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  ABSTRACK 

 
Pariwisata tumbuh secara spektakuler menjadi sektor andalan berbagai negara dalam 

meraih devisa dan pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia. Demikian juga bagi Kabupaten 
Cianjur yang memiliki beragam tempat wisata yang menarik dan banyak dikunjungi oleh 
wisatawan seperti Cipanas Cianjur. Namun pariwisata di kabupaten Cianjur bukan saja 
Cianjur Utara tetapi juga di Cianjur Selatan memiliki potensi pariwisata yang sangat 
potensial.  

Namun sayangnya, pengelolaan pada beberapa objek wisata tersebut belum optimal. 
Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menguraikan tentang kebijakan 
Pemerintah Daerah yang terkait dengan strategi kebijakan kepariwisataan di Kabupaten 
Cianjur, khususnya Cianjur Selatan.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analisis, yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran analisis tentang kebijakan pemerintah daerah 
dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan sekunder.  

Hasil kajian menunjukan bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan belum 
bisa meningkatkan kinerja sektor pariwisata secara optimal. Beberapa indikator yang belum 
optimal antara lain pembangunan infrastructure, promosi pariwisata dan komitmen dalam 
implementasi kebijakan. 
 
 
Kata Kunci: Strategi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata dan Pemerintah Daerah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar  Belakang  

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang 

digalakkan oleh pemerintah. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor 

ekonomi penting. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata 

adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran. 

Dalam perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor 

yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui 

penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi 

masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang 

menjadi tujuan wisatawan. Pariwisata merupakan sektor yang terus-menerus 

dikembangkan pemerintah sebagai sebagai pilar pembangunan nasional karena 

mampu menopang perekonomian nasional pada saat dunia sedang mengalami 

krisis. 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa 

pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan 

kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi 

tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kegiatan pariwisata 

merupakan salah satu sektor sangat berperan dalam proses pembangunan dan 

pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan 

suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pariwisata mempunyai peranan penting 

dalam pembangunan nasional: meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan 

pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa (Yoeti, 

2007). 

Hal tersebut dimungkinkan karena kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, 

bukan saja padat modal, tetapi juga padat karya. Dengan demikian, sektor 

pariwisata mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan ini sangat 

berhubungan dengan peningkatan pariwisata sebagai andalan yang mampu 

menggalakkan sektor lain yang terkait. Adapun tujuan pengembangan pariwisata 

di Indonesia terlihat dengan jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1969, khususnya Bab II Pasal 3, yang menyebutkan bahwa usaha-
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usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan 

industry pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan 

pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. 

Di samping itu, penatakelolaan dan pengembangan kepariwisataan juga 

bertujuan untuk memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Ini 

berarti, pengembangan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari potensi yang 

dimiliki Indonesia untuk mendukung pariwisata tersebut. Indonesia memiliki 

keragaman budaya yang sangat menarik. Keragaman budaya ini dilatari oleh 

adanya agama, adat istiadat yang unik, dan kesenian yang dimiliki oleh setiap 

suku yang ada di Indonesia. Selain alamnya yang indah akan memberikan daya 

tarik tersendiri bagi wisatawan baik itu alam pegunungan (pedesaan), alam bawah 

laut, maupun pantai. 

Seirng dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang 

meneyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong 

pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu 

menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.  

Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 

25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Parovinsi 

Jawa Barat Tahun 2013-2018, maka setiap Organisasi Perangkat Perangkat 

Daerah (OPD) Wajib menyelaraskan dengan Rencana Strategis Organisasi 

perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2013-2018 baik visi, misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan 

fungsinya, secara lebih spesifik, terukur dilengkapi dengan sasaran yang hendak 

di capai. Dengan kata lain Dinas Pariwisata yang ada di tingkat Kabupaten/Kota  

yang merupakan leading sektor dalam pengembangan potensi khususnya sektor 

pariwisata harus mampu berinovasi baik dalam bidang promosi sebagai wadah 

dalam menarik investor ataupun dapat berinovasi dalam pengembangan wisata 

lokal, hal ini di perlukan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang terdapar di 

kabupaten Cianjur,yang pada akhirnya kan menciptkan kesejahteraan rakyat. 

Hal tersebut dimungkinkan karena kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, 

bukan saja padat modal, tetapi juga padat karya. Dengan demikian, sektor 

pariwisata mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan ini sangat 

berhubungan dengan peningkatan pariwisata sebagai andalan yang mampu 
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menggalakkan sektor lain yang terkait. Adapun tujuan pengembangan pariwisata 

di Indonesia terlihat dengan jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1969, khususnya Bab II Pasal 3, yang menyebutkan bahwa usaha-

usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan 

industry pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan 

pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. 

Kabupaten Cianjur memiliki beragam tempat wisata yang menarik yang 

banyak dikunjungi oleh wisatawan. Khaususnya Daerah utara Cianjur sudah lebih 

dulu banyak magnetnya. Selain pemandangan alam yang indah kondisi wilayah 

tersebut cenderung memiliki udara dingin dan infrastruktur relatif bagus. Selain 

itu jarak juga memengaruhi banyaknya wisatawan yang lebih memilih untuk 

berkunjung kelokasi wisata tersebut. Namun pariwisata di kabupaten cianjur 

bukan saja Cianjur Utara saja yang memiliki daya tarik wisata yang bagus tetapi 

Cianjur Selatan pun memimiliki potensi pariwisata yang tak kalah bagus dengan 

Objek wisata didaerah cianjur Utara, seperti Pantai Jayanti,pantai cidaun yang 

memiliki ke indahan pantainya, danau lewi Soro, Curug Cikondang dan masih 

banyak lagi tempat-tempat wisata yang berada di daerah Cianjur Selatan.  Objek-

objek wisata ini selayaknya mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah 

setempat. Namun, sayangnya, pengelolaan pada beberapa objek wisata tersebut 

belum optimal. Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dan masih 

terkendala masalah infra struktur dalam menunjang kegiatan pariwisata telah 

mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata.  

Pola pengelolaan kawasan pariwisata yang tidak menyeluruh telah 

menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek 

wisata. Pengembangan kegiatan pariwisata masih berfokus  di daerah Cianjur 

utara dan itu pun hanya pengembangan aspek fisik saja, seperti hanya 

mengembangkan potensi alamnya, misalnya Kebun Raya Cibodas, Pantai Jayanti, 

Curug Citambur, Waduk Jangari, Tracking Gunung Gede, dan Kota Bunga. 

Sementara untuk  pengembangan kegiatan pariwisata belum terlihat upaya 

menciptakan obyek pariwisata baru, seperti dengan mengembangkan potensi 

wisata pantai yang berada di daerah Cianjur Selatan dan budaya lokal kabupaten 

cianjur pada umumnya yang bisa dijadikan daya tarik bagi pariwisata di 

kabupaten cianjur seperti upacara adat yang dimiliki atau kegiatan unik. Wisata 

kebudayaan potensial yang terus-menerus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah 
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Cianjur adalah Situs Gunung Padang Cianjur, Pantai Jayanti, Pantai Sereg dan 

atau Pantai Apra Sindangbarang Cianjur yang berada di daerah Cianjur Selatan 

yang hingga dewasa ini banyak dikunjungi wisatawan. Pantai di Cianjur Selatan 

memang belum bisa disejajarkan dengan Pantai Palabuhanratu di Kabupaten 

Sukabumi yang sudah lebih dulu menjadi kawasan wisata pantai atau Pantai 

Pangandaran di Kabupaten Pangandaran. Namun dari eksotisme serta 

kesempatannya untuk berkembang dinilai tak kalah menarik. Hanya saja memang 

konsep penataannya masih alakadarnya. 

Pengembangan pariwisata  wilayah Cianjur Selatan memang selama ini 

masih terkendala masalah infrastruktur. Hal tersebut tentu menjadi sebab kawasan 

Selatan belum ramai didatangi wisatawan dibanding kawasan Cianjur Utara. 

Dalam perencanaan tahun depan, pihaknya tengah menyusun rencana 

pengembangan Pantai Jayanti di Cianjur Selatan. Untuk itu, pihaknya terus 

menggenjot pihak-pihak terkait untuk saling bersinergi merangsang 

perkembangan pariwisata di Cianjur Selatan. . Pengembangan pariwisata harus 

dilakukan secara lintas sektoral. Dengan beberapa dinas terkait misalnya untuk 

infra struktur yang merupakan kewenangan  Dinas Bina Marga , sedangkan Dinas 

Pariwisata membawahi penataan tempat wisatanya. Hal-hal seperti ini yang harus 

sinkronkan.  

Dilihat dari obyek dan daya tarik yang ada, Kabupaten Cianjur relatif 

memiliki jumlah obyek wisata yang lengkap, mulai dari obyek wisata alam, 

buatan dan obyek wisata budaya cukup tersedia. Sebagai suatu Daerah Tujuan 

Wisata (DTW), potensi kepariwisataan di daerah Kabupaten Cianjur telah 

memiliki daya tarik cukup kuat bagi kunjungan wisatawan, baik wisatawan 

nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hal ini seharusnya mampu menjadi 

bahan kebijakan pemerintah daerah pada khususnya, untuk memperbaiki dan 

membawa sektor pariwisata daerah menjadi lebih baik.  

Saat ini telah terdapat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk 

mendorong pengembangan kegiatan pariwisata di Indonesia pada umumnya dan 

Kabupaten Cianjur khususnya. Kebijakan-kebijakan ini tentu saja merupakan 

upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengembangkan 

kepariwisataan di Indonesia. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menguraikan tentang 

kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan perkembangan kepariwisataan 
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di wilayah Kabupaten Cianjur, khususnya Cianjur Selatan yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah didalam pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Cianjur. Hal ini berhubungan dengan adanya Asean 

Community 2015 dimana seluruh masyarakat Asean sudah bebas dan bisa 

langsung untuk mengunjungi berbagai negara Asia dengan berbagai fasilitas 

kemudahan yang diterapkan. Dalam hal melihat kebijakan daerah tentang 

pengembangan kepariwisataan yang telah ada, maka perlu adanya penelitian 

mengenai Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan 

Kepariwisataan di Cianjur Selatan Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Sejauhmana kebijakan Pemerintah Daerah telah berhasil 

mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur? 

2. Potensi kepariwisataan apa sajakah yang dapat dikembangkan di 

Cianjur Selatan Kabupaten Cianjur? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pengembangan 

kepariwisataan di Cianjur Selatan , Kabupaten Cianjur? 

4. Langkah-langkah apa sajakah yang dapat dilakukan Pemerintah 

Daerah dalam mengembangkan kepariwisataan di Cianjur Selatan 

Kabupaten Cianjur? 

 

1.3.Tujuan  

Adapun tujuan kajian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis keberhasilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur. 

2. Memetakan potensi kepariwisataan yang dapat dikembangkan di 

Cianjur Selatan ,Kabupaten Cianjur. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengembangan 

kepariwisataan di Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur. 

4. Menyusun langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah 

Daerah dalam mengembangkan kepariwisataan di Cianjur Selatan, 

Kabupaten Cianjur 
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1.4.Kegunaan 

Kegunaan kajian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam 

hal peninjauan kebijakan mengenai pengembangan kepariwisataan 

di Kabupaten Cianjur. 

2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam 

memetakan potensi wisata di Cianjur Selatan Kabupaten Cianjur. 

3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk 

mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat 

pengembangan kepariwisataan didaerah  di Kabupaten Cianjur. 

4. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam 

menyusun langkah-langkah pengembangan kepariwisataan di 

Kabupaten Cianjur. 

 

1.5. Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup kajian ini adalah untuk melakukan peninjauan terhadap 

kebijakan Pemerintah Daerah terkait pengembangan kepariwisataan di wilayah 

Cianjur Selatan Kabupaten Cianjur dan memberikan masukan kepada pihak 

Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam pengembangan kepariwisataan di 

Kabupaten Cianjur. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1.  Konsep Kebijakan Publik 

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi 

Publik Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:38) menyebutkan, bahwa 

kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya 

yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.  

Dye (1978) yang dikutip Wahab (2008), bahwa public policy is whatever 

governments choose to do or not to do (kebijakan publik merupakan pilihan 

pemerintah tentang apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Pengertian 

tersebut mengarah pada tindakan pemerintah dalam berbagai sektor, semisal 

politik, ekonomi, sosial yang bersifat dinamis, dimana pemerintah menjadi satu-

satunya otoritas dalam pengambilan kebijakan publik.  Wibawa (1994) 

menyebutkan, tiga hal utama dalam kebijakan publik, yakni tujuan yang luas, 

sasaran yang spesifik dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Dua hal utama, 

tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik, kemudian diterjemahkan dalam 

program aksi dan proyek.  Hal ketiga, yakni cara untuk mencapai sasaran 

merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, 

yang kemudian disebut sebagai implementasi.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kebijakan 

publik harus memenuhi dua hal utama, yakni, pertama dibuat oleh institusi yang 

memiliki otoritas (pemerintah) dan kedua adalah kebijakan tersebut diarahkan 

kepada masyarakat yang memberi otoritas kepada pengambil kebijakan. Suatu 

keputusan menjadi kebijakan publik jika mengandung unsur kepentingan 

masyarakat.   

