumaber daya yang berdaya guna dan 

berhasil guna, untuk mewujudkan kesehjahteraan rahyat 

dan saya saing daerah.113 

Pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran di 

harapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi 

pengembangan Kabupaten Pesawaran secara umum. 

Untuk itu rumusan visi pengembangan Kabupaten 

Pesawaran adalah:  

”Kabupaten Pesawaran Menjadi Destinasi Wisata 

Unggulan Dan Berdaya Saing Tinggi Untuk 

Kesejahteraan Masyarakat’’. Adapun misi 

pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran adalah: 

a. Misi 

1) Meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi 

pariwisata Pesawaran sebagai unggulan 

pariwisata Provinsi dan Nasional melalui 

revitalisasi kearifan lokal daerah Pesawaran. 

2) Mengembangkan profesionalitas organisasi dan 

tata kelola destinasi wisata Kabupaten 

Pesawaran. Mengoptimalisasi peran pihak-pihak 

terkait dalam upaya melestarikan sumber daya 

alam, seni, dan budaya daerah Pesawaran. 

3) Mengoptimalkan sarana, prasarana, pemasaran, 

dan pencitraan destinasi wisata Kabupaten 

Pesawaran dengan memperhatikan faktor 

lingkungan hidup. 

Visi pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesawaran Nomor: 9 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran adalah: “Sektor Pariwisata Menjadi Andalan 

Perekonomian Daerah Berbasiskan Sumber Daya Alam 

Dan Budaya Yang Lestari Dan Agamis”. Menurut 
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peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor: 9 tahun 

2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 

daerah maka ditetapkanlah Visi sebagai berikut: 

a. Visi 

1) Membuat Kabupaten Pesawaran menjadi Daerah 

Tujuan Wisata Regional Lampung. 

2) Membuat Kabupaten Pesawaran menjadi daerah 

yang selalu diingat dan dicintai pengunjungnya. 

3) Memberi hidup dan kehidupan kepada 

masyarakat. 

4) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan 

kerja. 

5) Mendorong penggunaan produksi lokal. 

6) Kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat 

dan pemerintah sebagai katalisator serta 

fasilitator. 

7) Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta 

alam dan budaya. 

8) Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya 

lokal.
78

 

Pembangunan di bidang pariwisata di suatu daerah 

merupakan upaya untuk menumbuhkembangkan dan 

mengelola objek serta daya tarik wisata yang telah 

dimiliki oleh suatu daerah agar lebih maju dan lebih baik. 

Karena di tiap-tiap daerah mempunyai potensi kekayaan 

alam yang indah dan keragaman tradisi seni dan budaya 

serta peninggalan dan purbakala yang berbeda-beda. 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten 

Pesawaran adalah instansi yang berwenang untuk 

mengelola dan menumbuhkembangkan potensi objek 

wisata yang ada di daerah Kabupaten Pesawaran. 

Pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan 

                                                             
78 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesawaran Tahun 

Anggaran 2016. h.101 
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serta menumbuhkembangkan sesuatu yang sudah ada. 

Pengembangan pariwisata pada suatu daerah destinasi 

atau tujuan wisata, selalu akan diperhitungkan dalam hal 

keuntungan bagi pelaku usaha dan manfaat Pembangunan 

di bidang pariwisata di suatu daerah merupakan upaya 

untuk menumbuhkembangkan dan mengelola objek serta 

daya tarik wisata yang telah dimiliki oleh suatu daerah 

agar lebih maju dan lebih baik. Karena di tiap-tiap daerah 

mempunyai potensi kekayaan alam yang indah dan 

keragaman tradisi seni dan budaya serta peninggalan dan 

purbakala yang berbeda-beda. 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten 

Pesawaran adalah instansi yang berwenang untuk 

mengelola dan menumbuhkembangkan potensi objek 

wisata yang ada di daerah Kabupaten Pesawaran. 

Pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan 

serta menumbuhkembangkan sesuatu yang sudah ada. 

Pengembangan pariwisata pada suatu daerah destinasi atau 

tujuan wisata, selalu akan diperhitungkan dalam hal 

keuntungan bagi pelaku usaha dan manfaat bagi 

masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan 

pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang 

sehingga memberi keuntungan bagi pelaku usaha itu 

sendiri serta bermanfaat baik bagi masyarakat, baik dari 

segi ekonomi, sosial dan budaya tanpa mengorbankan 

kelestarian lingkungan. 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas pariwista mempunyai tugas pokok yaitu 

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azaz 

otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang 

pariwisata dan ekonomi kreatif. Pembangunan 

kebudayaan dan pariwisata berdasarkan tujuan yang akan 

dicapai adalah : 

a. Peningkatan profesionalisme aparatur, tata kelola 

keuangan, administras dan monitoring evaluasi. 
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b. Terpelihara pelestarian benda-benda sejarah dan 

peningkatan pengembangan seni budaya daerah. 

c. Peningkatan pengembangan usaha akomodasi, jasa 

pariwisata dan jasa pangan. 

d. Peningkatan pengembangan destinaasi pariwisata 

meliputi objek dan daya tarik wisata, rekreasi, dan 

wisata minat khusus dan hibuan umum. 

e. Peningkatan kunjungan wisata melalui event promosi 

budaya pariwiata serta kerjasama penyelenggaraan 

wisata. 

f. Tersedianya data, analisis pemasaran dan peningkatan 

pengembangan pemasaran promosi dan bina 

masyarakat sadar wisata. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas 

Pariwisata menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan 

kebudayaa. 

2) Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan 

umum dibidang pariwisata dan ekonomi kretif. 

3) Pembinan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata 

dan ekonomi kretif. 

4) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh bupati 

dibidang kepariwisataan. 

5) Pelayanan administrasi. 

 

4. Jumlah pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran 

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesarawan terdiri dari: 

1) Kepala Dinas 

2) Sekertaris Terdiri dari 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 
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c) Sub Bagian Keuangan 

3) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 

a) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata 

b) Seksi Pengembangan Infrakstuktur dan Eksistem 

c) Seksi Tatakelola Destinasi dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

4) Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata 

a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pariwisata 

b) Seksi hubungan Kelembagaan Pariwisata 

c) Litbang Kebijakan Kepariwisataan 

5) Bidang pengembangan Pemasaran Pariwisata 

a) Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata 

b) Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata 

c) Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran 

6) Bidang Penegmbangan Industri Pariwisata 

a) Seksi Kemitran Usaha Pariwisat 

b) Seksi Standar Pariwisata 

c) Seksi Investasi Pariwisata  

7) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah 

jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
79

 

Tabel 3.1 

Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran 

No Jabatan Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 Orang 

2 Sekertaris 3 Orang 

3 Kepala Bidang 4 Orang 

                                                             
79 Struktur Oganisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Tahun 2016-

2021 
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4 Seksi-Seksi 12 Orang 

5 Staf 30 Orang 

Jumlah  50 Orang 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran 

 

C. Pariwisata kabupaten pesawaran 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang 

diusahakan dapat berperan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, pemerata pendapatan, penerimaan daerah, dan 

penyerapan tenaga kerja. Sektor pariwisata merupakan sumber 

devisa yang cukup besar persentase dan kontribusinya bagi 

kas daerah, yang secara luas juga merupakan devisa negara. 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat 

penting bagi provinsi lampung khususnya Kabupaten 

Pesawaran, hal ini disebabkan pariwisata merupakan salah 

satu perimadona dalam meningkatkan pendapatan suatu 

daerah , karena Provinsi Lampung memiliki kekayaan akan 

potensi objek wisata alamnya. Adapun Kabupaten Pesawaran 

yang bisa dikatakan salah satu sebagai tujuan wisata favorit di 

Provinsi Lampung dikarnakan jarak yang dekat dari pusat 

ibukota provinsi lampung sehingga potensi wisata yang ada 

bukan tidak mungkin suatu saat nanti Kabupaten Pesawaran 

akan menjadi tujuan wisata di Provinsi Lampung. 

Tabel 3.2 

Objek Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Dan Destinasi 

Pariwisata Kabupaten Pesawaran 

No Objek  Wisata Jenis Wisata Jumlah 

Wisata 

1 Objek Wisata Alam Air Terjun 23 Wisata 

2 Objek Wisata Pantai Pantai / Pulau 41 Wisata 

3 Objek Wisata 

Pemandian 

Air Panas / Kolam 

Renang 

6 Wisata 

4 Objek Wisata 

Embung 

Embung / Bendungan 4 Wisata 
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5 Objek Wisata 

Bumper 

Bumper / Youth 

Camp 

4 Wisata 

6 Objek Agrowisata  Agrowisata / 

Hortipark 

5 Wisata 

7 Objek Wisata Bukit Wisata Bukit / Kafe 6 Wisata 

8 Objek Wisata Sejarah Wisata Sejarah / 

Budaya 

8 Wisata 

9 Objek Wisata 

Mangrove 

Track Mangrove 4 Wisata 

10 Objek Wisata Religi Kampung Qur’an 1 Wisata  

 Total  98 Wisata 

Sumber : dinas pariwisata kabupaten pesawaran 

2018 

Tabel diatas merupakan objek wisata dan jenis wisata 

Kabupaten Pesawaran dimana pariwisata tersebut tidak semua 

sudah dikelola oleh pemerintah daerah khususnya Dinas 

Pariwisata maupun masyarakat sekitar. Jika objek-objek 

wisata tersebut dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah 

maupun masyarakat sekitar maka akan membantu masyarakat 

untuk mencari mata pencarian baru dengan membuka jasa 

usaha pariwisata, sehingga dari kegiatan tersebut dapat 

membuka kegiatan usaha baru dan dari usaha tersebut dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga akan 

meningkatkan dampak kesejahtraan masyarakat daerah 

Kabupaten Pesawaran. 