Kebijakan sebagai suatu proses berarti pembuatan kebijakan tidak selesai 

setelah kebijakan tersebut ditentukan ataupun disetujui.PNamun, hal ini berarti 

ada sebuah tindakan pasca proses kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai. Tindakan inilah yang disebut sebagai suatu implementasi kebijakan.  
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Permasalahan implementasi merupakan suatu proses interaksi antara 

penentuan suatu tujuan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Hal ini dimaksudkan agar hubungan mata rantai sebab akibat yang 

mempengaruhi jalan atau tidaknya suatu kebijakan bisa tercapai. Menurut 

Pressman dan Wildavsky (1984) dalam Wibawa (1994), bahwa implementasi 

tidak akan efekfif apabila hubungan antar semua aktor kebijakan malah 

menghasilkan “defisit implementasi”. Oleh karena itu, untuk mengurangi 

permasalahan implementasi maka beberapa hal harus dilakukan, diantaranya: 

tujuan harus dijelaskan secara rinci dan dipahami dengan baik, sumberdaya harus 

tersedia, komunikasi efektif antar sistem untuk dapat mengontrol individu dan 

organisasi yang terlibat.  Pressman dan Wildavsky (1984) masih dalam Wibawa 

(1994) pun menegaskan perlunya sistem kontrol yang baik, komunikasi top-down 

yang tepat dan sumberdaya yang efektif.   

Menurut Grindle dalam Wibawa (1994) terdapat dua faktor yang 

menentukan implementasi kebijakan publik, yakni isi kebijakan dan konteks 

kebijakan. Isi kebijakan, meliputi : 

a. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan. Kebijakan 

yang menyangkut kepentingan orang banyak akan cenderung lebih sulit 

untuk diimplemetasikan daripada kebijakan yang menyangkut kepentingan 

orang dalam skala kecil. Hal tersebut wajar mengingat kebijakan 

merupakan suatu proses politik yang sarat akan kepentingan; 

b. Jenis manfaat yang didapatkan dari implementasi kebijakan. Kebijakan 

yang akan memberi manfaat lebih besar tentunya mendapat dukungan 

berbagai pihak sehingga implementasinya lebih mudah. Manfaat kebijakan 

terkait dengan tingkat perubahan yang dikehendaki dengan adanya 

kebijakan yang dimaksud; 

c. Tingkat perubahan yang diinginkan.  Tingkat perubahan dapat disesuaikan 

dengan dimensi waktu. Untuk jangka waktu yang lama, tingkat perubahan 

dapat dilaksanakan secara perlahan sehingga proses implementasi juga 

lebih mudah. Hal ini tentu saja berbeda apabila suatu kebijakan yang 

menghendaki adanya perubahan mendasar dalam perilaku kehidupan 
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masyarakat yang menjadi objek kebijakan. Dalam hal ini, implementasi 

kebijakan akan lebih sulit dilakukan; 

d. Tempat pembuatan kebijakan.  Tempat pembuat kebijakan mengandung 

pengertian kedudukan pembuat kebijakan; 

e. Aktor implementasi kebijakan.  Aktor implementasi kebijakan meliputi 

pembuat dan penerima kebijakan (sasaran kebijakan); 

f. Sumberdaya yang tersedia.  Sumber daya yang dialokasikan dalam 

kebijakan juga akan mempengaruhi implementasinya. Jumlah sumber daya 

yang besar akan mempermudah implementasi kebijakan; 

Konteks kebijakan, meliputi : 

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; 

b. Karakteristik lembaga dan penguasa; 

c. Kepatuhan dan daya tanggap. 

Gambar 2.1  Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle dalam 
Wibawa (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar .2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle dalam 

Wibawa (1994) 
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2.2.1 Karakteristik Model Kebijakan 

           Secara garis besar bahwa model dalam kebijakan publik itu memiliki 

karakteristik, sifat dan ciri tersendiri. Karakteristik tersebut antara lain ialah : 

Model dalam kebijakan publik itu harus sederhana & jelas (clear). Ketepatan 

dalam indentifikasi aspek penting dalam problem kebijakan itu sendiri (precise). 

Menolong untuk pengkomunikasian (communicable). Usaha langsung untuk 

memehami kebijakan publik secara lebih baik (manageable). Memberikan 

penjelasana & memprediksi konsekuensi (consequences).  

 

2.3. Konsep Implementasi Kebijakan 

 Berbagai literatur yang mengkaji implementasi kebijakan memaparkan 

bahwa implementasi kebijakan, tidak hanya membahas berkaitan dengan 

mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur-prosedur birokrasi 

melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan. Oleh karena itu, guna 

memahami proses implementasi kebijakan, kiranya penting untuk memahami 

beberapa konsep implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh para pakar  

kebijakan  publik,  untuk dijadikan rujukan dalam menstrukturkan konsep teoritik 

dalam penelitian ini. 

 Implementasi kebijakan menurut Dye (2002 : 50) : “Implementation 

involves all the activities designed to carry out the policies enacted by the 

legislative branch”. Pemikiran ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan 

publik merupakan pelaksanaan yang meliputi segala kegiatan yang dipolakan 

untuk menyelenggarakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. 

Penekanan implementasi kebijakan pada keputusan-keputusan yang telah 

ditetapkan lembaga-lembaga, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan 

peraturan yang mengikat kepentingan publik, sejalan dengan pendapat 

Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2014 : 61)  sebagai berikut : 

“Implementasi  kebijakan  publik  merupakan  pelaksanaan  keputusan 

kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun 

dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 

eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya 
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keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan atau  sasaran yang ingin dicapai dan 

berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 

implementasinya”. 

 

Sementara itu, Meter dan Horn (Winarno, 2004 : 102) mengemukakan 

pendapatnya mengenai implementasi kebijakan, yang lebih menekankan pada 

tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan, untuk mencapai tujuan sesuai 

keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam kebijakan, adapun pendapatnya 

seperti berikut : 

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 

pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijaksanaan”. 

 

Merujuk pada pemikiran-pemikiran dari ketiga ahli tersebut di atas, 

memberikan pemahaman pada peminat studi kebijakan publik, ada beberapa hal 

yang mendasar dalam implementasi kebijakan publik, yang meliputi tentang  

tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan  hasil 

kegiatan yang dicapai. Dengan kata lain bahwa implementasi kebijakan 

merupakan  suatu proses yang dinamis dan berkesinambungan. Para   pelaksana 

kebijakan melaksanakan kegiatan, sehingga mendapatkan suatu hasil  yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut.  

Berikutnya, pendapat yang dirujuk dari Grindle (Tachyan, 2008 : 25), di 

mana pemikirannya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik memiliki 

keterkaitan dengan tindakan-tindakan dalam administrasi, sebagaimana 

pandangannya yang dinyatakan berikut ini : “Public policy implementation a 

general process of administrative action that can be investigated at specific 

program level”. Bila mengacu pada pernyataan tersebut,  sesungguhnya telah 

memberikan pemahaman bahwa implementasi kebijakan publik merupakan setiap 

proses kegiatan administratif secara keseluruhan, yang dilakukan setelah 
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kebijakan ditetapkan/disetujui. Jadi dengan demikian, pelaksanaan kebijakan 

mengandung makna sebagai suatu keputusan yang berisi berbagai tingkatan 

mengenai rencana-rencana maupun program-program telah ditetapkan dan harus 

dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, melalui perangkatnya 

berupa lembaga-lembaga adminstratif sesuai bidang tugas, fungsi dan 

tingkatannya dari masing-masing satuan kerja di lingkungan lembaga 

administratif tersebut, dalam rangka melaksanakan program yang telah ditetapkan, 

dengan maksud untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program, sehingga 

dapat mencapai sasaran rencana-rencana maupun program-program tersebut. 

Pelaksanaan kebijakan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga 

swasta, akan tergantung pada keadaan negara bersangkutan oleh karena itu, sering 

terjadi tingkat perbedaan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini, 

sangat dipengaruhi juga oleh suatu kenyataan kondisi negara bersangkutan, 

apakah  masih dalam kategori berkembang, atau negara tersebut sudah dianggap 

negara maju. Selain itu, pada dasarnya keberhasilan dalam implementasi 

kebijakan ditentukan juga oleh kegiatan-kegiatan yang meliputi proses 

perencanaan, pengendalian dan pengawasan, dalam pelaksanaan kebijakan itu 

sendiri.  

Pertimbangan dan pemahaman tersebut di atas, sesuai rujukan berdasarkan 

pemikiran Nugroho (2015 : 213), di mana pandangannya untuk memahami 

keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan 

kondisi suatu negara sebagai berikut :  

“Di negara-negara maju, ketika institusional masyarakat sudah mapan, 

keberhasilan implementasi kebijakan sebagian besar berasal dari 

perumusan kebijakan yang sangat bagus dan perencanaan. Hal ini 

berbeda dengan realitas dan berasal dari negara berkembang seperti 

Indonesia. Keberhasilan kebijakan publik di negara berkembang 20% 

berasal dari perumusan atau perencanaan yang sangat bagus,   

sedangkan  60%   berkontribusi dari  implementasi  yang  genius,  dan 

dari seberapa  berhasil dalam kontrol implementasi”.  
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Mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, telah memberikan 

pemahaman kepada analis kebijakan publik, bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan dalam mencapai tujuaanya, dapat mencapai sebesar 60%. Peran 

implementasi kebijakan dalam mencapai tujuannya, ditentukan oleh tiga alasan 

yang meliputi : Pertama, alasan dalam hal perumusan. Kebijakan mungkin 

menjadi terlalu sulit untuk diimplementasikan karena dirumuskan dengan tidak 

jelas atau ragu-ragu sehingga pelaksana kebijakan tidak mampu untuk 

melaksanakannya. Kedua, alasan karena adanya kontrol yang lemah dalam 

implementasi kebijakan sehingga terjadi  bias,  baik  disengaja  maupun  tidak  

disengaja atau terjadi penyalahgunaan. Ketiga, adalah tentang pemerintahan,  atau  

entitas  politik bahwa  legislatif mungkin menjadikan agenda politik yang berbeda 

dengan eksekutif, oleh karena itu mereka cenderung melakukan sabotase 

kebijakan yang disiapkan oleh eksekutif.  

Sehubungan dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya 

Nugroho (2015 : 214) memberikan gambarannya dalam bentuk suatu model faktor 

yang menentukan keberhasilan kebijakan publik,  yang dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.2. : Faktor yang Menentukan Keberhasilan Kebijakan Publik. 

Sumber :  Riant Nugroho  (2015 : 214) 
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Nugroho (2015 : 15) menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan dalam 

mencapai tujuannya ditentukan pula oleh faktor perilaku dari aktor pelaksana 

kebijakan, sehingga kebijakan yang diimplementasika dapat mencapai sasarannya, 

adapun pernyataannya itu adalah : “Perilaku merupakan variabel dari 

implementasi kebijakan. Variabel perilaku lebih menentukan keberhasilan dan 

kegagalan implementasi kebijakan”. Berdasarkan beberapa pertimbangan ini, 

telah memberikan penjelasan  bahwa dalam proses implementasi kebijakan, 

indikasinya dapat dilihat dari bagaimana substansi kebijakan itu di rumuskan 

dalam perencanaan yang menghasilkan program-program atau rencana yang akan 

direalisasikan.  

Selanjutnya, adalah ketika rencana atau program kebijakan tersebut akan 

dilaksanakan, maka perlu juga ditentukan siapa aktor pelaksananya dan 

target/sasaran apa yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan itu sendiri. 

Implementasi kebijakan memiliki peran yang besar dalam mencapai keberhasilan 

dan tujuan kebijakan, oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan 

kontrol dari pejabat di atasnya, terhadap perilaku para aktor pelaksana kebijakan, 

sehingga  perilaku  aktor  pelaksana  kebijakan  dapat  diarahkan  untuk 

pencapaian target dari sasaran kebijakan. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka peranan administrator publik 

meliputi tugas dan fungsi untuk melaksanakan setiap kebijakan untuk tercapainya 

tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur 

akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata 

dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya 

terhadap masyarakat maupun stakeholder-nya, sebagaimana dikemukakan oleh 

Saefullah (2007 : 39):  

“Pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau 

sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata. 

Pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh 

aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau 

pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan”. 
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Pernyataan di atas, sebenarnya menunjukan bahwa peran, tugas dan fungsi 

administrator publik, yang akan menentukan berjalan, berhasil atau tidaknya suatu 

kebijakan, yang telah ditetapkan oleh para policy maker, serta merupakan 

jembatan penghubung antara  yang diamanatkan negara bagi kepentingan 

masyarakat, untuk menerima dan merasakan setiap implementasi kebijakan yang 

dilaksanakan oleh para administrator publik melalui pendekatan yang kondusif 

dan intensif melalui sosialisasi kebijakan sebagai langkah pertama, sebagaimana 

dikemukakan oleh Saefullah (2007 : 39), bahwa :  

“Langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan adalah melakukan 

sosialisasi agar kebijakan yang bersangkutan diketahui, dimengerti, 

dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan”.  Peran pendekatan 

melalui sosialisasi yang intensif oleh administrator secara persuasif 

akan menunjang terhadap terealisasinya implementasi kebijakan 

melalui setiap program atau kegiatan pemerintah dengan baik dan 

lancar”.  

Kondisi lembaga publik dan peran administrator publik sebagai perangkat 

lembaga pelaksana kebijakan publik tertentu, harus mampu mensosialisasikan 

kebijakan yang telah ditetapkannya. Oleh karena itu, berhasil tidaknya suatu 

kebijakan mencapai harapan dan sasarannya, kiranya perlu  didukung oleh 

kemampuan lembaga dan Sumberdaya manusia yang memadai, seperti halnya 

Katz  (Tachjan, 2006 : 74) menyatakan :  

“Ketidak berhasilan dalam implementasi kebijakan disebabkan karena 

petugas-petugas pemerintah tidak memiliki pengetahuan dan 

kemampuan yang cukup untuk merencanakan dan menegakkan 

organisasi-organisasi, lembaga-lembaga dan cara-cara yang penting 

artinya bagi pembangunan di negara mereka sendiri”. 
  

2.4. Model dalam Proses Implementasi Kebijakan 

Model dalam proses implementasi kebijakan tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran secara teoritis, bagaimana unsur-unsur dalam proses 

pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai target 
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kebijakan tersebut. Sebelum menguraikan model-model kebijakan yang 

dikemukakan oleh para pakar kebijakan publik, yang telah diakui kebenarannya 

oleh para peminat studi kebijakan publik diberbagai Negara.  