Dapat diketahui bahwa dari sektor pariwisata 

Kabupaten Pesawaran pada beberapa tahun terakhir 

mengalami peningkatan dari segi kunjungan wisatawan, baik 

wisata lokal maupun mancanegara, untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas mengenai peningkatan jumlah 

kunjungan wisatawan Kabupaten Pesawaran dapat dilihat dari 

tabel 3.3 berikut ini: 
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Tabel 3.3 

Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pesawaran (2017-

2019) 

Tahun Jumlah Wisata 

Lokal Mancanegara Total 

2017 746.705 181.795 928.500 

2018 857.995 368.856 1.155.851 

2019 953.624 503.405 1.387.029 

  Sumber : dinas pariwisata kabupaten pesawaran 

Data tersebut menunjukan jumlah kunjungan 

wisatawan ke Kabupaten Pesawaran dari tahun 2017 sampai 

2019 terjadi peningkatan dalam setiap tahunnya. 

 

D. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten 

Pesawaran  

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam 

Ekonomi Islam, Islam memberikan penjelasan bahwa 

kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan 

pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidak 

nyamanan, serta meningkatkan kualitas secara moral dan 

materil. Adapun menurut Muhmmad Abdul Mannan, ekonomi 

sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 

Berikut ini adalah tingkat kesejahteraan Kabupaten Pesawaran 

tahun 2017-2019 yaitu : 
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1. Pendapatan  

Tabel 3.4 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran 

Tahun 
Pendapatan 

Asli Daerah 

Pajak 

Daerah 

Retribusi 

Daerah 
Total 

2017 50.150.346,62 21.036.338,21 4.212.285,55 75.398.970,38 

2018 58.265.161,93 24.664.796,09 5.232.815,02 88.162.773,04 

2019 65.808.842,72 28.562.590,49 11.117.343,43 105.488.776,64 

 Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2019 

Pada tebel diatas merupakan data pendapatan daerah 

Kabupaten Pesawaran tahun 2017-2019 yang diproleh dari 

PAD, pajak daerah dan redtribusi daerah, dengan mengalami 

peningkata pada setiap tahunnya. Sedangkan pendapatan asli 

daerah yang berasal dari sektor pariwisata dapat dilihat pada 

tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.5 

Peningkatan PAD Di Bidang Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2017-2019 

Tahu

n 

Hotel Restoran Hibur

an 

Total 

2017 67.000.000,0

0 

852.000.000,

00 

- 919.000.000,

00 

2018 94.765.000,0

0 

798.000.000,

00 

- 892.765.000,

00 

2019 121.642.000,

00 

798.962,675,

00 

- 920.604.675,

00 

Sumber: Dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran 
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2. Kesehatan 

Tabel 3.6 

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan 

menurut kecamatan di kabupaten pesawaran 

 

 

Kecamatan 

Sarana Kesehatan 

Rumah 

Sakit 

Rumah 

Sakit 

Bersalin 

Poliklinik Puskesmas Apotik 

Punduh 

Pidada 
- - 1 1 - 

Marga 

Punduh 
- - 0 1 - 

Padang 

Cermin 
- - 2 1 1 

Teluk 

Pandan 
- - 2 1 1 

Way Ratai - - 1 1 1 

Kedondong - - 2 1 1 

Way Khilau - - 1 1 1 

Way Lima - - 1 1 - 

Gedong 

Tataan 
3 1 7 2 7 

Negeri 

Katon 
- - 5 2 2 

 

Tegineneng 
- - 2 2 2 

 

Total 

 

3 

 

1 

 

24 

 

14 

 

16 

Sumber: BPS kabupaten pesawaran dalam angka 2019 
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Data  diatas merupakan jumlah desa/kelurahan yang 

memiliki sarana kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten 

Pesawaran. Dengan jumlah keseluruhan sarana kesehatan 

antara lain rumah sakit 3, RS bersalin  1, poliklinik 24, 

puskesmas 14 dan apotik 16. 

 

3. Pendidikan  

Tabel 3.7 

Jumlah Sekolah Di Kabupaten Pesawaran 

No Kecamatan SD MI SMP MTS SMA SMK MA 

1 
Punduh 

Pidada 
12 3 4 1 1 - 1 

2 
Marga 

Punduh 
9 1 3 1 2 - 1 

3 
Padang 

Cermin 
23 21 5 15 4 3 8 

4 
Teluk 

Pandan 
- - - - - - - 

5 Way Ratai - 1 - 1 - - 1 

6 Kedondong 27 22 4 8 1 2 4 

7 Way Khilau 21 4 2 4 1 - 1 

8 Way Lima 36 9 3 5 1 - 2 

9 
Gedong 

Tataan 
66 6 13 8 3 3 2 

10 
Negeri 

Katon 
46 7 13 5 3 1 1 

11 Tegineneng 36 9 11 8 4 1 2 

 Total 276 83 58 56 20 10 22 

Sumber:  BPS Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2019 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekolah di 

Kabupaten Pesawaran jumlah sekolah yang sudah banyak ada 

adalah sekolah dasar (SD) dengan jumlah sekolah 276 sekolah 

dasar. Jumlah sekolah terbanyak di Kecamatan Gedong 

Tataan dengan jumlah keseluruhan 107 sekolah yang terdiri 
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dari SD 66 sekolah, MI 6 sekolah, SMP 13 sekolah, MTS 8 

sekolah, SMA 2 sekolah, SMK 3 sekolah dan MA 2 sekolah. 

Sedangkan di Kecamatan Teluk Pandan samasekali tidak 

memiliki jumlah sekolah. 

 

4. Kemiskinan  

Tabel 3.8 

Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk 

miskin di kabupaten pesawaran tahun 2017-2019 

Tahun Garis Kemiskinan 

(Rupiah/Kapita/Bulan) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

(Ribu) 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

2017 347.215 71,64 16,48 

2018 360.909 70,14 15,97 

2019 372.649 67,36 15,19 

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 

Tabel diatas menjelaskan terjadinya kenaikan jumlah 

garis kemiskinan di Kabupaten Pesawaran tahun 2019 sebesar 

372.649, namun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin 

dan di ikuti penurunan persentase penduduk miskin di 

setiaptahunnya. 

 

E. Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran  

Arah pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh dinas 

pariwisata Kabupaten Pesawaran dengan melihat potensi 

objek wisata serta potensi fisik geografi Kabupaten Pesawaran 

adalah sebagai berikut: 

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran, Beberapa program-program 

dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran dalam upaya untuk 



 86 

mengembangkan pariwisata untuk menarik wisatawan 

untuk berkunjung ke Kabupaten Pesawaran. 

Tabel 3.9 

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran 

No Nama program Nama kegiatan 

1 Program pengembangan 

destinasi wisata 

1. DAK fisik penataan 

kawasan wisata 

2.DAK sarana dan 

prasarana pariwisata 

2 Program pengembangan 

budaya daerah 

1. Pelestarian seni 

budaya 

2. Pekan budaya adat 

saibatin 

3. Pemilihan muli 

mekhanai kabupaten 

4. pasar seni budaya 

3 Program pemasaran 

pariwisata 

1. Semarak Pesawaran 

2. Lampung Fair 

3.Fetival Krakatau 

4. pubikasi pariwisata 

5. duta wisata 

6. Fashion Show 

4 Program pemberdayaan 

dan pengembangan 

SDM pariwisata 

1. Pelatihan Pemandu 

wisata 

2. Pemilihan Muli 

Mekhanai 

3. pelatihan kelompok 

sadar wisata 

  Sumber: Dinas Pariwisata Pesawaran 
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2. Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten 

Pesawaran 

b. Membagi kawasan wilayah dalam 2 zona, yaitu: 

- Zona wisata bahari atau wisata pantai. Sebelah 

timur Kabupaten Pesawaran, adapun meliputi 

Pantai Mutun, Pantai Marines Eco Park, Pantai 

Klara, Pantai Ringgung, Pantai Ketapang, 

Pantai Batu Mandi, dan lain-lainnya. 