Penyajian beberapa model implementasi kebijakan dari para pakar 

kebijakan publik, yang akan dipaparkan dalam bagian ini, dimaksudkan untuk 

memahami bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut, untuk itu, perlu 

penyederhanaan dari konsep implementasi kebijakan, atau yang disebut sebagai 

model. Hal ini, dijelaskan pula oleh Winarno (2014 : 178) : “Untuk memahami 

model implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk 

menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi 

dalam komponen-komponen utama”. Patut diperhatikan di sini, bahwa 

implementasi dari setiap kebijakan, merupakan suatu proses yang dinamis yang 

mencakup banyak interaksi dan banyak variable. Oleh karenanya, tidak ada 

variable tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan 

antara suatu variabel dengan variable yang lain, dan bagaimana variable-varibel 

ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan. 

 

2.4.1. Model Edward III 

 Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edward 

III (Agustino, 2015 : 155), dengan melihat empat faktor atau variabel dalam 

implementasi kebijakan, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut :  

“Four  critical  factor  or  variable  in  implementing   public   policy : 

communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic 

structure. Terdapat empat variabel yang sangat menentukan 

keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, komunikasi, 

sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi”. 

Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa ke empat faktor yang berpengaruh 

terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan, dan berinteraksi satu 

sama lain, untuk membantu implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal 
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adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua 

faktor tersebut sekaligus.  

Bagaimana mengenai gambaran model implementasi kebijakan publik 

yang dikembangkan oleh Edward III, dengan ke empat faktor atau variabel yang 

berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yang bekerja secara simultan dan 

berinteraksi satu sama lain, untuk membantu implementasi kebijakan, serta dapat 

menentukan secara langsung maupun tidak langsung keberhasilan implementasi 

kebijakan dapat dilihat di bawah ini :  

 

Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Langsung dan Tidak Langsung. 

Sumber : Edward III (Agustino, 2015 : 156). 

Sehubungan dengan model implementasi kebijakan publik yang 

dikemukakan di atas, kemudian dijelaskan oleh Edwards III (Agustino, 2015 : 

157-163), adapun secara ringkas peneliti simpulkan sebagai berikut :  

Variabel komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian 

tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa 

pelaksanaan kebijakan yang efektif terjadi, apabila para pembuat 

keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan 

atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi 

berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan 

pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada para 
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pelaksana di lapangan dengan tepat. Terdapat tiga indikator dalam 

mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu : 

a. Transmisi : penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula; 

b. Kejelasan : komunkasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 

haruslah jelas dan tidak membingungkan; 

c. Konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi  haruslah  konsisten  dan  jelas  untuk   diterapkan   dan  

dijalankan. 

Selanjutnya variabel kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah  

sumber daya. Indikator ini terdiri dari beberapa elemen yaitu : 

a. Staf : kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan 

salah satunya karena staf yang kurang mencukupi ataupun tidak 

kompeten dibidangnya, motivasi dalam melaksanakan tugas; 

b. Informasi : meliputi informasi yang berhubungan dengan  cara  

bagaimana melaksanakan kebijakan, informasi mengenai data 

kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan  dan regulasi 

pemerintah yang ditetapkan; 

c. Wewenang : kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi 

para pelaksana kebijakan secara politik; 

d. Fasilitas : tanpa adanya fasilitas pendukung  berupa  sarana  dan  

prasarana implementasi kebijakan tidak akan berhasil. 

Variabel ketiga  adalah  disposisi  atau  sikap  pelaksanaan  kebijakan,  jika 

para pelaksana kebijakan bersikap baik karena  menerima  suatu  kebijakan  maka 

kemungkinan besar merekaakan melaksanakan secara bersungguh-sungguh 

seperti tujuan yangdiharapakannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku 

parapelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi 

akan mengalami kesulitan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam 

mendukung Dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya 

kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan 

kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelakukebijakan agar 
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menjalakan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi 

terciptanya pelayanan publik yang baik. 

Sikap para pelaksana sebagai faktor penentu dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakannya suatu kebijakan publik. Adapun beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu kebijakan publik, 

diantaranya meliputi : 

a. Faktor Penentu  dilaksanakannya Kebijakan, diantaranya : 

a) Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan 

pemerintah; 

b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 

c) Adanya sanksi hukum; 

d) Adanya kepentingan publik; 

e) Adanya kepentingan pribadi; 

f) Masalah waktu. 

b. Faktor penentu  penolakan atau penundaan pelaksanaan kebijakan : 

a) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang 

dianut; 

b) Tidak adanya kepastian hukum; 

c) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi; 

d) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. 

Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana 

harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan 

jalan melakukan koordinasi dengan baik. Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa 

yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk 

melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh 

struktur organisasi di mana mereka melayani. Dua karakteristik utama birokrasi 

adalah prosedures operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Perihal yang pertama 

berkembang sebagai respon internal, untuk waktu yang terbatas,  sumber daya 

pelaksana, dan keinginan untuk keseragaman kerjasama antar organisasi yang 

kompleks dan luas, serta merancang program baru, cara kerja baru,  dan juga 

personil dalam melaksanakan kebijakan.  
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Perihal kedua berkaitan dengan fragmentasi merupakan kemampuan 

birokrasi dalam menghadapi faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi 

birokrasi. Pengaruh terhadap birokrasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar 

birokrasi, seperti kelompok kepentingan, partai politik, Lembaga swadaya 

Masyarakat (LSM), kelompok  profesi, maupun tekanan dari anggota legislatif 

karena perbedaan kepentingan. 

 

2.4.2. Model Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier 

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan 

Sabatier (Tachyan, 2008 : 57-60) dikenal dengan konsep model A Frame Work for 

Implementations Analysis. Model ini, memjelaskan  beberapa variabel yang dapat 

mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dalam implementasi kebijakan, yang 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori :  

1. Tractability of the problem implementation (Mudah tidaknya 

masalah yang akan  dilaksanakan/dikendalikan);  

2. Ability of policy decision to structure (Kemampuan keputusan 

kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses 

implementasinya); 

3. Non statury variabel affecting implementation (Pengaruh langsung 

pelbagai varibel yang termasuk dalam keputusan kebijakan 

tersebut)”.  

 

Berdasarkan model A Frame Work for Implementations Analysis tersebut 

di atas, dapat diketahui bahwa setiap kategori variabel terdiri dari beberapa 

dimensi. Sedangkan dimensi-dimensi tersebut  dijelaskan oleh Mazmanian dan 

Sabatier (Tachyan, 2008 : 57-60) yaitu : 

1. Mudah tidaknya masalah yang akan  dilaksanakan/dikendalikan, 

dengan indikator : 

1) kesukaran kesukaran teknis; 

2) keragaman perilaku kelompok sasaran; 
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3) prosentase kelompok sasaran sebanding jumlah jumlah 

penduduk; 

4) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.   

 

2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara 

tepat proses implementasinya, dengan indikator : 

1) Kejelasan dan konsistensi tujuan; 

2) Digunakannya teori kausal yang memadai; 

3) Ketepatan alokasi sumber dana; 

4) Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana; 

5) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana; 

6) Rekruitmen pejabat pelaksana; 

7) Akses formal pihak luar. 

3. Pengaruh langsung pelbagai varibel yang termasuk dalam 

keputusan kebijakan, dengan indikator : 

1) Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi; 

2) Dukungan publik; 

3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok; 

4) Dukungan dari pejabat atasan; 

5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat 

pelaksana. 

 

Berkaitan dengan Model A Frame Work for Implementations Analysis, 

Mazmanian dan Sabatier (Tachyan, 2008 : 58) bentuk gambarannya dapat dilihat 

di halaman berikutnya : 
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Gambar 2.4. :  Model A Frame Work for Implementations Analysis. 

Sumber : Mazmanian dan Sabatier (Tachyan, 2008 : 58). 

 

Adapun mengenai langkah-langkahnya dalam proses implementasi 

kebijakan sebagai variable yang dipengaruhi (Variabel Tergantung) menurut 

Mazmanian dan Sabatier (Tachyan, 2008 : 60), sebagaimana telah diuraikan di 

atas meliputi : 

 

2.4.3.  Model Nugroho 

Nugroho (2011 : 619) mengemukakan model implementasi kebijakan 

dengan menyatakan pengembangan pemikirannya sebagai model sekuensi  
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implementasi kebijakan, model tersebut pada prinsipnya menjelaskan bentuk 

pilihan-pilihan sebagai berikut :  

“Model implementasi kebijakan menggambarkan suatu cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.  Oleh karena itu, untuk 

mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan, yaitu langsung 

mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui 

formulasi kebijakan derivasinya atau turunannya”.  

Sehubungan dengan hal di atas, selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan 

publik yang isi kebijakannya bersifat teknis dan operasional  bisa langsung 

diimplementasikan melalui program, proyek, dan kegiatan, sehingga manfaatnya 

bisa langsung diterima atau dirasakan oleh sasaran kebijakan. Kebijakan seperti 

ini biasanya berbentuk peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan pejabat atau 

pimpinan, untuk menangani suatu masalah tertentu yang bersifat khusus. 

Sedangkan, mengenai kebijakan-kebijakan yang isi kebijakannya masih bersifat 

umum, dimana dalam hal pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan 

situasi dan kondisi, karakteristik, lingkungan sosial-budaya dari sasaran kebijakan 

tersebut, biasanya dilakukan perumusan kebijakan turunannya atau derivasinya. 

Kebijakan seperti ini biasanya berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan 

kelembagaan lainnya. Misalnya klebijakan yang mengatur mengenai penataan 

ruang dan wilayah, peraturan tentang pengendalian peredaran minuman keras.  

Adapun, mengenai bentuk dan gambaran umum model sekuensi 

implementasi kebijakan publik Nugroho (2011:619) dapat dilihat di bawah ini : 
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Gambar 2.5. : Model Sekuensi Implementasi Kebijakan. 

Sumber : Nugroho (2011:619). 

 

2.5. Pengertian Pariwisata 

Menurut Kodyat (2001) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke 

tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai 

usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan lingkungan 

dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sementara, Burkart dan Medlik 

(Bram, 2006) menjelaskan pariwisata sebagai suatu trasformasi orang untuk 

sementara dan dalam waktu jangka pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di 

mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama 

tinggal di tempat-tempat tujuan itu. 

Sedangkan Wahab (2003) menjelaskan pariwisata adalah salah satu jenis 

industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam 

penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan, standar hidup serta 

menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, 

pariwisata juga meliputi industri-industri klasik, seperti kerajinan tangan dan 
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cindera mata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai 

industri. 

Menurut  pendapat Pitana (2009:54) pariwisata adalah aktifitas dari 

visitor,orang yang melakukan  perjalanan kedan tinggal di tempat diluar 

tempatnya tinggalnya sehari-hari utnuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk 

beragam kegiatan leisure, bisnis, agama dan alasan pribadi lainnya tetapi tidak 

mendapatkan upah/gaji dari perjalanannya tersebut. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa: 

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat. 

 

2.6. Berbagai Macam Bentuk Wisata 

Pariwisata memiliki berbagai macam bentuk kegiatan wisata yang dapat 

disesuaikan dengan minat ataupun kebutuhan wisatawan. Kegiatan wisata yang 

dilakukan memiliki tujuan tertentu yang mendatangkan manfaat tersendiri bagi 

masing-masing wisatawan. Menurut Suwantoro (2004) terdapat beberapa macam 

perjalanan wisata bila ditinjau dari berbagai macam segi, yaitu: 

1) Dari segi jumlahnya, wisatawan dibedakan atas: 

a. Wisatawan perorangan (Individual Tour)), yaitu suatu perjalanan wisata 

yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami-isteri. 
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b. Wisatawan keluarga (Family Group Tour), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih 

mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain. 

c. Wisatawan rombongan (Group Tour), yaitu suatu perjalanan wisata 

yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang yang 

bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan anggotanya. 

Biasanya paling sedikit 10 orang, dengan dilengkapi diskon dari 

perusahaan principal bagi orang yang kesebelas. Potongan ini berkisar 

antara 25 hingga 50 % dari ongkos penginapan atau penerbangan. 

2) Dari segi kepengaturannya, wisata dibedakan atas: 

a. Wisatawan berencana (Pra-arranged Tour), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya, baik 

transportasi, akomodasi maupun objek-objek yang akan dikunjungi. 

b. Paket wisata (Package Tour), yaitu perusahaan Biro Perjalanan Wisata 

yang telah bekerja sama menyelenggarakan paket wisata yang 

mencakup biaya perjalanan, hotel, ataupun fasilitas lainya yang 

merupakan suatu komposisi perjalanan yang disusun guna memberikan 

kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan wisata. 

c. Wisatawan terpimpin (Coach Tour), yaitu suatu paket perjalanan 

ekskursi yang dijual oleh biro perjalanan dengan dipimpin oleh seorang 

pemandu wisata dan merupakan perjalanan wisata yang dilakukan 

secara rutin, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan dengan rute 

perjalanan yang tertentu pula. 

d. Wisata khusus (Special Arranged Tour), yaitu suatu perjalanan wisata 

yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan seorang 

langganan atau lebih sesuai keinginannya. 

e. Wisata tambahan (Optional Tour), yaitu suatu perjalanan wisata 

tambahan di luar pengaturan yang telah disusun dan diperjanjikan 

pelaksanaannya, yang dilakukan atas permintaan pelanggan. 

3) Dari segi maksud dan tujuan, wisata dibedakan atas: 
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a. Wisata liburan (Holiday Tour), yaitu suatu perjalanan wisata yang 

diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya guna berlibur, bersenang-

senang, dan menghibur diri. 

b. Wisata pengenalan (Familiarization Tour), yaitu suatu perjalanan yang 

dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang 

mempunyai kaitan dengan pekerjaanya. 

c. Wisata pendidikan (Educational Tour), yaitu suatu perjalanan wisata 

yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan 

ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjunginya. 

d. Wisata pengetahuan (Scientific Tour), yaitu perjalanan wisata yang 

tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan 

penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan. 

e. Wisata keagamaan (Pileimage Tour), yaitu perjalanan wisata yang 

dimaksudkan guna melakukan ibadah keagamaan. 

f. Wisata kunjungan khsusus (Special Mission Tour), yaitu suatu 

perjalanan wisata yang dilakukan dengan maksud khusus, misalnya 

misi dagang, kesenian, dan lain-lain. 

g. Wisata perburuan (Hunting Tour), yaitu suatu kunjungan wisata yang 

dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang 

diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata. 

4) Dari segi penyelenggarannya, wisata dibedakan atas: 

a. Ekskursi (Excursion), yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang 

ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau lebih objek 

wisata. 

b. Safari Tour, yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara 

khusus dengan perlengkapan maupun peralatan khusus yang tujuan 

maupun objeknya bukan merupakan objek wisata pada umumnya. 

c. Cruise Tour, yaitu perjalanan wisata dengan menggunakan kapal pesiar 

mengunjungi objek-objek wisata bahari dan objek wisata di darat 

dengan menggunakan kapal pesiar sebagai basis pemberangkatannya. 
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d. Wisata remaja (Youth Tour), yaitu kunjungan wisata yang 

diselenggarakan khusus bagi para remaja menurut golongan umur yang 

ditetapkan negara masing-masing. 

e. Wisata bahari (Marine Tour), yaitu suatu kunjungn ke objek wisata 

khususnya untuk menyaksikan keindahan lautan, misalnya menyelam 

(wreck-diving) dengan perlengkapan selam lengkap. 

Sedangkan yang disebut wisatawan adalah orang yang mengadakan 

perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap ditempat yang didatanginya, 

atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya. Nyoman 

S. Pendit (1999: 42-48) memperinci penggolongan pariwisata menjadi beberapa 

jenis yaitu: 

 

1. Jenis dan Macam Pariwisata Berdasarkan Letak Geografis 

a. Pariwisata Lokal (Local Tourism) 

Pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan 

terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya pariwisata kota 

Bandung, DKI Jakarta, dan lain-lain. 

b. Pariwisata Regional (Regional Tourism) 

Pariwisata yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang 

lingkupnya lebih luas bila dibandingkan dengan local tourism, tetapi 

lebih sempit bila dibandingkan dengan national tourism. Misalnya 

Pariwisata Sumatera Utara, Bali, dan lain-lain.  

c. Pariwisata Nasional (National Tourism) 

1) Pariwisata Nasional dalam arti sempit  

Kegiatan pariwisata yang berkembang dalam wilayah suatu negara. 

Pengertian ini sama halnya dengan “pariwisata dalam negeri” atau 

domestic tourism, di mana titik beratnya orang-orang yang 

melakukan perjalanan wisata adalah warga negara itu sendiri dan 

warga asing yang berdomisili di negara tersebut.  

2) Pariwsiata Nasional dalam arti luas  
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Kegiatan pariwisata yang berkembang dalam wilayah suatu negara, 

selain kegiatan domestic tourism juga dikembangkan foreign 

tourism, di mana di dalamnya termasuk in bound tourism dan out 

going tourism. Jadi, selain adanya lalu lintas wisatawan di dalam 

negeri sendiri, juga ada lalu lintas wisatawan dari luar negeri, 

maupun dari dalam negeri ke luar negeri 

3) Regional-International Tourism 

Kegiatan Pariwisata yang berkembang di suatu wilayah 

international yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari 

dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya pariwisata 

kawasan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa Barat, dan 

lain-lain.  

4) International Tourism 

5) Kegiatan pariwisata yang berkembang di seluruh negara di dunia 

termasuk regional-international tourism dan national tourism. 

2. Jenis dan Macam Pariwisata Menurut Alasan/Tujuan Pariwisata 

a. Business Tourism 

Jenis Pariwisata di mana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, 

usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaan, meeting, 

insentif, convention, exhabition (MICE).  

b. Vacational Tourism 

Jenis Pariwisata di mana orang-orang yang melakukan perjalanan 

wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur atau 

memanfaatkan waktu luang.  

c. Educational Tourism 

Jenis Pariwisata di mana pengunjung melakukan perjalanan untuk 

tujuan studi atau mempelajari sesuatu di bidang ilmu pengetahuan. 

Educational Tourism meliputi study tour atau dharmawisata. Dalam 

bidang bahasa dikenal istilah polly glotisch, yaitu orang-orang yang 

tinggal sementara waktu di suatu negara untuk mempelajari bahasa 

negara tersebut.  
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3. Jenis dan Macam Pariwisata Menurut Objeknya 

a. Cultural Tourism 

Jenis Pariwisata di mana perjalanan dilakukan karena adanya 

motivasi untuk melihat daya tarik dari seni-budaya suatu tempat 

atau daerah. Objek kunjungannya adalah warisan nenek moyang 

dan benda-benda kuno. Seringkali terbuka kesempatan bagi 

wisatawan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan 

kebudayaan di tempat yang dikunjunginya.  

b. Recuperational Tourism 

Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuan wisatawan 

melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit. 

Seperti halnya mandi di sumber air panas, mandi lumpur yang 

biasa dijumpai di Eropa, serta mandi kopi di Jepang yang diyakini 

dapat membuat wajah terlihat awet muda.  

c. Commercial Tourism 

Disebut sebagai pariwisata perdagangan, karena perjalanan wisata 

ini dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau 

internasional, di mana sering diadakan expo, fair, exhabition, dan 

lain-lain.  

Sport Tourism Biasanya disebut dengan istilah pariwisata olah 

raga. Orang-orang yang melakukan perjalanan bertujuan untuk 

melihat atau menyaksikan suatu event olah raga di suatu tempat 

atau negara (dapat juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut). 

Misalnya Olympiade, All England, Pertandingan Tinju atau sepak 

bola.  

d. Political Tourism 

Biasanya disebut sebagai pariwisata politik, yaitu suatu perjalanan 

yang tujuannya untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa 

yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya 

kemerdekaan suatu negara (Parade 1 Mei di Tiongkok, Parade 1 

Oktober di Rusia, dan lainlain). 
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e. Social Tourism 

Pariwisata sosial jangan diasosiasikan sebagai suatu pariwisata 

yang berdiri sendiri. Pengertian ini hanya dilihat dari segi 

penyelenggaraannya saja yang tidak menekankan pada usaha untuk 

mencari keuntungan. Misalnya study tour, youth tourism yang 

dikenal dengan istilah pariwisata remaja. 

f. Religion Tourism 

Jenis pariwisata di mana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah 

untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan. 

Seperti halnya Ibadah Haji atau Umroh ke Mekaah bagi penganut 

agama Islam, kunjungan ke Lourdes bagi penganut agama Katolik, 

dan lain-lain. 

 

2.7. Pengembangan Pariwisata 

            Menurut Joyosuharto (1995:46) bahwa pengembangan pariwisata 

memiliki tiga fungsi, yaitu:  

a. menggalakkan ekonomi,  

dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan 

pendapatan masyarakat 

b. memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu 

lingkungan hidup, serta memperkenalkan seni budaya daerah dan hasil 

kerajinan daerah 

c. memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.  

Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut maka diperlukan pengembangan 

obyek wisata dan daya tarik wisata, meningkatkan dan mengembangan promosi 

dan pemasaran, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan. 

Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau 

manfaat yang bisa diambil dari kegiatan  

Dalam melakukan pengembangan pariwisata dibutuhkan berbagai 

pendukung untuk memperlancar jalannya kegiatan, antara lain sumber daya 
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manusia yang berkualitas, adanya dana yang cukup memadai, didukung sarana 

dan prasarana serta kebijakan dari Pemerintah Daerah yang memprioritaskan 

bidang pariwisata. Suatu kegiatan pengembangan pariwisata yang sudah baik 

tanpa adanya dukungan dari hal-hal tersebut diatas tidak mungkin dapat mencapai 

hasil yang diharapkan, artinya setiap pengembangan bidang pariwisata sangat 

membutuhkan dana serta SDM yang berkualitas di samping ditunjang adanya 

sarana dan prasarana serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Pengembangan 

pariwisata dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek destinasi dan aspek 

market.  

Meskipun aspek market perlu dipertimbangkan namun macam, sifat dan 

perilaku obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk menjaga 

kelestarian dan keberadaannya, sehingga pengembangannya harus berdasarkan 

market driven. Pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan secara 

nasional, regional atau Provinsi dan kawasan ataupun obyek. Perencanaan secara 

nasional disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta berbagai 

issues dan fenomena yang berkembang. Sementara itu, pengembangan pariwisata 

regional atau lokal didasarkan pada regulasi di daerah serta persepsi dan 

preferensi masyarakat sebagai bentuk realisasi paradigma baru yang 

memberdayakan masyarakat. Proses perencanaan pengembangan pariwisata yang 

mengkoordinasikan pemikiran nasional dan pemikiran masyarakat akan 

menghasilkan perencanaan terpadu. Secara langsung perencanaan ini akan 

menjadi participation planning. 

Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana 

strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 

yakni: 

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan 

berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang 

pariwisata; 

b. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga 

memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan 

daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; 
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c. Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; dan 

d. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia 

sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk 

melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang 

merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan (accountable). 

Perencanaan Nasional Pengembangan Pariwisata menghasilkan 

strukturisasi pengembangan kawasan konservasi. Perubahan yang mendasar 

adalah konsep kawasan sebagai fungsi utama pelestarian. Sementara pemanfaatan 

hanya dilakukan terhadap aspek jasa estetika, pengetahuan (pendidikan dan 

penelitian) terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati filosofi, pemanfaatan 

jalur untuk tracking dan adventuring. 

Proses yang hampir sama dapat dilakukan terhadap perencanaan 

pariwisata wilayah regional Provinsi. Pada perencanaan ini akan menghasilkan 

wilayah atau kawasan pengembangan pariwisata. Perencanaan pada level wilayah 

Provinsi ini merupakan perencanaan yang menampung perencanaan lokal dengan 

menjabarkan dan berpedoman pada perencanaan nasional. 

 

2.8.  Upaya Pengembangan Pariwisata 

Menurut Suwantoro (2004), upaya pengembangan pariwisata yang 

dilihat dari kebijakan dalam pengembangan wisata alam, dari segi ekonomi 

pariwista alam akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Memang pariwisata 

alam membutuhkan investasi yang relatif lebih besar untuk pembangunan sarana 

dan prasarananya. Untuk itu diperlukan evaluasi yang teliti terhadap kegiatan 

pariwisata alam tersebut. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pariwisata 

alam yang berbentuk ekoturisme belum berhasil berperan sebagai alat konservasi 

alam maupun untuk mengembangkan perekonomian. Salah satu penyebabnya 

adalah sulitnya mendapatkan dana pengembangan kegiatannya. 

Pengelolaan kawasan wisata alam banyak menggunakan dana dari 

pendapatan pariwisata dari pengunjung sebagai mekanisme pengembalian biaya 
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pengelolaan dan pelestarian kegiatan pariwisata alam belum tercapai secara 

optimal. 

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang 

pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, 

pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 (lima) unsur, yaitu: 

 

1. Objek dan daya tarik wisata 

Menurut Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 tahun 2009 Pasal 1 

mengatakan bahwa : daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, 

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

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

Dapat disimpulkan beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian tersebut, 

yaitu: 

1) Setiap daya tarik wisata memiliki keunikan, keindahan; 

2) Daya tarik dapat berupa alam, budaya, atau hasil karya manusia yang berseni 

tinggi dan layak untuk dijadikan suatu produk; 

3) Sasaran utama adalah wisatawan. 

Objek wisata sebaiknya memiliki kriteria-kriteria yang memenuhi syarat 

serta berpotensi sehingga layak untuk dijual. Ada tiga kriteria yang menentukan 

suatu objek wisata dapat diminati wisatawan, yakni: 

1) Something To See, adalah objek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu 

yang biasa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan 

kata lain, objek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu 

untuk menyedot minat dari wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. 

2) Something To Do, adalah agar wisatawan bisa melakukan sesuatu yang 

berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax, berupa fasilitas 

rekreasi baik arena bermain atau tempat makan, terutama makanan khas dari 

tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah tinggal di 

sana. 
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3) Something To Buy, adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada 

umumnya adalah ciri khas atau ikon dari daerah tersebut, sehingga bisa 

dijadikan sebagai oleh-oleh (Yoeti, 1985:164). 

Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran 

wisatawan ke suatu Daerah Tujuan Wisata. Objek dan daya tarik wisata 

merupakan salah satu unsur dalam produk pariwisata yang harus mendapat 

perhatian khusus dari berbagai pihak guna menunjang perkembangan 

kepariwisataan. Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan 

potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan. Pengusahaan objek dan 

daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam: 

1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, 

2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, 

3) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. 

Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu, maka daya tarik 

wisata harus dirancang dan dibangun/dikelola secara profesional sehingga dapat 

menarik wisatawan untuk datang untuk datang. Membangun suatu objek wisata 

harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria tertentu. Umumnya daya 

tarik suatu objek wisata berdasarkan pada: 

1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman 

dan bersih. 

2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

3) Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. 

4) Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang 

hadir. 

5) Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam 

pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya. 

6) Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki 

nilaikhusus dalam bentuk atraksi kesenian upacara-upacara adat, nilai luhur 

yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau. 
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Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber 

pada potensi daya tarik yang memiliki objek tersebut dengan mengacu pada 

kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan. 