- Zona wisata alam meliputi Air Terjun Sinar 

Tiga, Air Terjun Ciupan, Air Terjun Tundo 

Telu, Air Terjun Sinar Banyu Mandiri, Air 

Terjun Anglo Kali Awi, Dermaga Pantai dan 

lain-lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

Aris Apriyadi KING selaku Kabit Pemasaran 

mengatakan bahwa potensi Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran ada di segi wisata pantai dan wisata 

alamnya. Pengembangan zona pwisata bahari atau 

pantai Kabupaten Pesawaran yaitu dikawasan di 

kawasan wisata pantai tanjung putus, wisata pantai 

pulau pahawang, wisata pantai pagar jaya dan wisata 

pantai mutun dan lain-lain. 

pengembangan destinasi ini dalam beberapa 

tahun terakhir kita sedang mempersiapkan kesiapan 

sarana dan prasarana, Dinas Pariwisata juga telah 

mebangun infrastruktur penunjang melalui dana 

alokasi khusus kebeberapa objek, dibeberapa objek 

yang lain juga sudah dibangun beberapa infrastruktur 

seperti di objek wisata pantai tanjung putus sudah 

dibangun jalur pejalan kaki, jalan setapak, jalan dalam 

kawasan dan ruang ganti, wisata pantai pulau 

pahawang objek wisata tersebut sudah dibangun rung 

ganti toilet, kios cinderamata, dermaga jetty, 

pembangunan gedung diving center dan 

pelaralatannya, dan wisata pantai pagar jaya telah 

dibangun pembuatan jalan, irigasi, jaringan 
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pengadaan bangunan air tawar dermaga apung. Ini 

adalah salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh 

pihak Dinas Pariwisata agar membuat para 

pengunjung bisa nyaman berkunjung di objek Wisata 

Pesawaran”
80

 

Kemudian untuk zona wisata alam di 

Kabupaten Pesawaran, Bapak Aris Apsori KING juga 

mengatakaan bahwa: 

“dalam pembangunan zona wisata alam Dinas 

Pariwisata telah membangun beberapa sarana dan 

prasarana dibeberapa tempat wisata alam dalam 

penunjang kebutuhan wisatawan melalui dana alokasi 

khusus. Seperti di wisata alam air terjun sinar tiga, air 

terjun sinar banyu mandiri, air terjun tundo telu, air 

terjun anglo kali awi, air terjun kembar rindu alam, air 

terjun ciupang telah dibangun wc/toilet, 

saung/pondok, pembuatan gazebo, pembuatan jalan 

dalam kawasan jalan desa jalur jalan pendaki, jalan 

setapak, serta jalan dalam kawasan” 

c. Pengembangan kawasan jasa industri pariwisata 

berupa hotel, restoran/ rumah makan, pusat oleh-oleh 

dan lain-lain: 

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Azhari 

S.ip selaku Kabit Kelembangaan, yaitu: 

 “untuk kawasan jasa industri Kabupaten 

Pesawasan sendiri sudah terdapat banyak penginapan 

maupun hotel-hotel yang ada di Kabupaten Pesawaran 

serta kita sudah membuat beberapa tempat kuliner 

dilokasi objek-objek wisata untuk bisa di tempati oleh 

masyarakat berjualan di lokasi objek wisata. Melihat 

hal itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk membuat 

suatu yang bersinergi dengan kegiatan ekonomi 

dilokasi tersebut, apalagi kita sudah mempersiapkan 

                                                             
80 Hasil wawancara dengan Bapak Ariz Apriyadi KING selaku Kabit 

Pemasaran Kabupaten Pesawaran, pada 26 Januari 2021 pukul 11.00 
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dana melalui dana alokasi khusus untuk membangun 

kembali sarana dan prasaran di lokasi objek wisata”. 

 “sebenarnya kita tetap menyicil 

pembangunan, tapi kita juga membangun sumberdaya 

manusianya juga, seperti melakukan pelatihan 

kelompok sadar wisata kepada masyarakat sekitar, 

dengan adanya pelatihan tersebut maka harapannnya 

masyarakat bisa mengelola objek wisatanya sendiri 

melalui karang taruna desa. Dikarnakan tidak semua 

objek wisata berada diwilayah administrasi 

Pemerintahan Daerah, maka dengan adanyaa 

pelatihan kelompok sadar wisata tersebut akan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk 

dapat mengelola sendiri objek wisata”. 

d. Memenuhi kebutuhan jaringan sarana dan prasaran 

pada kawasan wisata 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aris Apriyadi 

KING yaitu: 

“adapun dalam pegelolaan objek yang bukan 

wilayah administrasi Pemerintah Daerah kita 

menyerahkan kepada masyarakat sepenuhnya, seperti 

objek wisata alam maupun wisata pantai yang sudah 

dijelaskan diatas tadi masyarakat yang mengelolanya 

tetepi kita memberikan arahan jika ingin objek 

wisatanya ramai di kunjungi oleh wisatawan maka 

lingkungan dan kenyamanan harus diperhatikan, 

karena kita tidak menarik redtribusinya. Namun jika 

meyiapkan sarananya seperti musholla, ruang ganti 

atau toilet umum, dan juga kita melakukan event-

event wisata untuk bisa semakin memperkanlkan 

objek wisata Kabupaten Pesawaran agar semakin 

dikenal oleh wisatawan. 
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F. Panduan Wawancara Kepada Dinas Pariwisata dan 

Masyarakat Sekitar Pariwisata Pesawaran 

1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan 

Potensi Pariwisata 

No 
Indikator 

Daftar Pertanyaan 
Sumber 

Data 

1 Kekuatan  Bagaimana kekuatan 

yang dimiliki oleh 

kabupaten Pesawaran 

dalam 

mengembangkan 

pariwisata? 

Dinas 

Pariwisata 

Pesawaran 

2 Kelemahan 

 

Apa saja kelemahan 

yang dihadapi dan 

bagaimana 

mengahadapi 

kelemahan tersebut 

bagi pengembangan 

pariwisata 

pesawaran? 

Dinas 

Pariwisata 

Pesawaran 

3 Peluang  Apa saja peluang 

yang ada pada 

pengembangan 

pariwisata 

Pesawaran? 

Dinas 

Pariwisata 

Pesawaran 

4 Ancamanan Bagaimana dinas 

Pariwisata mengatasi 

ancaman yang ada di 

pariwisata 

Pesawaran? 

Dinas 

Pariwisata 

Pesawaran 
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2. Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat yang di Pesawaran 

No Daftar Pertanyaan Sumber Data 

1 Bagaimana dampak 

pengembangangan pariwisata 

yang ada di pesawaran apakah 

berpengaruh postif/negatif? Dan 

apakah masyarakat yang ada 

disekitar pariwisata dapat 

sejahtera  dengan adanyan 

pengembangan pariwisata 

tersebut? 

Masyarakat yang 

ada disekitar 

wisata pesawaran 

 

3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan 

Pariwisata Di Pesawaran 

No Daftar Pertanyaan Sumber Data 

1 Bagaimana pandangan ekonomi 

isalam terhadap 

pengembangangan pariwisata 

yang ada di pesawaran apakah 

sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah dan tidak melanggar 

hukum Islam? 

Masyarakat yang 

ada disekitar 

wisata pesawaran 

dan Dinas 

pariwisata 
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi 

Pariwisata Sebagai     Upaya Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Kabupaten Pesawaran 

 1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi 

Pariwisata 

Pengembangan di bidang pariwisata merupakan upaya 

untuk mengembangkan dan mengelola objek dan daya tarik 

wisata yang telah dimiliki oleh suatu daerah agar lebih baik 

lagi, karena tiap-tiap daerah pastinya memiliki kekayaan alam 

yang indah dan keragaman tradisi seni budaya serta 

peningkatan sejarah yang berbeda-beda di masing-masing 

daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemerintah 

Kabupaten Pesawaran bahwa salah satu upaya pemerintah 

daerah yang mereka lakukan dalam meningkatkan 

kesajahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran yaitu 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran, Provinsi 

Lampung akan memperbaiki infrastruktur menuju tempat 

wisata di daerahnya guna memberi kenyamanan bagi 

wisatawan. Mereka akan benahi infrastruktur terutama akses 

jalan menuju ke destinasi wisata pantai ataupun wisata lain di 

Pesawaran agar wisatawan juga nyaman. Dalam pelaksanaan 

pembenahan infrastruktur terutama jalan akan berkoordinasi 

dengan Pemerintah Provinsi Lampung karena ada sebagian 

jalan menjadi wewenang provinsi mayoritas jalan utama 

menuju destinasi wisata di Pesawaran banyak masuk ke 

kewenangan provinsi jadi pembenahannya sudah 

dikoordinasikan kepada Gubernur Lampung juga, pelaksanaan 

pelebaran jalan menuju tempat wisata akan direalisasikan 

pada tahun anggaran 2022, sebab Kabupaten Pesawaran telah 

mengusung konsep kawasan ekonomi khusus wisata. Hal 

tersebut dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan 
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kawasan ekonomi khusus wisata yang akan dikembangkan 

dari batas Kota Bandar Lampung sampai ke pantai Ketapang. 

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kesajahteraan pemerintah yaitu adanya 

keseriusan yakni meningkatkan pengetahuan dan sumber daya 

manusia guna memaksimalkan pengelolaan obyek wisata 

desa. Seperti dalam gelaran pelatihan pemberdayaan 

masyarakat dan pengelolaan destinasi wisata sekaligus 

peluncuran destinasi Wisata Punggung Naga, Desa Pesawaran 

Indah, Kecamatan Wayratai. pada prinsipnya terdapat tiga 

aspek penting sekaligus merupakan syarat minimal yang 

menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata 

yang disingkat dengan tiga: Atraksi atau pertunjukan, 

Amenitas atau sarana penunjang, serta Aksesibilitas atau jalan 

menuju lokasi. Karena Desa Pesawaran Indah memiliki 

banyak potensi untuk terus dikembangkan, dengan luas 

mencapai lima hektare dan berada di puncak bukit menjadikan 

wisata tersebut sangat layak dikunjungi wisatawan.  

Berdasarkan data yang diproleh dari lapangan juga 

diketahui bahwa peran Dinas Pariwiata  Kabupaten Pesawaran 

dalam menentukan strategi pengembangan potensi pariwisata 

yang tepat ialah dengan terlebih dahulu melakukan analisis 

SWOT. 

Analisis SWOT menurut Sondang P. Siagian 

merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila 

digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas 

bahwa SWOT merupakan akronim kata-kata strenghs 

(kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunity (peluang), 

dan threats (ancaman). Faktor kekuatan yang terdapat dalam 

tubuh suatu organisasi, termasuk satuan bisnis tertentu, 

sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor 

lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan 

atau satuan bisnis yang bersangkutan dan analisis SWOT 

merupakan instrument yang ampuh dalam melakukan analisis 

srategik. 
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Analisis SWOT dalam Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran difokuskan untuk memprediksi sejauh mana 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten 

Pesawaran serta peluang dan ancaman yang timbul bagi 

pengembangan pariwisata. Adapun analisis SWOT dari Dinas 

Pariwisata Pesawaran yaitu: 

a. Lingkungan Internal 

1. Kekuatan (strenght) 

a. Tersedia dasar hukum sebagai landasan 

oprasional baik berupa perundang-

undangan maupun peraturan daerah. 

b. Tersedia sumber daya manusia maupun 

aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran. 

c. Tersedia sarana kerja yang memadai 

untuk menunjang produktifitas kerja. 

d. Tersedianya jaringan internal untuk 

keperluan akses informas. 

2. Kelemahan (weaknesess) 

a. Belum tersedianya arah kebijakan 

pariwisata daerah. 

b. Masih terbatasnya sumber daya 

manusia yang memiliki pengetahuan 

dalam bidang pariwisata. 

c. Terbatasnya anggaran yang tersedia 

dibandingkan dengan kebutuhan yang 

diperlukan. 

d. Masih banyak objek wisata yang belum 

tersentuh pembangunan sarana maupun 

prasarana. 

e. Objek-objek yang ada mayoritas 

merupakan lahan masyarakat sekitar 

sehingga sulit untuk membangun sarana 

dan prasarana. 
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b. Lingkungan eksternal 

1. Peluang (opportunity) 

a. Kabupaten Pesawaran kaya akan potensi 

pariwisata alam, wisata tirta, wisata bahari, dan 

juga wisata budaya. 

b. Dukungan stakeholder pariwisata dan ekonomi 

khususnya pemerintah propinsi dan pusat yang 

kuat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi 

daerah. 

c. Kondisi masyarakat yang mendukung. 

d. Kondisi keamanan yang baik sehingga aman bagi 

wisatawan. 

e. Tersedianya utilitas yang memadai seperti ( 

fasilitas RS, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll) 

f. Perkembangan teknologi inpormasi untuk 

keperluan promosi. 

2. Ancaman (threath) 

a. Pengembangan pariwisata diaerah lain yang 

semakin berkembang pesat. 

b. Kualitas destinasi yang kurang memadai. 

c. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat 

untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 

wisatawan. 

d. Masih adanya kesenjangan antara sumber daya 

manusia dan pelaku usaha pariwisata. 

Selain analisis SWOT Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran juga melakukan beberapa strategi 

dalam pengembangan pariwisata. Menurut Yoeti, 

pengembangan adalah usaha atau cara untuk 

menunjukan serta mengembangkan yang sudah ada. 

Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan 

wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan 

dan mamfaat bagi masyarakat yang disekitarnya. 

Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan 
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perencanaan yang matang sehingga bermanfaat bagi 

masysrakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial, dan 

juga budaya. 

Pelaksanaan fungsi dan perannya dalam 

pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah 

harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan 

sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata 

terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Sarana pokok pariwisata  (Main Tourism 

Superstructure) adalah hotel, villa, dan 

restoran.  

Dalam hal ini terdapat hotel, villa dan restoran 

yang ada di Pesawaran namun belum semua 

banyak tersedia didaerah-daerah Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Sarana pelengkap pariwisata (Suplementing 

Tourism Superstructure) adalah wisata budaya 

dan wisata alam. 

Kabupaten Pesawaran banyak wisata alam 

dilihat dari kondisi tofografinya yairu karna 

berada di samudra hindia khususnya Pesawaran 

daerah bagian barat tentu wisata alamnya yaitu 

wisata pantai sampai perbukitan dan 

pegunungan. 

3. Sarana penunjang pariwisata (Supporting 

Tourism Superstucture) adalah pasar seni, 

kuliner, oleh-oleh dan cindra mata kerajinan 

khas daerah. 

Di Kabupaten Pesawaran belum ada pasar seni, namun 

untuk pusat oleh-oleh serta cindra mata sudah ada sebagian 

tempat di daerah Pesawaran dan untuk kuliner sudah banyak 

yang tersebar di tempat-tempat objek wisata. Pengembangan 

pariwisata tentu harus diperhatikan hal-hal yang 

berpengaruh dalam pelaksanaannya. Yoeti mengatakan 

bahwa prasarana keprawisataan adalah fasilitas yang 
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memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan 

berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk 

memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam.  

Prasarana tersebut antara lain: 

c. Perhubungan : jalan raya, pelabuhan udara, dan laut, 

terminal. 

d. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih. 

e. Sistem telekomunikasi, baik itu telpon, telegraf, 

radio, televisi, kantor pos dan sebagainya. 

f. Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah 

sakit. 

g. Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek 

wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga 

keamanan disekitar objek wisata. 

h. Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi 

atau pemandu wisata 

i. Dan lain-lain. 

Prasarana diatas masih beberapa yang belum 

semuanya dimiliki di daerah Kabupaten Pesawaran namun 

masih dalam tahap pembangunan terus-menerus untuk bisa 

melengkapi prasarana tersebut. 

Kekayaan potensi pariwisata Kabupaten Pesawaran 

dapat dilihat dari jenis-jenis objek wisata alam seperti air 

terjun dan wisata pantai yang banyak maka pemerintah 

daerah berupaya melakukan pengembangan pariwisata yang 

akan memberikan dampak baik serta keuntungan bagi 

masyarakat maupun Kabupaten Pesawaran itu sendiri seperti 

peningkatan kesejahtraan masyarakat. 

Dari hasil wawancara penulis kepada bapak Aris 

Apriyadi KING selaku kabid pemasaran Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran diketahui bahwa pengembangan 

pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran yaitu sebagai berikut; 
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a. Membagi zona wisata menjadi 2 zona, yaitu: 

1). Zona wisata bahari atau pantai. Sebelah timur 

Kabupaten Pesawaran, adapun meliputi Pantai 

Queen Arta, Pantai Batu Mandi, Pantai 

Lempasing, Pantai Sari Ringgung, Dermaga 

Pantai, dan lain-lainnya. Dalam beberapa tahun 

terakhir pihak pemerintah telah melakukan 

persiapan sarana dan prasarana, dan juga pihak 

Dinas Pariwisata juga telah mebangun 

infrastruktur penunjang melalui dana alokasi 

khusus kebeberapa objek, dibeberapa objek 

yang lain juga sudah dibangun beberapa 

infrastruktur seperti di objek wisata pantai 

tanjung putus sudah dibangun jalur pejalan 

kaki, jalan setapak, jalan dalam kawasan dan 

ruang ganti, wisata pantai pulau pahawang 

objek wisata tersebut sudah dibangun rung 

ganti toilet, kios cinderamata, dermaga jetty, 

pembangunan gedung diving center dan 

pelaralatannya, dan wisata pantai pagar jaya 

telah dibangun pembuatan jalan, irigasi, 

jaringan pengadaan bangunan air tawar 

dermaga apung. Ini adalah salah satu hal yang 

selalu diperhatikan oleh pihak Dinas Pariwisata 

agar membuat para pengunjung bisa nyaman 

berkunjung di objek wisata, hal itu juga 

dilakukan untuk memberikan imbauan kepada 

masyarakat sekitar untuk mengelola objek 

wisata untuk memperhatikan kebersihan 

lingkungan, kemudian selalu bersikap ramah 

kepada wisatawan agar hal tersebut dapat 

menarik minat wisatawan untuk kembali 

berkunjung dan agar berdampak baik kepada 

pembangunan daerah. 
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2) Zona wisata alam, meliputi Air Terjun Sinar 

Tiga, Air Terjun Ciupan, Air Terjun Tundo 

Telu, Air Terjun Sinar Banyu Mandiri, Air 

Terjun Anglo Kali Awi, Dermaga Pantai dan 

lain-lainnya. Dalam pembangunan zona wisata 

alam Dinas Pariwisata telah membangun 

beberapa sarana dan prasarana dibeberapa 

tempat wisata alam dalam penunjang kebutuhan 

wisatawan melalui dana alokasi khusus. Seperti 

di wisata alam air terjun sinar tiga, air terjun 

sinar banyu mandiri, air terjun tundo telu, air 

terjun anglo kali awi, air terjun kembar rindu 

alam, air terjun ciupang telah dibangun 

wc/toilet, saung/pondok, pembuatan gazebo, 

pembuatan jalan dalam kawasan jalan desa jalur 

jalan pendaki, jalan setapak, serta jalan dalam 

kawasan 

 

b. Mengembangkan kawasana jasa industri pariwisata 

seperti hotel, restoran, oleh-oleh cindra mata dan 

lainnya. 

Pemerintah saat ini mencoba untuk 

melakukan pengembangan dengan meningkatkan 

industri pariwisata, karna dengan meningkatkan hal 

tersebut maka akan menjadi penyokong utama 

dalam meningkatkan kontribusi dari sektor 

pariwisata Kabupaten Pesawaran yaitu berasal dari 

akomodasi hotel, rumah makan/restoran, tempat 

hiburan dan penjualan oleh-oleh khas Pesawaran. 

Dari sektor ini minsalnya, para pengunjung tentu 

akan memerlukan tempat penginapan sementara 

dalam melakukan kegiatan wisata apabila mereka 

datang dari luar daerah maupun dari luar negeri. 