1) Kelayakan Finansial 

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari 

pembangunan objek wisata tersebut. Perkiraan untung-rugi sudah harus 

diperkirakan dari awal. Berapa tenggang waktu yang dibutuhkan untuk 

kembali modal pun sudah harus diramalkan. 

2) Kelayakan Sosial Ekonomi Regional 

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang 

ditanamkan untuk membangun suatu objek wisata juga akan memiliki dampak 

sosial ekonomi secara regional; dapat menciptakan lapangan kerja/berusaha, 

dapat meningkatkan penerimaan devisa, dapat meningkatkan penerimaan pada 

sektor yang lain seperti pajak, perindustrian, perdagangan, pertanian dan lain-

lain. Dalam kaitannya dengan dengan hal ini pertimbangan tidak semata-mata 

komersial saja tetapi juga memperhatikan dampaknya secara lebih luas. 

Sebagai contoh, pembangunan kembali candi Borobudur tidak semata-mata 

mempertimbangkan soal pengembalian modal pembangunan candi melalui 

uang retribusi masuk candi, melainkan juga memperhatikan dampak yang 

ditimbulkannya, seperti jasa transportasi, jasa akomodasi, jasa restoran, 

industri kerajinan, pajak dan sebagainya. 

3) Kelayakan Teknis 

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis 

dengan melihat daya dukung yang ada. Tidaklah perlu memaksakan diri untuk 

membangun suatu objek wisata apabila daya dukung objek wisata tersebut 

rendah. Daya tarik suatu objek wisata akan berkurang atau bahkan hilang bila 

objek wisata tersebut membahayakan keselamatan para wisatawan. 

4) Kelayakan Lingkungan 

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan 

pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata yang 

mengakibatkan rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya. 
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Pembangunan objek wisata bukanlah untuk merusak lingkungan tetapi sekedar 

memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia dan untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga menjadi keseimbangan, 

keselarasan dan keserasian hubungan antar manusia dengan manusia, manusia 

dengan lingkungan alam dan pmanusia dengan Tuhannya. 

2. Prasarana wisata 

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia 

yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan 

wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain 

sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh 

wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun 

dengan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang 

bersangkutan. 

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi 

akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan 

dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai 

kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga 

perlu disediakan di daerah tujuan wisata, seperti bank, apotik, rumah sakit, 

pom bensin, pusat-pusat perbelanjaan, barber, dan sebagainya. 

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlukan koordinasi 

yang mantap antara instansi terkait bersama dengan instansi pariwisata di 

berbagai tingkat. Dukungan instansi terkait dalam membangun prasarana 

wisata sangat diperlukan bagi pengembangan pariwisata di daerah. Koordinasi 

di tingkat pelaksanaan merupakan modal utama suksesnya pembangunan 

pariwisata.  

Dalam pembangunan prasarana pariwisata pemerintah lebih dominan 

karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan 

tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, 

arus mobilitas manusia antara daerah, dan sebagainya, yang tentu saja dapat 

meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja masyarakat. 

3. Sarana wisata 



 

 

38 

 

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan 

untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. 

Pembangunan sarana wisata disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik 

kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu selera pasar pun dapat 

menentukan tuntunan sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang 

harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat 

transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. 

Tak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau 

lengkap.Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan 

kebutuhan wisatawan. Sarana wisata kuantitatif menunjukkan pada jumlah 

sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kuantitatif yang menunjukkan 

pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan 

wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis 

dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu 

standart wisata yang baku, baik secara nasional dan secara internasional, 

sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis dan 

kualitas yang akan disediakannya. 

4. Infrastruktur 

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana 

wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas 

permukaan tanah dan di bawah tanah seperti: 

a. Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah 

yang membantu sarana perhotelan/restoran. 

b. Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusikannya yang merupakan 

bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang 

memadai. 

c. Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan 

memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata. 

d. Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan 

informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat. 
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e. Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di 

berbagai sektor bagi para wisatawan. Keamanan diterminal, di perjalanan, 

dan di objek-objek wisata, di pusat-pusat perbelanjaan, akan meningkatkan 

daya tarik suatu objek wisata maupun daerah tujuan wisata. Di sini perlu 

ada kerjasama yang mantap antara petugas keamanan, baik swasta maupun 

pemerintah, karena dengan banyaknya orang di daerah tujuan wisata dan 

mobilitas manusia yang begitu cepat membutuhkan system keamanan 

yang ketat dengan para petugas yang selalu siap setiap saat.Infrastruktur 

yang memadai dan terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata akan 

membantu meningkatkan fungsi sarana wisata, sekaligus membantu 

masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 

5. Masyarakat/lingkungan 

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata 

akan mengundang kehadiran wisatawan. 

a. Masyarakat 

Masyarakat di sekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran 

wisatawan tersebut dan akan memberikan layanan yang diperlukan oleh 

para wisatawan. Untuk ini masyarakat di sekitar objek wisata perlu 

mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para 

wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah 

menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya 

adalah dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata. Dengan terbinanya 

masyarakat yang sadar wisata akan berdampak positif 

karena mereka akan memperoleh keuntungan dari para wisatawan yang 

membelanjakan uangnya. Para wisatawan pun akan untung karena 

mendapat pelayanan yang memadai dan juga mendapatkan berbagai 

kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya. 

b. Lingkungan 

Di samping masyarakat di sekitar objek wisata, lingkungan alam di sekitar 

objek wisata pun perlu diperhatikan dengan seksama agar tak rusak dan 

tercemar. Lalu lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun 
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dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem fauna dan flora di sekitar objek 

wisata. Oleh sebab itu perlu adanya upaya menjaga kelestarian lingkungan 

melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dalam pengelolaan 

suatu objek wisata. 

c. Budaya 

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu objek wisata 

merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga 

kelangsungan hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan budaya 

ini pun kelestariannya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus 

ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang 

mengesankan bagi tiap wisatawan yang berkunjung. Masyarakat yang 

memahami, menghayati, dan mengamalkan sapta pesona wisata di daerah 

tujuan wisata menjadi harapan semua pihak untuk mendorong 

pengembangan pariwisata yang pada akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.9. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata 

Berbagai definisi tentang kebijakan kepariwisataan dikemukakan oleh 

ahli-ahli pariwisata. Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan 

pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran 

pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam 

pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung 

mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus 

kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi. 

Biederman (2007) menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan 

kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan 

kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan 

manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan 

pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan 

pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga 

negaranya. 
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 ‘A tourism policy defines the direction or course of action that a 

particular country, region, locality or an individual destination plans to 

take when developing or promoting tourism. The key principle for any 

tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) 

would benefit to the maximum extent possible from the economic and 

social contributions of tourism. The ultimate objective of a tourism 

policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and 

the lives of its citizens’. 

 

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Edgell, dkk (2008) yang 

mengemukakan bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang 

terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif 

keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, 

pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan 

pariwisata di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan berikut ini. 

‘Tourism policy is a progressive course of actions, guidelines, directives, 

principles, and procedures set in an ethical framework that is issues-

focused and best represents the intent of a community (or nation) to 

effectively meet its planning, development, product, service, marketing, 

and sustainability goals and objectives for the future growth of tourism’ 

.  

Definisi terakhir menjadikan pemasaran, pengembangan produk, dan 

pelayanan hospitality memegang peranan penting dalam kebijakan 

kepariwisataan. Lebih penting lagi, definisi tersebut mengisyaratkan bahwa 

kebijakan kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksible dalam melakukan 

penyesuaian dan penyempurnaan terhadap perkembangan yang terjadi. Kebijakan 

kepariwisataan terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan.  

Menurut Edgell, dkk. (2008,) perencanaan kepariwisataan memperkuat 

kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Edgell, dkk (2008) 

mengemukakan bahwa model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi 
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dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan taktik dalam 

pengembangan pariwisata. 

Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi 

secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan 

tetapi, pada kenyataannya banyak sekali konflik kepentingan di tingkat para 

pengambil keputusan pada saat mengimplementasikan kebijakan maupun 

perencanaan kepariwisataan yang sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga 

perkembangan pariwisata tidak lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan 

yang sudah dibuat. 

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur merupakan salah 

satu hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang terkait dengan pengembangan 

pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi 

sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk 

kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan 

masyarakat, daerah dan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui 

upaya pengembangan dan pendayagunaan potensi kepariwisataan nasional. 

2. Dalam pembangunan kepariwisataan harus dijaga tetap terpeliharanya 

kepribadian serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. 

Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan 

sektor yang terkait dalam suatu keutuhan usaha kepariwisataan yang saling 

menunjang dan saling menguntungkan baik yang berskala kecil, menengah 

maupun besar. 

3. Pengembangan pariwisata nusantara dilakukan sejalan dengan upaya 

memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa semangat 

dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih memperkokoh persatuan dan 

kesatuan nasional terutama dalam bentuk penggalakan pariwisata remaja dan 

pemuda dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan 

kepariwisataan. Daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata 

mancanegara perlu ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan benda dan 
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khazanah bersejarah yang menggambarkan ketinggian budaya dan kebesaran 

bangsa serta didukung dengan promosi memikat. 

4. Upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi dan 

pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan secara 

terencana, terarah, terpadu dan efektif, antara lain dengan memanfaatkan 

secara optimal kerjasama kepariwisataan regional dan global guna 

meningkatkan hubungan antara bangsa. 

Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan sebagai pemandu 

dalam setiap perencanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan. 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang 

Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisataan Nasional. 

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang 

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan. 

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/HK.001/MKP- 

2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata. 

7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 

105/UM.001/MKP/2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Rencana Strategis 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014. 

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan 

Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani Presiden RI pada 

29 Desember 2005. Dasar pemikirannya adalah untuk, pertama, meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan yang 

diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia 

dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakuan perjalanan untuk 
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mengenali, mencintai alam dan ragam budaya Indonesia. Kedua, mengambil 

langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan 

kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat, 

membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan memeratakan 

pembangunan. Ketiga, secara proaktif melakuan upaya perlindungan, 

pengembagan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk 

pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, menggunakan tema 

“Indonesia Ultimatye in Diversity” dalam setiap kegiatan promosi di luar negeri 

dan tema “Kenali Negerimu Cintai Negerimu. Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara” 

dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri. 

Bagi Kabupaten Cianjur, ketentuan yang sangat penting dari Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan 

Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, yang tercantum pada butir 21 yaitu 

bahwa para Gubernur, Bupati, dan Walikota: 

a. Meningkatkan sistem informasi dan promosi kepariwisataan daerah; 

b. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (pengembangan 

produk, pemasaran serta sarana dan pelayanan/Sumber Daya Manusia); 

c. Mengadakan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan; 

d. Mengembangkan informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan 

pariwisata; 

e. Meningkatkan pelaksanaan sadar wisata melalui program Sapta Pesona (aman, 

tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan); 

f. Meningkatkan dan memberikan kemudahan pemberian perizinan industri 

kebudayaan dan serta pariwisata kemudahan perizinan pemanfaatan lokasi 

untuk syuting film; 

g. Melakukan penataan objek wisata dan penyiapan infrastruktur dasar; 

h. Mengembangkan daya tarik wisata di jalur pergerakan wisatawan nusantara 

dan di sekitar perkotaan; 

i. Melestarikan tradisi, nilai, dan adat istiadat melalui penyelenggaraan event 

daerah. 
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2.9.1. Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Cianjur mengacu 

pada beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pokok 

a. Mewadahi, membangun dan mengembangkan manfaat potensi pariwisata 

sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. 

b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta pemberdayaan 

tugas dan fungsi organisasi Diparda sebagai fasilitator dan regulator 

pengembangan pariwisata. 

c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam 

mengembangkan kawasan wisata 

d. Melaksanakan kerjasama pariwisata antar daerah dan dunia usaha. 

2. Kebijakan Spasial (keruangan) Pariwisata 

a. Memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Cianjur berdasarkan karakteristik keruangannya melalui 

penetapan zonasi pengembangan. 

b. Untuk kemudahan pembangunan serta pengelolaannya, perlu dilakukan 

pengelompokkan obyek dan daya tarik wisata pada Satuan Kawasan 

Wisata (SKW). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan 

kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisatawan dan mempunyai 

keterkaitan sirkuit atau jalur wisata. 

c. Melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan 

memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan obyek dan daya tarik 

wisata. 

3. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata 

a. Asas keberlanjutan (sustainibility), keserasian (harmonizes), 

keterjangkauan (affordability) dan kerakyatan merupakan landasan pokok 

dalam pengembangan produk wisata. 

- Keberlanjutan mengandung arti: pengembangan produk wisata bukan 

hanya ditujukkan bagi pengembangan saat ini saja, tetapi juga untuk 

masa yang akan datang. 
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- Harmonisasi mengandung arti: pengembangan produk wisata yang 

bernuansa lingkungan hidup, yaitu dengan selalu memperhatikan 

kelestarian alam, adat istiadat dan budaya daerah. 

- Keterjangkauan mengandung arti: pengembangan produk wisata tidak 

hanya ditujukan bagi kalangan tertentu, tetapi produk wisata yang 

dikembangkan tersebut harus dapat dinikmati oleh segenap lapisan 

masyarakat. 