Hotel/penginapan akan memberikan dampak penting 

bagi perkembangan daerah, selain sebagai bentuk 

jasa pemenuhan akomodasi juga dapat memberikan 
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pendapatan daerah serta untuk kesejahtraan 

masyarakat, begitupun dengan sektor restoran / 

rumah makan pengunjung akan membutuhkan 

konsumsi pada saat mereka melakukan kegiatan 

wisatanya seperti yang kita ketahui masing-masing 

daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam hal 

kulinernya begitupun dengen berbagai macam ciri 

khas kuliner dari Kabupaten Pesawaran. 

 

c. Memenuhi jaringan sarana dan prasarana pada 

kawasan wisata 

Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan 

sarana dan prasarana agar mendukung kegiatan 

pariwisata, sarana dan prasaran di Kabupaten 

Pesawaran bisa dikatakan sudah cukup baik, seperti 

perhubungan jalan, pembangkit listrik, pelayanan 

kesehatan, serta tersedianya akomodasi 

hotel/penginapan, rumah makan/restoran, sarana 

pusat oleh-oleh. Namun tidak semua tempat objek 

wisata memiliki sarana dan prasarana tersebut dan 

juga tidak semua sarana dan prasarana tersebut 

disediakan oleh pemerintah kabupaten pesawaran. 

Penyedian sarana dan prasarana dalam menunjang 

kegiatan wisata dan juga harus harus selalu di 

pelihara dan dijaga oleh masyarakat sekitar yang 

tinggal disekitar objek wisata. 

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pemerintah daerah atau Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran dalam upaya mengembangan pariwissata yang 

dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran dapat dikatakan belum 

terlaksana dengan maksimal. Yoeti mengatakan dalam 

teorinya bahwa pengembangan adalah usaha atau cara 

dalam memajukan serta mengembangakan sesuatau yang 

sudah ada, dalam hal ini meskipun di Kabupaten 

Pesawaran potensi      pariwisatanya dapat lebih bisa 

dikembangkan dari apa yang sudah ada tetapi masih 
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banyak objek wisata yang masih belum di kelola ataupun 

dikembangkan oleh pemerintah daerah. Dinas Pariwisata 

saat ini sedang melakukan pembangunan-pembangunan 

sarana dan prasarana ditempat objek wisata agar dapat 

membuat pengunjung nyaman dalam melakukan kegiatan 

wisatanya. 

 Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata masih dalam tahap pembangunan-pembangunan 

sarana dan prasarana pariwisata. Dalam hal sarana dan 

prasarana sudah sesuai dengan teori yaitu berupa sarana 

pokok wisata, sarana pelengkap pariwisata, dan sarana 

penunjang pariwisata, akan tetapi tidak semua tempat 

wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran sudah terpenuhi 

sarana dan prasarannya dikarnakan banyaknya objek 

wisata yang tanahnya dimiliki oleh masyarakat sehingga 

Dinas Pariwisata kesulitan dalam memberikan pelayanan 

dalam hal saana dan prasarana.  

 

d. Faktor Pendukung dan Strategi Pengembangan 

Pariwisata 

Dalam hal wawancara dengan Bapak Aris 

Apsori KING selaku Kabid Pemasaran pariwisata, ada 

beberapa faktor yang menjadi penunjang dalam 

pengembangan pariwisata dari strategi pengembangan 

pariwisata yaitu keterkaitan dengan anggarana dalam 

mengembangkan destinasi objek wisata serta dengan 

anggaran yang ada bisa membangun sarana dan 

prasarana di tempat objek wisata. Sadangkan faktor 

langsung yaitu faktor masyarakat, dan pihak-pihak 

yang dapat menunjang dalam pengembangan 

pariwisata tersebut.
81

 

Berdasarkan dari pernyataan tersebut maka dengan 

adanya anggaran yang memadai dapat memberikan 

                                                             
81 Hasil wawancara dengan Bapak Aris Apsori KING selaku kabid pemasaran 

Destinasi Kabupaten Pesawaran, tanggal 26 januari 2021, pukul 11.00 
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dampak yang besar dalam mengembangkan 

destinasi-destinasi wisata yang ada, anggaran yang 

memadai juga dapat menambah sarana dan 

prasarana sudah baik maka akan memberikan 

kenyamanan. Kepada pengunjung sehingga objek-

objek yang ada di Kabupaten Pesawaran dapat selalu 

dikunjung oleh wisatawan lokal maupun 

mancanegara. 

 

e. Faktor Penghambat Dari Strategi Pengembangan 

Pariwisata 

Menurut Bapak Aris Apsori, dalam melakukan 

pembangunan pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran memiliki beberapa kendala yaitu 

terbatasnya anggaran untuk pembangunan sarana dan 

prasarana, terbatasnya sumber daya manusia dibidang 

pariwiata dan masih belum maksimalnya 

pengembangan destinasi objek wisata, pemerintah 

daerah masih terfokus dalam pembanguan fisik 

bidang lain. 

Dari pernyataan tersebut permasalahan yang 

paling besar dalam pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Pesawaran adalah ketersediaan anggaran 

dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan 

dikarnakan Kabupaten Pesawaran masih banyak tahan 

dalam pembangunan sehingga peran dinas pariwisata 

masih belum optimal dalam pembangunan 

pariwisatanya. 

 

2. Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat 

Perkembangan pariwisata yang sangat pesat 

dan terkosentrasi dapat menimbulkan berbagai dampak. 

Secara umum dampak yang ditimbulkan adalah dampak 
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positif dan dampak negatif. Dampak positif dari 

pengembangan pariwisata meliputi;  

a. Memperluas lapangan kerja; Dampak positif bagi 

masyarakat sekitar apabila ditinjau dari segi 

ekonomi. Para warga yang membuka lahan kios 

disekitar objek wisata Pantai kehidupannya akan 

lebih sejahtera dibandingkan warga yang tidak 

membuka lahan kios. Karena penghasilan yang 

didapatkan akan bertambah terlebih pada saat 

musim liburan yang para pengunjungnya 

bertambah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

dengan salah satu pemilik kios di objek wisata di 

Pesawaran sebagai berikut: Bapak Indra 

mengatakan “saya sudah cukup lama membuka 

kios oleh oleh khas Pantai Queen Arta ini, saya 

merasa sangat senang dan bahagia selain saya 

dapat menikmati pemandangan alam yang indah di 

Pantai ini saya juga dapat memperoleh rezeki yang 

Alhamdulillah dapat memenuhi kebutuhan saya 

dan keluarga selama ini seperti kebutuhan sehari-

hari, kebutuhan anak sekolah dll.” Jadi dapat 

terlihat bahwa dampak adanya pengembangan 

masyarakat yaitu penghasilan/pendapatan 

meningkat cukup pesat dibanding dengan 

masyarakat yang tidak membuka kios. Menurut 

hasil wawancara Dampak pariwisata terhadap 

kesempatan kerja dan berusaha, pengembangan 

pariwisata di Pantai Queen Arta telah berkontribusi 

positif terhadap peningkatan kesempatan kerja 

serta mengurangi pengangguran di Kecamatan 

Teluk Pandan dahulu banyak yang tidak memiliki 

pekerjaan tetapi saat ini telah dapat memiliki 

berbagai pekerjaan di bidang pariwisata. Hasil 

wawancara ini sesuai dengan teori mobilisasi 

sumberdaya (Resource Mobilization Theory) 

dimana masyarakat selain knowledge dan uang 



 105 

maka orang juga mempunyai peranan yang 

penting. Dengan mendapatkan pekerjaan maka itu 

akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan 

memberikan power pada orang itu atau masyarakat 

itu 

b. Bertambahnya kesempatan berusaha; Menurut 

hasil wawancara kepada 10 responden mengenai 

Dampak pariwisata terhadap kesempatan kerja dan 

berusaha, pengembangan pariwisata di Pantai 

Queen Arta telah berkontribusi positif terhadap 

peningkatan kesempatan kerja serta mengurangi 

pengangguran di Kecamatan Teluk Pandan dahulu 

banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetapi saat 

ini telah dapat memiliki berbagai pekerjaan di 

bidang pariwisata. Hasil wawancara ini sesuai 

dengan teori mobilisasi sumberdaya (Resource 

Mobilization Theory) dimana masyarakat selain 

knowledge dan uang maka orang juga mempunyai 

peranan yang penting. Dengan mendapatkan 

pekerjaan maka itu akan memberikan kekuatan, 

kekuatan itu akan memberikan power pada orang 

itu atau masyarakat itu, Seperti pernyataan sebagai 

berikut: Menurut mereka dari 10 responden 

mengatakan “Dengan adanya Pantai Queen Arta 

ini saya mendapatkan pekerjaan yaitu Penjaga 

Pantai dimana dengan mendapatkan pekerjaan ini 

saya tidak lagi menganggur, saya mempunyai 

penghasilan tetap dan saya juga dapat selalu 

menikmati keindahan dan kekayaan alam” 

Selanjutnya hasil wawancara Dampak terhadap 

jiwa sosial yang tinggi yang dimiliki para warga 

sekitar, dengan berbagai bentuk program 

pengembangan masyarakat yang ada akan 

memancing masyarakat semakin dekat. Bapak Aji 

menyatakan “Dengan diadakannya beberapa 

program-program dari pihak pengelola Pantai 
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Queen Arta seperti pelatihan, sosialisasi, 

penyediaan tempat sarana dan prasarana itu 

membuat hubungan sesama warga Teluk Pandan 

menjadi lebih erat, contohnya dengan diadakannya 

pelatihan kami dapat bertemu, bekerja sama dan 

berbincang saling bertukar pikiran.” Jadi, sesuai 

dengan pernyataan diatas kesejahteraan masyarakat 

membuat ikatan silaturahmi semakin meningkat 

dan erat sehingga program-program dan ide-ide 

akan mudah tercipta dengan kenyamanan yang 

sudah tercipta ditengah-tengah masyarakat. 

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan 

peneliti terhadap informan atau narasumber 

mengenai bagaimana dampak potensi 

pengembangan potensi pariwisata terhadap 

kesejahteraan masyarakat oleh pengelola Pantai 

Queen Arta kepada Kepala pengelola objek wisata 

Pantai Sari Ringgung yaitu Bapak Andri Surya 

Praja diperoleh hasil yang hampir serupa antar 

jawaban satu dengan jawaban lainnya. Seperti hasil 

wawancara mendalam tentang Program apa dari 

objek wisata Pantai Queen Arta untuk membantu 

mengembangkan pariwisata sebagai upaya 

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Teluk 

Pandan?, yang dilakukan dengan Bapak Andri 

dimeja kerjanya sebagai berikut: Bapak Andri 

mengatakan “Program yang kami berikan untuk 

Pemberdayaan Masyarakat yaitu adalah Pelatihan, 

Sosialisasi, Penyediaan tempat sarana dan 

prasarana, dan seterusnya, untuk membantu 

Program pemerintah seperti PNPM Mandiri 

(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Pedesaan) dan Dana Desa dari Pemerintah 

Pusat. Sehingga kami bisa memberikan secara 

optimal untuk membantu pemerintah dan 

perangkat desa untuk mensukseskan pemberdayaan 

masyarakat di Teluk Pandan”. Kemudian peneliti 
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bertanya kepada Ibu Anna selaku Humas Objek 

Wisata Pantai Queen Arta, Kontribusi apa yang 

diberikan oleh objek wisata Pantai Queen Arta 

dalam kesejahteraan masyarakat? Beliau pun 

menjawab sebagai berikut: Ibu Anna mengatakan 

“Kalau ditanya kontribusi apa yang diberikan oleh 

kami pihak objek wisata dalam memberikan 

kesejahteraan masyarakat yang paling terlihat 

adalah penyediaan tempat sarana dan prasarana, 

dimana banyak sekali masyarakat yang ingin 

berwiraswasta dan berusaha kecil-kecilan, 

sehingga kami menyediakan tempat agar keinginan 

mereka dapat terealisasi”. 

c. Meningkatkan pendapatan; menurut 30 responden 

yang peneliti wawancari bahwa sebelum adanya 

pariwisata di Pesawaran mereka hanyalah seorang 

petani, nelayan, dan  pengangguran. Sedangkan 

setalah adanya pariwisata di Pesawaran saat ini 

mereka sudah bisa meningkatkan pendapatan 

mereka dengan cara membuka warung, sewa 

penginapan sekitar pariwisata sehingga mereka 

dapat menghasilkan pendapatan, 

d. dikenalnya kebudayaan setempat oleh wisatawan. 

Dengan adanya pariwisata di Pesawaran ini 

masyarakat di sekitarnya sudah mampu 

melestarikan dan menghidupkan kembali beberapa 

pola budaya tradisional seperti kesenian, kerajinan 

tangan , tarian musik, dan pakaian khas kabupaten 

Pesawaran. 

Sedangkan dampak negatifnya dari pariwisata 

tersebut akan menyebabkan;  

a) Terjadinya tekanan tambahan penduduk akibat 

pendatang baru dari luar daerah; Dengan adanya 

pendatang baru yang datang dari luar daerah 

maka secara otomatis terjadinya perubahan 

kondisi sosial ekonomi pada daerah yang dekat 
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dengan destinasi wisata, yang tadinya hanya 

warga lokal kini bertambah dari wargalain yang 

datang dari daerah yang berbeda-beda yang 

mengakibatkan bertambahnya penduduk didaerah 

wisata. 

b) Terganggunya lingkungan; lingkungan, berasal 

dari jumlah dan perilaku wisatawan yang dapat 

mengganggu dan merusak kondisi lingkungan 

setempat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

dengan salah satu petugas kebersihan di objek 

wisata Pantai Queen Arta sebagai berikut: Bapak 

Wirasmoyo mengatakan “Di Pantai ini 

seharusnya pengunjung atau wisatawan bisa 

bersama-sama menjaga keindahan dan 

kebersihan Pantai, tetapi masih saja ada 

pengunjung yang merusak seperti membuang 

sampah sembarangan, merusak fasilitas yang 

sudah disediakan, dll. Sehingga kami sebagai 

petugas kebersihan harus bekerja keras untuk 

membersihkannya. 

c) Semakin terbatasnya lahan pertanian; Selain 

faktor alam, keadaan yang sangat memengaruhi 

keseimbangan ekosistem adalah keberadaan dan 

aktifitas manusia. Dengan akal dan 

pikirannya,manusia akan mudah mengubah suatu 

lingkungan termasuk pengembangan pariwisata 

yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. 

Misalnya dengan membuat lahan pantai menjadi 

lebih luas sebagian ekosistem yang ada harus di 

musnahkan atau di buang. Menurut hasil 

wawancara mengatakan bahwa juga semakin 

terbatasnya lahan pertanian yang sebagian besar 

di gunakan sebagai tempat rekreaksi, perumahan, 

pemukiman, dan lain sebagainya yang dapat 

membuat lahan pertanian semakin tidak tersedia. 
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d) Terdesaknya masyarakat setempat, menurut hasil 

wawancara kepada masyarakat yang ada di 

sekitar parwsata mengatakan bahwa Dalam 

pengembangan pariwisata suatu daeah akan 

mengalami peningkatan jumlah penduduk jika 

banyaknya warga asing yang belibur atau datang 

dengan tujuan untuk berwisata yang 

mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk 

yang datang ke daerah destinasi wisatapopulasi 

warga semakin meningkat, dan warga yang 

datang untuk berlibur semakin banyak, sehingga 

terjadi peningkatan warga di daerah 

destinasiwisata yang mengakibatkan terdesaknya 

masyarakat setempat. 

 

4. pengaruh kepada masyarakat dengan adanya 

pengembangan obyek wisata 

e) Membuka Lapangan Kerja Pada aspek ekonomi 

 Adanya perkembangan aktivitas pariwisata di 

dalam kawasan mengakibatkan perubahan pada 

tingkat pendapatan masyarakat yang cukup 

segnifikan Pada kesempatan kerja dan berusaha 

juga mengalami peningkatan,hal ini karena salah 

dampak dari kegiatan pariwisata adalah mampu 

menyediakan lapangan pekerjaan baru.Membuka 

lapangan kerja bagi penduduk lokal di bidang 

pariwisata seperti: tour guide, waiter, bell boy, 

dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat bahwa, mulai 

berkurangnya pengangguran di wilayah Desa 

Sidodadi, jenis pekerjaan masyarakat mempunyai 

fariasi yang lebih banyak, yang rata-rata mereka 

mulai bekerja menjadi pemandu wisata maupun 

pedagang di sekitar area objek wisata Pantai Sari 

Ringgung. Mereka tidak lagi bergantung pada 

sektor pertanian yang mengandalkan musim.  
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f) Dibangunnya Fasilitas dan Infrastruktur  

 Dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang 

lebih baik demi kenyamanan para wisatawan yang 

juga secara langsung bisa dipergunakan oleh 

penduduk lokal. Masjid yang dulunya sepi, 

sekarang ramai karena banyak pengunjung yang 

menggunakannya. Sarana MCK (Mandi Cuci 

Kakus) yang semakin layak dan memadai dengan 

banyaknya pengunjung. Akibatnya adanya manfaat 

aktivitas pariwisata terhadap kehidupan ekonomi 

ternyata dapat meningkatkan peranserta dan 

kepedulian masyarakat dalam menjaga kawasan 

objek wisata.  

g) Mendorong seseorang untuk berwiraswasta / 

wirausaha  

 Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya 

pedagang kerajinan, pedagang makanan, 

pedangang jasa-jasa lainya,maupun pemasok 

bahan makanan, dan lain-lain. Banyak masyarakat 

di wisata Pesawaran yang tidak dapat terlibat 

langsung dalam kegiatan atau aktivitas wisata, 

memilih untuk menjadi pedagang di sekitar daerah 

wisata. Selain itu wisatawan yang pergi berwisata 

bersama keluarganya memerlukan kamar yang 

besar dan makanan yang lebih banyak, tentunya 

hal ini memberikan pengaruh kepada masyarakat 

untuk menyediakan jasa atau layanan penginapan. 

Hal ini dimanfaatkan Pengelola objek wisata 

Pesawaran untuk menjalin kerja sama dengan 

masyarakat dalam hal penyediaan penginapan, 

yaitu dengan penyediaan jasa akomodasi berupa 

homestay dengan menggunakan rumah warga yang 

dirasa cukup besar. 
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B. Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyrakat  

Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam. 

Pariwisata syari‟ah merupakan suatu permintaan 

wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan 

muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syari‟ah 

merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, 

sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar 

wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan 

dan berkat dari Allah SWT.  