- Kerakyatan mengandung arti: pengembangan produk wisata tidak 

hanya menguntungkan beberapa golongan tertentu tetapi harus dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar 

obyek dean potensi wisata yang bersangkutan.  

b. Pengembangan produk wisata diarahkan bagi penguatan identitas daerah 

yang dapat memunculkan “warna” pariwisata Kabupaten Cianjur yang 

khas serta memiliki keunikan dan keunggulan daya saing oleh karenanya 

diperlukan penggalian, penataan dan pengembangan diversifikasi produk 

wisata. 

c. Perlunya penetapan produk wisata unggulan bagi Kabupaten Cianjur 

sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten 

garut. 

d. Obyek-obyek dan daya tarik wisata budaya dan kesenian daerah serta 

event-event pariwisata masih harus didukung oleh Pemerintah Daerah 

melaui pengembangan dan pematapan pembinaan seni budaya dan 

penyelenggaraan event seni budaya tertentu.  

4. Kebijakan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata 

a. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata menyangkut aspek 

perencanaa, pemanfaatan dan pengendalian yang satu sama lainnya 

merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, oleh karenanya pembangunan 

obyek dan daya tarik wisata harus didasarkan pada sistem perencanaan. 

b. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan berdasarkan 

pendekatan pembangunan Satuan Kawasan Wisata dengan nuansa nilai 

agama, budaya, estetika dan moral yang dianut oleh masyarakat. 
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c. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan sesuai dengan 

mekanisme pasar dan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata minat 

khusus, wisata pantai dan wisata petualangan. 

5. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata 

a. Penyiapan sistem perencanaan Tata Ruang Kawasan Wisata 

b. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata 

c. Pemenuhan fasilitas standar (fasilitas kesehatan, keamanan, kebersihan, 

komonikasi) di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan. 

d. Menarik investor untuk membangun akomodasi dan fasilitas penunjang 

lainnya. 

6. Kebijakan Pemasaran dan Promosi Wisata 

a. Penataan dan pengembangan sistem informasi pariwisata yang efektif 

secara komprehensif dengan akses pasar dalam dan luar negeri. 

b. Mengembangkan pola kerjasama promosi antar daerah dan dengan dunia 

usaha pariwisata. 

c. Mengikuti pelaksanaan event promosi di tingkat internasional, nasional, 

regional maupun penyelenggaraan kegiatan promosi dengan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan festival kepariwisataan di daerah. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan  

Penelitian ini dialkukan dengan tujuan untuk: 

1. Menganalisis keberhasilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur. 

2. Memetakan potensi kepariwisataan yang dapat dikembangkan di Cianjur 

Selatan ,Kabupaten Cianjur. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengembangan kepariwisataan 

di Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur. 

4. Menyusun langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam 

mengembangkan kepariwisataan di Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur. 

 

3.2. Manfaat Penelitian 

Kegunaan kajian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam hal 

peninjauan kebijakan mengenai pengembangan kepariwisataan di Kabupaten 

Cianjur. 

2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam 

memetakan potensi wisata di Cianjur Selatan Kabupaten Cianjur. 

3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk 

mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pengembangan 

kepariwisataan didaerah  di Kabupaten Cianjur. 

4. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam 

menyusun langkah-langkah pengembangan kepariwisataan di Kabupaten 

Cianjur. 
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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

4.1.    Rancangan Penelitian 

4.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analisis, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran analisis tentang kebijakan 

pemerintah daerah dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur. 

 

4.1.2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dan penyebaran 

angket kepada para wisatawan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang 

diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian yaitu melalui dokumen, 

arsip, jurnal penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

4.2. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pihak-pihak 

yang terkait dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur, yaitu 

pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, pihak praktisi seperti 

pegiat pariwisata di daerah, sebagian wisatawan, dan pihak akademisi bidang 

pariwisata di Kabupaten Cianjur. 

4.3.   Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah hal-hal yang terkait dengan 

kepariwisataan di Kabupaten Cianjur, yaitu daerah-daerah wisata di Kabupaten 

Cianjur dan daerah-daerah yang dapat menjadi potensi wisata di Kabupaten 

Cianjur. 

4.4.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

melalui: 
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a. Survei melakukan pengamatan secara langung ke daerah yang menjadi 

lokasi penelitian yaitu beberapa lokasi di Cianjur Selatan seperti 

Argabinta, Cidaun, Leles dan Kecamatan Sindang barang. 

b. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian seperti 

denngan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur, Tokoh 

masyarakat Cianjur Selatan dan budayawan Kabupaten Cianjur, para 

pelaku pariwisata di Cianjur selatan. 

c. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data yang diperlukan 

dari dokumen/arsip yang berkenaan dengan permasalahan yang akan 

dibahas yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan pariwisata di 

Cianjur selatan Kabupaten Cianjur. 

4.5.   Teknik Analisis Data 

 Keseluruhan data ataupun informasi yang diperoleh dari satu pihak dicek 

kebenarannya dengan memperoleh informasi dari sumber lain (triangulasi).  

Pertanyaan yang diajukan kepada informan dilontarkan pula pada unsur kontrol.  

Hal ini dilakukan agar menjamin tingkat kepercayaan data dan mencegah 

subjektivitas (Nasution, 1992:11).   

Analisis data dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengkaji data 

sekunder dari dokumen kemudian dituangkan dalam deskripsi wilayah penelitian.  

Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam mula-mula 

diklarifikasi, diinterpretasi dan dianalisis sehingga diperoleh makna yang 

membentuk suatu kesimpulan.  Proses klasifikasi data dilakukan secara bertahap 

atas informasi para informan, hasil observasi ketika berada di lapangan dan 

kemudian dilakukan interpretasi data dalam kerangka teori dan pandangan 

konseptual. 

Data kuantitatif yang berasal dari informan diolah dan dianalisis melalui 

sistem presentasi, pengolahan data dan analisis ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian.  
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI  

 

Sektor pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor unggulan yang dikembangkan oleh 

banyak negara dalam rangka meningkatkan pendapatan nasionalnya. Disamping dapat 

meningkatkan pendapatan nasional, sektor ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam perekonomian dunia, pariwisata saat ini dipandang 

sebagaimana sektor yang palmg terkemuka, karena mempunyai pengaruh strategis pada 

perekonomian di banyak negara. Peran pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi nasional memiliki 

posisi yang strategis. Pengembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan perolehan devisa 

negara (foreign exchange), tetapi juga sebagai katalisator pembangunan yang dapat memberikan 

dampak positif bagi penciptaan dan peningkatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha, 

peningkatan penerimaan pajak dan pendapatan nasional (Gelgel, 2006).  

Keberagaman objek wisata mulai dari wisata alam, budaya dan kesenian sebenarnya 

dapat dijadikan salah satu penopang perekonomian negara dan banyak menyerap tenaga kerja 

sehingga sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Banyak pihak yang berharap bahwa sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pemasok utama 

devisa negara. Dibalik harapan besar itu, Indonesia memiliki potensi alam dan budaya melimpah 

dan benar-benar layak dibanggakan sebagai industri jasa panwisata yang masih luas dan belum 

banyak terjamah. Dengan keragaman kekayaan alam dan budaya ini panwisata diharapkan 

mampu melakukan pengemasan yang berkualitas. Pendayagunaan potensi pariwisata melalui 

rekayasa sedemikian rupa, penting untuk dilakukan agar tidak merusak penyangga kekayaan 

alam dan budaya. Disamping itu, akan mampu secara optimal memberi nilai tambah ekonomis 

bagi setiap daerah pemilik potensi wisata.  

Dewasa ini sektor pariwisata menduduki sisi kedua dalam penerimaan devisa negara 

setelah minyak dan gas. Bila dibandingkan dengan komoditi ekspor minyak dan gas bumi, maka 

nampak bahwa pada tahun 2013 sektor pariwisata menduduki peringkat kedua setelah sektor 

minyak dan gas bumi, tahun 2014 turun ke peringkat tiga setelah pakaian jadi, pada tahun 2015 

anjlok ke peringkat enam setelah alat listrik, dan pada tahun 2016 kembali menempati peringkat 
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tiga setelah minyak kelapa sawit. Artinya, dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2016, sektor 

pariwisata memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyumbang devisa Negara.  

Sehubungan dengan hal itu, maka sangatlah beralasan jika di era otonomi daerah ini, 

berbagai daerah berusaha menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dapat memacu 

peningkatan sektor kepariwisataan melalui kebijakan pemerintah daerah setempat. Bahkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, arah pembangunan 

kepariwisataan nasional dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan 

meningkatkan Citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan 

perluasan kesempatan kerja (Pitana, 2011).  

Pembagian kewenangan antara daerah dan pusat terlihat jelas ketika Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Dalam undang-undang 

pemerintahan daerah ditegaskan aspek mana yang menjadi tugas dan kewenangan pusat dan 

aspek mana yang merupakan tugas dan kewenangan daerah. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, 

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.  

Pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan kepada eksternalitas, 

akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan 

pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan 

kewenangan antar pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Disadari bahwa pengembangan 

pariwisata, bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga merupakan 

tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan, tentunya lebih memahaml potensi daerahnya, 

sehingga akan lebih tepat dalam menentukan obyek wisata yang perlu dikembangkan. (Yagus 

Triyana H.S: 20018) 

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dilakukan pemerintah pusat untuk 

memberikan kepada pemerintah daerah kewenangan membangun daerahnya secara mandiri dan 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat di masing-masing daerah dengan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Kebijakan desentralisasi dan 

otonomi daerah merupakan sebuah alternatif solusi, mengingat tidak semua masalah 

pembangunan bisa diselesaikan secara baik oleh pemerintah pusat.  
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Otonomi daerah diyakini menjadikan kesempatan yang baik bagi daerah untuk mengelola 

dan memanfaatkan daerahnya secara lebih optimal. Lebih dan itu, daerah akan memperoleh 

perimbangan keuangan yang adil, sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan 

kesejahteraan rakyatnya. Harus diakui bahwa euforia otonomi daerah belum sepenuhnya berhasil 

dilaksanakan. Namun hal ini tetap akan menjadi titik awal peningkatan taraf hidup  daerah.  

 

5.1 Tinjauan Peraturan Perundang- Undangan Kepariwisataan 

5.1.1 Undang-undang RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Pasal 6 dan 7. tentang 

pembangunan pariwisata disebutkan bahvva pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan 

keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam sena kebutuhan manusia untuk 

Pariwisata Pembangunan pariwisata meliputi : 

 Industri pariwisata  

 Destinasi pariwisata 

 Pemasaran, dan 

 Kelembagaan kepariwisataan. 

Selain itu, ada beberapa istilah Yang diadopsi dari undang-undang tersebut berkaitan 

dengan istilah yang akan digunakan dalam pembahasan laporan ini sepelti: 

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka 

waktu sementara. 

b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah. 

d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Yang terkait dengan pariwisata dar 

bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuha setiap 

orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarak setempat, sesama 

wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 
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e. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan 

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

yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah 

kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang 

kawasan di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata 

akseslbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi tenvujudnya 

kepariwisataan. 

g. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan pelenggara pariwisata. 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

i. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata kegiatan usaha 

pariwisata. 

j. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan Yang memiliki fungsi utama 

pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai 

pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial 

dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta 

pertahanan dan keamanan. 

 

5.1.2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan 

Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata 

 

Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan 

pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri 

pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya 

sebagai sumber pendapatan utama. Pentingnya industri pariwisata dalam pembangunan dan 

pengembangan suatu daerah, tidak terlepas dari kenyataan bahwa: 
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a. Pariwisata merupakan sektor jasa yang inheren dengan kehidupan masyarakat 

modern. Semakin tinggi pendidikan dan ekonomi seseorang atau masyarakat, maka 

kebutuhan terhadap pariwisata akan semakin besar pula. 

b. Pariwisata mempunyai kekuatan sinergetik karena keterkaitan yang erat sekali 

dengan berbagai bidang dan sektor Iainnya. Pariwisata akan berkembang seiring 

dengan perkembangan transportasi, telekomunikasi, sumberdaya manusia, 

lingkungan hidup dan Iain sebagainya. 

c. Tumpuan pariwisata sebagai kekuatan daya saing terletak pada sumber daya yang 

terolah dengan baik. 

Perkembangan pariwisata yang pesat selama dasa warsa terakhir temyata tidak lepas dari 

efek negatif yang ditimbulkannnya. Di samping kemampuannya dalam memberikan sumbangan 

yang berarti dari segi ekonomi, pembangunan pariwisata yang hanya berorientasi pada segi 

ekonomi dan mengabaikan segi non ekonomi berupa lingkungan hidup dan budaya masyarakat 

telah mengakibatkan terjadinya banyak kerusakan berupa pencemaran lingkungan, perubahan 

budaya masyarakat, penggusuran, prostitusi dan terpinggirkannya masyarakat disekitar obyek 

wisata. 

Berdasarkan kondisi dan perkembangan tersebut, melalui Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunarn Kebudayaan dan 

Pariwisata, dinstruksıkan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untuk : 

a. Menyiapkan informasi yang lengkap di bidang kebudayaan dan pariwisata 

b. Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan kerjasama intemasional dalam rangka 

menunjang promosi pariwisata Indonesia; 

c. Mendorong pengembangan destinasi pariwisata unggulan. 

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian peninggalan budaya dan 

daya tarik wisata. 

Selain itu, pemerintah baik pusat maupun daerah, diinstruksikan untuk : 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan-

kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung 

ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakukanperjalanan 

untuk mengenali dan mencintai alam dan ragam budaya Indonesia. 



56 

 

b. Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan 

kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat, 

membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan memeratakan pembangunan. 

c. Secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 

sumber daya alam dan budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata. 

d. Menggunakan tema “Indonesia Ultimate in Diversity dalam setiap kegiatan promosi 

yang dilakukan di luar negeri dan tema “Kenali Negerimu Cintai Negerimu Ayo 

Tamasya Jelajahi Nusantara” dalam setiap promosi di dalam Negeri. 