Wisatawan muslim merupakan segmen baru yang 

sedang berkembang dengan pesat dalam industri 

pariwisata. Menjelajahi dunia seperti wisatawan lain 

dengan tidak mengorbankan kebutuhan dasar mereka 

berupa pemenuhan makanan halal dan kemudahan 

pelaksanaan ibadahnya berupa sholat. Pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 

Sedangkan pariwisata syariah merupakan seluruh 

kegiatan wisata yang sama seperti kegiatan pariwisata 

pada umumnya, akan tetapi tanpa meninggalkan syariah 

Islam. Jadi secara umum pariwisata syariah dan 

pariwisata konvensional tidak beda, hanya kebutuhan 

terhadap paket wisata, akomodasi, makanan dan 

minuman dalam memenuhi nilai-nilai Islam. 

Terdapat beberapa faktor standar pengukuran 

pariwisata syariah dari segi administrasi dan 

pengolahannya untuk semua wisatawan, hal tersebut 

dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri yaitu :  

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan 

prinsip muslim secara keseluruhan.  

2. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan 

menghormati prinsip-prinsip Islam.  
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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 

Syakiry mengatakan konsep pariwisata syariah 

tidak terbatas pada wisata religi, tetapi meluas kesegala 

bentuk pariwisata kecuali yang bertentangan dengan 

nilai-nilai syariat Islam. Pariwisata syariah adalah 

segala macam jenis pariwisata yang menanamkan 

prinsip-prinsip syariah di dalamnya dan dapat 

diperuntukan kepada siapa saja. Pariwisata syariah 

dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa 

wisata ziarah makam ulama, mengunjungi masjid-

masjid peninggalan sejarah, haji, dan lain-lain. 

Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata 

ziarah dan semua yang disebutkan tersebut, melainkan 

pariwisata syariah adalah trend baru pariwisata dunia 

yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun 

wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam 

nilai-nilai Islam.  

Bedasarkan teori diatas, pariwisata pada 

Kabupaten Pesawaran juga berupa berbagai macam 

kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, atau Kabupaten Pesawaran memiliki banyak 

potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata, budaya, 

wisata bahari, dan wisata buatan yang tersebar 

diberbagai daerah pada Kabupaten Pesawaran. Potensi-

potensi pariwisata tersebut tentu berupaya untuk 
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dikembangkan oleh pemerintah atau Dinas Pariwisata 

agar memiliki dampak baik bagi wisatawan, 

masyarakat, atau pihak lain. Pemerintah ataupun Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam hal ini juga 

telah menyediakan segala keperluan yang berkaitan 

dengan kepariwisataan baik sarana maupun prasarana 

pariwisata, seperti dengan membangun fasilitas-fasilitas 

khusus pariwisata dan prasarana umum untuk 

mendukung pengembangan kawasan wisata serta 

meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum 

guna mendorong pertumbuhan daya saing wilayah 

pengembangan pariwisata dan untuk menimbulkan 

kenyamanan bagi wisatawan. 

Berdasarkan hasil penelitian penlis bahwa 

pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesawaran telah memenuhi 

prinsip-prinsip pariwisata syariah dimana di dalam 

wisata yang ada di pesawaran sudah banyak masjid 

yang ada untuk beribadah para pengunjung yang datang 

di wisata pesawaran. Sementara itu, dalam kaitannya 

dengan nilai-nilai ideal dari kepariwisataan bagi islam 

adalah bagaimana umatnya mengambil i’tibar atau 

pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanan yang 

dilakukan sebagai di isyaratkan dalam Al-Qur‟an Q.S 

Al-An‟am ayat 11 

            

      

Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah di muka 

bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang mendustakan itu". 

Menurut ayat diatas, perjalanan manusia dengan 

maksud dan keperluan tertentu seperti berpariwisata, 

dan melakukan perjalanan lainnya, dipermukaan bumi 

harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan 



 114 

dan mengambil pelajaran dari peninggalan peradaban 

bangsa-bangsa yang terdahulu. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa setiap kegiatan pariwisata yang kita 

lakukan bukan hanya untuk hiburan dan liburan semata 

tetapi juga kita jadikan sebagai alat mengambil 

pelajaran dari setiap keindahan alam yang Allah SWT. 

ciptakan. 

Berdasarkan teori dan uraian diatas dapat 

diketahui bahwa pengembangan pariwisata di 

Pesawaran memiliki beberapa objek pariwisata yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut 

dapat dikatakan sudah sesuai dengan standar 

pengukuran pariwisata syariah dilihat dari beberapa 

faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi 

administrasi dan pengolahannya seperti pelayanan, 

sikap karyawan, segala kegiatan sesuai prinsip islam, 

dan tersedianya tempat-tempat yang disediakan untuk 

wisatawan muslim melakukan kegaiatan keagamaan.  

Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat 

pada umumnya berupa wisata ziarah makam ulama, 

mengunjungi masjid-masjid peninggalan sejarah, haji 

dan lain-lain. Dalam hal ini sebagian masyarakat 

Pesawaran adalah penganut agama Islam, meskipun 

begitu wisatawan muslim tidak terbatas hanya pada 

pariwisata syariah yaitu wisata religi atau wisata ziarah 

ulama, mengunjungi masjid-masjid peninggalan sejarah 

atau yang lainnya seperti yang dijelaskan sebelumnya. 

Pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah, 

melainkan sebuah trend baru pariwisata dunia yang 

dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun 

wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam 

nilai-nilai Islam. Sehingga wisatawan muslim di 

Kabupaten Pesawaran boleh melakukan kegiatan wisata 

seperti yang dilakukan wisata lain yaitu mengunjungi 

wisata alam atau wisata budaya, akan tetapi tanpa 

meninggalkan nilai-nilai syariat Islam. Hal tersebut 
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sesuai dengan yang dikatakan oleh Syakiry 

bahwasannya konsep pariwisata syariah tidak terbatas 

pada wisata religi, tetapi meluas kesegala bentuk 

pariwisata kecuali yang bertentangan dengan nilai-nilai 

syariat Islam. Pariwisata syariah adalah segala macam 

jenis pariwisata yang menanamkan prinsip-prinsip 

syariah di dalamnya dan dapat diperuntukkan kepada 

siapa saja.  

Kekayaan potensi wisata alam, budaya, sejarah 

dan kekhususan yang dimiliki Kabupaten Pesawaran 

merupakan anugerah Allah SWT. yang mempunyai 

fungsi dan peranan penting bagi kehidupan dan wilayah 

Kabupaten Pesawaran. Pariwisata merupakan sektor 

yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar 

pendapatan asli daerah, maka program pengembangan 

dan pedayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata 

daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pembangunan ekonomi. Salah satu kontribusi dari 

sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) yaitu melalui pajak atau restribusi jasa usaha 

pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak 

hiburan. Meskipun tidak secara langsung dari pungutan 

objek wisatanya, sektor tersebut tetap mampu 

meningkatkan PAD Kabupaten Pesawaran. 

Pemerintah ataupun Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesawaraan dalam hal ini juga menyediakan segala 

keperluan yang berkaitan dengan kepariwisataan baik 

sarana dan prasarana pariwisata, seperti dengan 

membangun fasilitas-fasilitas khusus pariwisata dan 

prasarana umum untuk mendukung pengembangan 

kawasan wisata serta meningkatkan kuaitas dan 

kuantitas prasarana umum guna mendorong 

pertumbuhan daya saing wilayah pengembangan 

pariwisata dan untuk menimbulkan kenyamanan 

wisatawan. 
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Berdasarkan hal diatas, dinas pariwisata 

selaku aparat pemerintah yang diberi wewenang 

dalam kepariwisataan meskipun dalam pengembangan 

pariwisata sepenuhnya belum ada yang berdasarkan 

dengan prinsip syariah, akan tetapi memberikan 

penunjang kegiatan pariwisata salah satunya adalah 

tempat ibadah yang dibangun ditempat objek wisata 

untuk kegiatan keagamaan untuk wisata muslim. 

Berdasarkan karakteristik pariwisata syariah 

bahwa pariwisata yang ada di Pesawaran terdapat 

aspek yang diperhatikan pada pariwisata untuk 

menunjang suatu pariwisata syariah yaitu: 

1. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata 

Pesawaran. Lokasi pariwisata yang dipilih 

merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan 

dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.  

2. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi 

kehalalan konsumsi, halal tersebut tertuang dalam 

Q.S. Al-Maidah Ayat 3.  
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Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) 

bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang 

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, 

yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan 

diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 

disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) 

mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi 

nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. 

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa 

untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 

janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah 

kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan 

untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam 

itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa 

terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat 

dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”. 