 

5.1.3 Peraturan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/UM.001/MKP/07 Tentang 

Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisaya Unggulan Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Pengembangan destinasi pariwisata unggulan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan 

bertahap dengan melibatkan pada daerah di luar pulau Jawa-Bali Yang memerlukan percepatan 

pengembangan. Penetapan Destinasi pariwisata unggulan tersebut dimaksud agar daerah dapat 

berkembang lebih cepat dan berkelanjutan serta dapat dukungan stimulasi APBN. Agar stimulasi 

APBN untuk daerah yang ditetapkan sebagai destinasi pariwisata unggulan dapat memberikan 

manfaat yang optimal, maka diperlukan adanya keterpaduan dan dukungan dari Pemerintah 

Daerah, dunia usaha dan masyarakat Pendukungan pengembangan destinasi pariwisata unggulan 

melalui stimulasi APBN dilakukan untuk jangka waktu 3 Oiga) tahun dan dapat diperpanjang 

apabila diperlukam. Kriteria untuk penetapan destinasi pariwisata unggulan, sekurang-kurangnya 

meliputi: 

a. Ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata; 

b. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum; 

c. Aksesebilitas; 

d. Kesiapan dan Keterlibatan masyarakat; 

e. Potensi pasar; dan 

f. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah; 

 

5.1.4 Kebijakan Penataan Ruang Nasional 
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Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi 

pemanfaatan ruang wilayah negara. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat 

(6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Materi rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (RTRWN) mencakup : 

1. Ketentuan Umum 

2. Tujuan, Kebijakan dan Startegi Penataan Ruang Wilayah Nasional 

3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional 

4. Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional 

5. Penetapan Kawasan Strategis Nasional 

6. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional 

7. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional.  

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi: 

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan 

2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang 

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud di atas meliputi : 

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah 

yang merata dan berhierarki; dan 

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, 

telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh 

wilayah nasional. 

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi: 

1. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; 

2. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan 

3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategls nasional 

Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi : 

1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup: dan 

2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan  

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi: 

 Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 

ruang di dalam bumi; 
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 Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dlalam satu wilayah pulau dengan lııas 

paling sedikit 30% (tigu puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi 

ekosistemnya; dan 

 Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun 

akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan 

memelihara keseimbangan ekosistem wilayah. 

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan 

kerusakan lingkungan hidup meliputi : 

 Menyelenggarakan upaya teıpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; 

 Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/ atau dampak 

Negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung 

perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; 

 Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau 

komponen lain yang dibuang ke dalamnya; 

 Mencegah terjadinya tidakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung 

menimbulkan pcrubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan 

hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; 

 Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin 

kepentingan generasİ masa kini dan generasi masa depan;  

 Mengelola sumberdaya alam tak terbaıukan untuk menjamin kesinambungan 

ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatakan kualitas nilai serta 

keanekaragamannya; dan 

 Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di 

kawasan rawan bencana. 

Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional meliputi: 

1. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk 

mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan 

keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan 

kawasan, melestarikan keunikan bentangalam, dan melestarikan warisan budaya 

nasional; 

2. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; 
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3. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan 

perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam 

perekonomian internasional; 

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

5. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa; 

6. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan 

dunia, cagar biosfer, dan ramsar; dan 

7. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat 

perkembangan antar kawasan. 

 

5.1.5 Kebijakan Penataan Ruang Provinsi 

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat 

umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, dan yang berisi: tujuan, 

kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi; 

rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan 

ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan mang wilayah provinsi. Tujuan 

penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang 

diinginkan pada masa yang akan datang. Tujuan penataan mang wilayah provinsi berfungsi : 

1. Sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah 

provinsi; 

2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi; 

dan 

3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

provinsi. 

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arah tindakan yang harus 

ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi. Kebijakan penataan ruang 

wilayah provinsi berfungsi sebagai : 

1. Dasar memformulasikan strategi penataan ruang wilayah provinsi ; 

2. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah provinsi. 

3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi; 
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4. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

provinsi. 

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan : 

1. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi ; 

2. Karakteristik tata ruang wilayah provinsi ; 

3. Kapasitas sumber daya wilayah provinsi dalam mewujudkan tujuan penataan 

ruangnya ; 

4. Aspirasi kabupaten/kota yang berada di wilayahnya; 

5. Ketentuan peraturan penmdang-undangan terkait. 

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria : 

1. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional yang berlaku pada 

wilayah provinsi bersangkutan; 

2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada 

wilayah provinsi bersangkutan; 

3. Mampu menjawab isu-isu strategis tata ruang baik yang ada sekarang maupun yang 

diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang ; 

4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

 

5.1.6 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten 

Rencana tata mang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, 

kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, 

rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan 

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten. 

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai : 

1. Sebagai dasar untuk memfomulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten 

2. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten; 

3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten 

: dan 

4. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten. 
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Kebijakan penataan ruang Wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan : 

1. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten 

2. Karakteristik wilayah kabupaten  

3. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam kapasitas sumber daya wilayah 

kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya ; dan 

4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dimmuskan dengan kriteria : 

1. Mengakomodasi kebijakan penataan wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang 

wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan : 

2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalamjangka waktu perencanaan ; 

3. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

 

5.1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 

Visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana yang dimaksud pada rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara 

tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong 

pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”. Dalam mewujudkan visi pembangunan 

kepariwisataan nasional ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional 

meliputi pengembangan: 

a. Destinasi Pariwisata yang aman, nynman. menarik, mudah dicapai, berwawasan 

lingkungan,meningkatkun pendnpntan nnsional, (laerah dan masyarakat; 

b. pentasaran Pariwisata yang sinergis, unggul. dan bertanggung jawab untuk 

meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; 

c. Industri yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan 

bettanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan  

d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya 

manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka 

mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan. 

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana adalah: 
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a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata; 

b. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media 

pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab; 

c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian 

nasional; dan 

d. mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang 

mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, 

dan Industri Pariwisata secara profesional, efektifdan efisien. 

Arah pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana meliputi pembangunan 

kepariwisataan nasional yang dilaksanakan: 

a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan; 

b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan 

kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;  

c. dengan tata kelola yang baik; 

d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan 

e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat. 

 

5.1.8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-

2025 

Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2025 telah membagi destinasi pariwisata 

Provinsi Jawa Barat menjadi 5 (lima) destinasi wisata provinsi (DPP) yaitu : 

1. Destinasi Pariwisata Karawang — Bekasi dan sekitanya dengan pusat DPP adalah 

Kabupaten Bekasi; 

2. Destinasi Pariwisata Cirebon Raya dan sekitarnya dengan pusat DPP adalah Kota 

Cirebon; 

3. Destinasi Pariwisata Cekungan Bandung dan sekitarnya dengan pusat DPP adalah 

Kota Bandung; 

4. Destinasi Pariwisata Bogor-Cianjur- Sukabumi dan sekitarnya dengan pusat DPP 

adalah Kota Bogor; 
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5. Destinasi Pariwisata Jawa Barat Selatan dan sekitamya dengan pusat DPP adalah 

Kabupaten Pangandaran. 

Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Provinsi Jawa Barat difokuskan pada 

pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi. KWU Provinsi Jawa Barat 

dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor pengikat kawasan, serta konsep dan teori dalam 

pengembangan kawasan wisata. Lebih lanjut, identifikasi potensi dan permasalahan masing-

masing KWU Ptovinsi menn»nkan dasar dalam penyusunan prioritas program pengembangan 

yang sesuai untuk masing-masing kawasan tersebut. 

Berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan pariwisata Jawa Barat dan Yang terkait, 

bentuk-bentuk perwilayahan pariwisata yang membagi habis wilayah administratif ke dalam 

Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPW), Satuan Kawasan Wisata (SKW), dengan cluster 

Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dirasakan kurang efektif karena tidak atau kurang 

memberikan arahan Yang jelas untuk mengimplementasikan perencanaan pariwisata di tingkat 

provinsi. Oleh karena itu, Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Provinsi Jawa Barat ini 

menganut konsep pengembangan berjenjang dan unggulan. Aspek spasial perencanaan 

pariwisata dibicarakan dalam konteks kawasan wisata unggulan. 

Merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat tahun 2002, 

kawasan wisata didefinisikan sebagai kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk 

kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan 

lingkungan. Lebih lanjut, kawasan Yang digunakan untuk kegiatan pariwisata ini memiliki ciri-

ciri: 

1. Berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, 

2. Meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi, 6 Rencana Besar 

Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Provinsi Jawa Barat 

3. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta 

kegiatan ekonomi sekitarnya,  

4. Tidak mengganggu filngsi lindung, meskipun kegiatan pariwisata dapat berlangsung 

di kawasan lindung, 

5. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam, 

6. Melestarikan budaya terkait dengan upaya perlindungan. pemanfaatan, dan 

pengembangan benda cagar budaya, 
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7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Daya tarik wisata Yang terdapat di Provinsi Jawa Barat dikelompokkan dengan tujuan 

untuk: 

1. Memunculkan kekayaarvkeragaman produk wisata yang dimiliki Jawa Barat yang 

dapat ditawarkan kepada segmen pasar wisatawan yang lebih beragam 

2. Secara kolektif membentuk atau memunculkan ciri khas yang mengedepankan atau 

mengangkat jati diri masyarakat Jawa Barat 

3. Meningkatkan daya saing produk wisata Jawa Barat, ball secara nasional atau bahkan 

internasional 

4. Menciptakan keterpaduan pengembangan pariwisata antar kawasan 

5. Efisiensi pelaksanaan program pembangunan pariwisata, baik perencanaan, 

pengelolaan, maupun pemasaran dan promosi. 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan pengelompokan tersebut adalah: 

1. Faktor geografis, kedekatan geografis merupakan faktor penting yang harus 

dipertimbangkan dalam menentukan pengelompokan kawasan pariwisata. 

Perencanaan dan pengembangan pariwisata akan lebih mudah dilakukanjikajarak 

fisik antar kawasan dekat. Kedekatan geografis juga akan mempermudah koordinasi 

pmak-pihak yang terkait dalam pengembangan kawasan. 

2. Faktor aksesibilitas: faktor kedekatan geografis harus ditunjang dengan aksesibilitas 

yang baik. Walaupun letak objek dan daya tarik wisata berdekatan, bila tidak 

ditunjang oleh  aksesibilitas yang mudah, maka pengelompokannya akan dilakukan 

dengan kawasan wisata Iain yang aksesibilitasnya lebih baik. Faktor kemudahan 

aksesibilitas ini diperlukan agar perkembangan pariwisata di suatu daerah tujuan 

wisata dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata di daerah tujuan wisata 

Iainnya yang berada dalam satu kawasan pengembangan pariwisata. 

3. Faktor pengikat merupakan “tanda” fisik atau nonfisik yang berfungsi sebagai 

pengikat beberapa daerah tujuan wisata. “Tanda” fisik dapat berupa bentang alam, 

jalur jalan, atau batas wilayah, sedangkan nonfisik dapat berupa pengaruh suatu 

budaya tertentu. Daerah tujuan wisata yang berada dalam satu faktor pengikat yang 

sama memiliki kecenderungan karakteristik fisik dan nonfisik wilayah yang sama 
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sehingga mempermudah perumusan rencana dan program yang akan dilakukan pada 

kawasan pengembangan pariwisata tersebut. 

4. Karakteristik produk wisata unggulan yang sama dan atau saling melengkapi. Suatu 

kawasan pariwisata seharusnya memiliki produk wisata unggulan yang dapat 

dijadikan tema pengembangan sehingga dapat memunculkan identitas kawasan.  

5. Keragaman produk wisata unggulan antarkawasan: kawasan pariwisata yang 

terbentuk harus dapat menunjukkan keragaman dan keunikan satu sama Iain 

sehingga kekayaan pariwisata Jawa Barat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai 

daya tarik wisata utama Jawa Barat. 

 

Kawasan Wisata Minat Khusus Jabar Selatan 

Kawasan wisata minat khusus Jabar Selatan merupakan kawasan wisata yang terletak di 

sepanjang pantai dan jalur selatan Provinsi Jawa Barat yang didominasi oleh alam pantai, 

pertanian dan hutan. Kawasan ini membentang dari Ujung Genteng, Sindang Barang, Cidaun, 

Cilauteureun hingga Cipatujah dan Pantai Karang Tawulan. Wilayah yang termasuk ke dalam 

kawasan wisata Jabar Selatan antara Iain adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur 

bagian selatan, Kabupaten Garut bagian selatan, hingga sebagian Kabupaten Tasikmalaya bagian 

selatan. Kawasan wisata Pangandaran dibedakan dari kawasan Jabar Selatan ini karena berbagai 

perbedaan karakteristik, seperti perbedaan sifat kegiatan daya tarik wisata pantai, tingkat 

perkembangan wilayah, serta perbedaan segmen pasar wisatawan. Daya tarik wisata unggulan 

kawasan wisata minat khusus Jabar Selatan mempakan kawasan wisata pantai, laut, dan hutan 

yang bersifat petualangan seperti Pantai Ujung Genteng (dengan penyunya), Pantai Sereg, Pantai 

Jayanti, Cagar Bojonglarang, Pantai Santolo, Pantai Cipatujah, maupuan Pantai Karang Tawulan. 

Kegiatan rckreasi yang sudah berkembang baru sebatas bagi wisatawan lokal. Kondisi 

infrastruktur yang belum memadai di seluruh kawasan menyebabkan pengembangan pariwisata 

di kawasan ini sangat terbatas. Selain itu akses ke sumber pasar cukup jauh dan mahal. 

Pemasaran dan promosi yang dilakukan hanya di kalangan terbatas saja untuk melakukan 

olahraga tertentu seperti off road, selancar, dan menyelam, atau minat khusus lain (fotografi, 

pengamatan alam). Di beberapa bagian kawasan, sarana dan prasarana umum belum tersedia 

dengan baik. Kondisi jaringan jalan dan jembatan yang rusak di beberapa ruasnya 

mengakibatkan perkembangan wisata termasuk perkembangan wilayah secara umum di kawasan 
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ini masih tertinggal apabila dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat lainnya. Dilihat dari 

perkembangan kawasannya, kawasan Jabar Selatan ini termasuk dalam kawasan yang relatif 

belum seberkembang kawasan wisata lainnya sehingga perlu diprioritaskan perkembangannya. 