Segi kehalalan di sini baik dari sifatnya, 

perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, 

suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan 

dalam makanan memainkan peran sentral dalam 

memilih tujuan wisata. Jadi untuk pariwisata yang ada 

di Pesawaran sudah bisa dibilang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa 

pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesawaran telah memenuhi 

prinsip-prinsip pariwisata syariah dimana di dalam 

wisata yang ada di pesawaran sudah banyak masjid 

yang ada untuk beribadah para pengunjung yang 

datang di wisata pesawaran dan makanan yang 

disediakan pun adalah makanan yang halal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan analisis terhadapdata yang diproleh 

dalam melakukan penelitian dengan judul “PERAN 

PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN 

POTENSI PARIWISATA SEBAGAI UPAYA 

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi 

Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)” maka 

kesimpulan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Upaya pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran dapat dikatakan belum semua 

terlaksana dengan maksimal karena baik segi sarana dan 

prasarana, maupun objek wisatanya masih banyak yang 

belum terbangun serta ada beberapa objek wisata yang 

dimiliki oleh masyarakat dan objek wisata yang tidak 

ditarik redtribusinya. Namun pendapatan masyarat 

Kabupaten Pesawaran tetap dihasilkan dari sektor 

pariwisata yaitu dari kontribusi pajak berupa pajak hotel 

dan pajak restoran/rumah makan. Hotel dan restoran/rumah 

makan termaksuk dalam jasa indutri pariwisata yang 

merupakan salah satu fokus pengembangan yang sedang 

terus ingin dikembangkan oleh pihak dinas pariwisata 

kabupaten pesawaran. Dampak positif bagi masyarakat 

sekitar apabila ditinjau dari segi ekonomi. Para warga yang 

membuka lahan kios disekitar objek wisata Pantai 

kehidupannya akan lebih sejahtera dibandingkan warga 

yang tidak membuka lahan kios. Karena penghasilan yang 

didapatkan akan bertambah terlebih pada saat musim 

liburan yang para pengunjungnya bertambah. Adapun 

dampak negatif pengembangan pariwisata yaitu rusaknya 

lingkungan, berasal dari jumlah dan perilaku wisatawan 
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yang dapat mengganggu dan merusak kondisi lingkungan 

setempat. 

2. Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesawan, masih banyak beberapa 

objek wisata yang pengembangan pariwisata yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran 

telah memenuhi prinsip-prinsip pariwisata syariah dimana 

di dalam wisata yang ada di pesawaran sudah banyak 

masjid yang ada untuk beribadah para pengunjung yang 

datang di wisata pesawaran dan makanan yang disediakan 

pun adalah makanan yang halal. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang terurai dalam 

kesimpulan diatas maka penelitian merekomendasikan 

kepada: 

1. Dinas Pariwisata 

Dinas pariwisata sudah melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dalam hal pembangunan sarana dan 

prasarana untuk kegiatan pariwisata, walaupun 

pembangunan sarana dan prasarana belum semua merata 

dibeberapa titik sektor pariwisata yang ada di Kabupaten 

Pesawaran, namun langkah awal yang sudah dilakukan 

oleh Dinas Pariwisata Pesawaran sudah terlihat lebih baik 

dari sebelumnya dan tahap pembangunan sarana dan 

prasarana masih terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Pesawaran demi meningkatkan pembangunan sektor 

pariwisata Kabupaten Pesawaran 

2. Masyarakat 

Sebagai masyarakat yang baik, masyarakat sudah 

semestinya menjaga dan merawat sarana dan prasarana 

yang sudah diberikan oleh Dinas Pariwisata. Dengan 

memamfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada 

diharpkan masyarakat mampu menciptakan kegiatan 
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ekonomi dengan apa yang sudah difasilitasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

sebagai tambahan wawasan bagi seluruh mahasiswa dan 

pembaca lainnya. 
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LAMPIRAN 
  



Lampiran 1 

 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

A. IDENTITAS PENELITIAN 

Judul Penelitian  : PERAN PEMERINTAH DAERAH 

DALAM PENGEMBANGAN         

SEKTOR PARIWISATA UPAYA 

PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT DI 

TINJAU DARI PERSFEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Pada 

Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesawaran) 

Lokasi Penelitian : Pesawaran 

Peneliti   : Mirza Ihlan 

Dosen Pembimbing : 1. Madnasir, S.E.,M.S.I. 

     2. Dedi Satriawan, M.Pd. 

Tabel Panduan Wawancara 

No Sub  Daftar Pertanyaan Wawancara Sumber Data 

1 Peran 

Pemerintah 
1. Bagaimana Upaya Pemerintah 

Daerah Dalam Pengembangan 

Potensi Pariwisata? 

Pemerintah 

 

 
 

2 Dampak  1. Bagaimana Dampak Negatif 
Pengembangan Pariwisata 

Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat 

2. Bagaimana Dampak positif 
Pengembangan Pariwisata 

Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat 

 

Pemerintah 
 Dan 

Masyarakat 

3 Pengaruh  1. Bagaimana Pengaruh kepada 

masyarakat dengan adanya 
pengembangan obyek wisata? 

 

Pemerintah 

 Dan 
Masyarakat 

4 Pandangan 

Ekonomi 

Islam  

1. Bagaimana Strategi 

Pengembangan Pariwisata Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyrakat  Kabupaten Pesawaran 
Perspektif Ekonomi Islam. 

 

Pemerintah 

 Dan 

Masyarakat 

 

Tabel Data Potensi Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran 



No Nama Kecamatan Potensi pariwisata 

1 Way Ratai Air Terjun Sinar Tiga, Air Terjun Sinar Banyu 

Mandiri, Air Terjun Tundo Telu, Air Terjun Anglo 

Kali Awi, Air Terjun Kembar Rindu Alam, Air 

Terjun Ciupang, Wisata Pantai Tanjung Putus, Kolam 

Renang 

2 Teluk Pandan Dermaga Pantai, Air Terjun Talang Mulya, Air 

Terjun Talang Rabun,Air Terjun Curug Pitu, Air 

Terjun Abah Uban,Air Terjun Hurun, Pantai Mutun, 

Pantai Mutun Hanura Jaya, Pantai Queen Arta, Pantai 

Teluk Saung Resort Dan Pemancingan Apung, Matai 

Mutun Sari 

3 Padang Cermin Air Terjun Penyarian, Pantai Marines Eco Park, 

Pantai / Pulau Lahu, Pantai / Pulau Kalian Balak,  

Pantai / Pulau Kalian Lunik Pantai / Pulau Kalian 

Resort 

4 Gedong Tataan Air Terjun Wiyono, Air Terjun Bogorejo, Embung / 

Dam C, Djunjungan, Musium Nasional 

Ketransmigrasian, Agrowisata Sayur Mayur 

5 Way Lima Wisata Budaya, Situs Batu Pertapaan, Kolam Renang, 

Air Terjun Gunung Tanjung 

6 Way Khilau Air Tenjun Batu Perahu, Air Terjun Kusuma Sari, Air 

Terjun Kesuma Jaya 

7 Marga Punduh Desa Wisata Tradisional Pekon Ampai, Pantai / Pulau 

Centigi, Pantai Muara, Pantai Pemindangan, Pantai 

Pulau Pahawang 

8 Punduh Pedada Pantai Pancur Permai, Palau Lelangga Balak, Pulau 

Lelangga Lunik, Pulau Balak, Pulau Menggudu, 

Palau Wayang, Pulau Legundi, Palau Keramat 

Apung, Muara Bawang Dll 

 

 

  



Tabel Objek Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Dan Destinasi 

PariwisataKabupaten Pesawaran 

No Objek  Wisata Jenis Wisata Jumlah 

Wisata 

1 Objek Wisata Alam Air Terjun 23 Wisata 

2 Objek Wisata Pantai Pantai / Pulau 41 Wisata 

3 Objek Wisata 

Pemandian 

Air Panas / Kolam Renang 6 Wisata 

4 Objek Wisata Embung Embung / Bendungan 4 Wisata 

5 Objek Wisata Bumper Bumper / Youth Camp 4 Wisata 

6 Objek Agrowisata  Agrowisata / Hortipark 5 Wisata 

7 Objek Wisata Bukit Wisata Bukit / Kafe 6 Wisata 

8 Objek Wisata Sejarah Wisata Sejarah / Budaya 8 Wisata 

9 Objek Wisata 

Mangrove 

Track Mangrove 4 Wisata 

10 Objek Wisata Religi Kampung Qur’an 1 Wisata  

 Total  98 Wisata 

 

Tabel Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pesawaran (2017-2019) 

Tahun Jumlah Wisata 

Lokal Mancanegara Total 

2017 746.705 181.795 928.500 

2018 857.995 368.856 1.155.851 

2019 953.624 503.405 1.387.029 

 

Tabel Data Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata 

No Indikator Daftar Pertanyaan Sumber Data 

1 Kekuatan  Bagaimana kekuatan yang dimiliki 

oleh kabupaten Pesawaran dalam 

mengembangkan pariwisata? 

Dinas Pariwisata 

Pesawaran 

2 Kelemahan 

 

Apa saja kelemahan yang dihadapi 

dan bagaimana mengahadapi 

kelemahan tersebut bagi 

pengembangan pariwisata pesawaran? 

Dinas Pariwisata 

Pesawaran 

3 Peluang  Apa saja peluang yang ada pada 

pengembangan pariwisata Pesawaran? 

Dinas Pariwisata 

Pesawaran 

4 Ancamanan Bagaimana dinas Pariwisata 

mengatasi ancaman yang ada di 

pariwisata Pesawaran? 

Dinas Pariwisata 

Pesawaran 

 

 

 

 



Tabel Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pesawaran 

No Nama program Nama kegiatan 

1 Program pengembangan destinasi 
wisata 

1. DAK fisik penataan kawasan wisata 
2.DAK sarana dan prasarana pariwisata 

2 Program pengembangan budaya 
daerah 

1. Pelestarian seni budaya 
2. Pekan budaya adat saibatin 

3. Pemilihan muli mekhanai kabupaten 

4. pasar seni budaya 

3 Program pemasaran pariwisata 1. Semarak Pesawaran 

2. Lampung Fair 

3.Fetival Krakatau 
4. pubikasi pariwisata 

5. duta wisata 

6. Fashion Show 

4 Program pemberdayaan dan 

pengembangan SDM pariwisata 

1. Pelatihan Pemandu wisata 

2. Pemilihan Muli Mekhanai 

3. pelatihan kelompok sadar wisata 
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