Hal ini juga terkait dengan isu pemerataan pembangunan wilayah di Jawa Barat. Wisata pantai 

yang berkembang di kawasan ini cenderung mengarah pada wisata minat khusus bagi segmen 

pasar ekowisatawan yang terbatas. Pengembangannya perlu dikaitkan dengan pengembangan 

basis ekonomi wilayah, dengan fokus pada daya tarik wisata unggulan yang mewakili jati diri 

masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan. 

 

5.1.9 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor I Tøhun 2017 tentang Rencana 

Induk pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur dan Penyelengaraan 

Kepariwisataan 

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Cianjur adalah “MEWUJUDKAN 

CIANJUR SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA PANGAN MANDIRI”. Dalam mewujudkan 

visinya ditempuh melalui misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi: 

a. mewujudkan Destinasi Pariwisata pangan mandiriberkelas nasionaJ yang 

mengintegrasikan kekayaan potensi pariwisata daerah yang khas dan berdaya saing 

global; 

b. membangun struktur Industri Pariwisata Yang kuat dan terintegrasi, serta 

bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan budaya dalam menghadapi 

persaiangan global; 

c. membangun Pemasaran Pariwisata yang terpadu, efektif dan effisien, serta 

bertanggung jawab dalam membangun Citra pariwisata di Kabupaten berskala 

nasional; dan 

d. membangun Kelembagaan Kepariwisataan yang mampu meningkatkan integrasi 

pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dan menciptakan sumber daya manusia 

yang berkompetensi baik nasional maupun internasional. 

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur bertujuan untuk : 

a. mewujudkan pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya; 

b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan pariwisata buatandan industri 

kreatifitas Kabupaten dalam membentuk identitas kepariwisataan Kabupaten; 
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c. mewujudkan potensi pariwisata pangan Kabupaten sebagai destinasi pariwisata 

berkelas nasional dan internasional yang berkelanjutan; 

d. mewujudkan industri pariwisata Kabupaten yang berwawasan lingkungan dan 

budaya Kabupaten; 

e. mewujudkan kemitraan antara industri pariwisata mikro, kecil, menengah dan besar 

di Kabupaten dalam pengembangan produksi dan distribusi berbasis lokal, tingkat 

nasional dan internasional; 

f. mewujudkan sistem pemasaran pariwisata secara terpadu di Kabupaten untuk 

meningkatkan kunjungan Wisatawan; 

g. optimalisasi peran Pemerintah Kabupaten, dan pemangku kepentingan terkait 

kepariwisataan, serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata secara terpadu dan 

berkelanjutan; 

h. mewujudkan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan yang berkualitas, 

ramah lingkungan, dan terpadu secara regional, nasional, dan internasional untuk 

mendukung Pembanguan Kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing 

global; dan 

i. mendorong pemberian insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan yang 

mendukung pembangunan kepariwisataan Kabupaten. 

Lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata mencakup: 

a. pembangunan Destinasi Pariwisara Kabupaten (DPK), Kawasan Pengembangan 

Pariwisata KabupatM1 (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 

(KSPK) yang tema khas pengembangan dan mampu menjawab isu strategis, serta 

mewuju&amp;an visi dan misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten; 

b. pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Unggulan Kabupaten (KPPUK) 

yang memillki tema khusus untuk pengembangan dan prioritas pembangunan 

kepariwisataan, serta mampu menjawab dan mewujudkan visi misi pernbangunan 

kabupaten. 

Enam lokasi dalam kajian feasibility studi ini meliputi enam kecamatan yang ada di KSPK 

pantai Jayanti-Apra- Sinarlaut-dan sekitarnya. Kecamatan tersebut yaitu: 

1. Kecamatan Cidaun ; dengan ODTW Rest Area Cilaki, Pantai Jayanti, Pantai Ciwidig. 

2. Kecamatan Sindangbarang ; dengan ODTW Pantai Apra. 
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3. Kecamatan Agrabinta ; dengan ODTW Pantai Tipar Sinarlaut. 

4. Kecamatan Leles ; dengan ODTW Air Panas Sukasirna.  

 

5.2  Kondisi Umum Kabupaten Cianjur  

Kabupaten Cianjur terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar 65 km dari 

ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota Negara (Jakarta). Secara 

geografis Kabupaten Cianjur terletak di antara 6° 21” – 7 °25” Lintang Selatan dan 106°42” - 

107°25” Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan wilayah 

Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta, sebelah barat berbatasan dengan wilayah 

Kabupaten Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur 

berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten 

Garut. Batas-batas wilayah daerah meliputi :  

a. Sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kabupaten  Bogor  dan  Kabupaten Purwakarta ;  

b. Sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Purwakarta,  Kabupaten Bandung, 

Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut;  

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia ;  

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor; 

Wilayah Kabupaten Cianjur meliputi areal seluas 350.148 ha terdiri dari 32 Kecamatan, 6 

Kelurahan dan 354 Desa serta 2.754 Rukun Warga (RW) dan 10.402 Rukun Tetangga (RT) 

dengan penduduk berjumlah 2.243.904* jiwa. Secara geografis wilayah Kabupaten Cianjur 

terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan. Cianjur 

Bagian Utara merupakan di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 m di atas permukaan 

laut, sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan 

dataran yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Tengah 

merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan struktur tanah yang labil sering terjadi tanah 

longsor dan merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Sedangkan dataran lainnya 

merupakan areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran 

rendah, serta terdapat banyak bukit-bukit yang diselingi oleh pegunungan yang melebar sampai 

ke daerah pantai Samudera Indonesia. Seperti halnya daerah Cianjur bagian tengah, bagian 

selatan pun tanahnya labil dan sering terjadi longsor serta gempa bumi. Meskipun tidak terlalu 

luas, di Cianjur bagian selatan terdapat areal perkebunan dan persawahan 
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Gambar 5.1 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kab. Cianjur 2015 

 

 

 

 

Sumber : Kabupaten Cianjur dalam Angka 201 

Gambar : Peta Administratif Kabupaten Cianjur 
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Gambar 

5.2. Peta Administrasi Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat 

Sumber : Kabupaten Cianjur dalam Angka 2016 

Kabupaten Cianjur memiliki filosofi yakni NGAOS, MAMAOS dan MAEN PO yang 

mengingatkan pada kita semua tentang 3 (tiga) aspek keparipurnaan hidup. 

1. NGAOS adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan 

masyarakat yang dilekati dengan keberagamaan. Citra sebagai daerah agamis ini konon 
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sudah terintis sejak Cianjur lahir sekitar tahun 1677 dimana wilayah Cianjur ini 

dibangun oleh para ulama dan santri tempo dulu yang gencar mengembangkan syiar 

Islam. Itulah sebabnya Cianjur juga sempat mendapat julukan gudang santri dan kyai 

sehingga mendapat julukan KOTA SANTRI. Bila di tengok sekilas sejarah perjuangan 

di tatar Cianjur jauh sebelum masa perang kemerdekaan, bahwa kekuatan-kekuatan 

perjuangan kemerdekaan pada masa itu tumbuh dan bergolak pula di pondok-pondok 

pesantren. Banyak pejuang-pejuang yang meminta restu para kyai sebelum berangkat ke 

medan perang. Mereka baru merasakan lengkap dan percaya diri berangkat ke medan 

juang setelah mendapat restu para kyai. 

2. MAMAOS adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi 

perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni mamaos 

tembang sunda Tembang Cianjuran  lahir dari hasil cipta, rasa dan karsa Bupati Cianjur 

R. Aria Adipati Kusumahningrat yang dikenal dengan sebutan Dalem Pancaniti. Ia 

menjadi dalem tatar Cianjur sekitar tahun 1834-1862. Seni mamaos ini terdiri dari alat 

kecapi indung (Kecapi besar dan Kecapi rincik (kecapi kecil) serta sebuah suling yang 

mengiringi panembanan atau juru. Pada umumnya syair mamaos ini lebih banyak 

mengungkapkan puji-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaan-Nya. 

3. Sedangkan MAENPO adalah seni bela diri pencak silat yang menggambarkan 

keterampilan dan ketangguhan. Pencipta dan penyebar maenpo ini adalah R. 

Djadjaperbata atau dikenal dengan nama                 R. H. Ibrahim, aliran ini mempunyai 

ciri permainan rasa yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak 

lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Dalam maenpo dikenal ilmu Liliwatan 

(penghindaran) dan Peupeuhan (pukulan). 

Apabila filosofi tersebut diresapi, pada hakekatnya merupakan symbol rasa keber-agama-

an, kebudayaan dan kerja keras. Dengan keberagamaan sasaran yang ingin dicapai adalah 

terciptanya keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui pembangunan akhlak yang 

mulia.Dengan kebudayaan, masyarakat cianjur ingin mempertahankan keberadaannya sebagai 

masyarakat yang berbudaya, memiliki adab, tatakrama dan sopan santun dalam tata pergaulan 

hidup. Dengan kerja keras sebagai implementasi dari filosofi maenpo, masyarakat Cianjur selalu 

menunjukan semangat keberdayaan yang tinggi dalam meningkatkan mutu kehidupan. Liliwatan, 

tidak semata-mata permainan beladiri dalam pencak silat, tetapi juga ditafsirkan sebagai sikap 



72 

 

untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang maksiat. Sedangkan peupeuhan atau pukulan 

ditafsirkan sebagai kekuatan di dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. 

Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 

di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

Demografi Kabupaten Cianjur, menurut Sensus Penduduk 2000, berpenduduk 1.931.480 

jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 982.164 jiwa dan perempuan 949.676 jiwa dengan 

laju pertumbuhan penduduk 2,23 %. Kecamatan yang jumlah penduduknya terbesar adalah 

Kecamatan Pacet sebanyak 170.224 jiwa dan Kecamatan Cianjur sebanyak 140.374 jiwa. 

Kecamatan lainnya yang jumlah penduduknya diatas 100.000 jiwa adalah Kecamatan Cibeber 

(105.0204 jiwa), Kecamatan Warungkondang (101.580 jiwa) dan Kecamatan Karangtengah 

(123.158 jiwa). Kecamatan yang jumlah penduduknya terkecil adalah 

Kecamatan Cikadu sebanyak 36.212 jiwa.Kecamatan lainnya yang jumlah penduduknya antara 

40.000 - 50.000 jiwa adalah Kecamatan Sindangbarang, Takokak, dan Sukanagara. 

Ekonomi Kabupaten Cianjur secara Lapangan pekerjaan penduduk Kabupaten Cianjur di 

sektor pertanian yaitu sekitar 62.99 %. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sekitar 42,80 %. Sektor lainnya yang 

cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan jasa yaitu sekitar 14,60%. 

dan pengiriman pembantu 30% dengan kepadatan penduduk tidak merata: 63,90 % di wilayah 

utara dengan luas wilayah 30,78 %, 19,19 % di wilayah tengah dengan luas wilayah 28,25 %.  

Dan 17,12 % di wilayah selatan dengan luas wilayah 40,70 %.  

Penduduk Kabupaten Cianjur dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan mayoritas 

penduduknya memeluk agama Islam yang mencapai 98 %, sedangkan penduduk non muslim 

mencapai 2 %, dengan rincian sebagai berikut: Penduduk beragama Islam =1.893.203 orang 

(98 %)%, Penduduk beragama Kristen =32.841orang (1,7 %) dan Penduduk 

beragama Budha dan Hindu = 5.796 orang ( 0,3 %). Sedangkan Tingkat partisipasi pendidikan, 

yaitu: 

1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI Tahun 2000 mencapai 84,52 % 

2. Angka Pastisipasi Kasar SMP mencapai 38,50 % 

3. Angka Partisipasi Kasar SMA mencapai 11,98 % 
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4. Angka Partisipasi Kasar KULIAH mencapai 20,18 % 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Cianjur (2015) 

 

Gambar 5.3 Peta Wisata Kabupaten Cianjur 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur 2015. 



74 

 

Cianjur terkenal memiliki makanan khas yang bernama "tauco", makanan ini biasanya 

dijadikan oleh-oleh yang paling favorit dan dapat dengan mudah untuk Anda temukan ketika 

sedang berkunjung ke Cianjur, jangan sampai lupa untuk membeli tauco jika Anda belum pernah 

mencobanya ketika sedang berjalan-jalan atau berwisata ke Cianjur yang terletak di kawasan 

selatan jawa barat. 

Cianjur juga dikenal dengan pameo ngaos, mamaos dan maenpo. Ngaos merupakan sebuah 

tradisi mengaji yang menjadi salah satu cermin dari kegiatan keagamaan. Mamaos merupakan 

sebuah pencerminan dalam kehidupan budaya daerah. Seperti seni mamaos Tembang Sunda 

Cianjuran berbibit buit berasal dari tatar Cianjur. Sedangkan maenpo merupakan sebuah seni 

beladiri asli Cianjur tempo dahulu yang sekarang dikenal dengan nama seni bela diri Pencak 

Silat. 

Arah selatan Cianjur berhadapan langsung dengan samudera hindia, disana terdapat pantai 

yang indah dan masih sangat alami yaitu Pantai Jayanti. Sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Sukabumi, pada sebelah Utara Cianjur berbatasan dengan dua kabupaten yaitu 

Purwakarta dan Bogor, dan sebelah timur Cianjur berbatasan dengan Garut dan Bandung. 

Obyek wisata di Cianjur yang terpopuler adalah Istana Presiden, tempat wisata ini sering 

ditempati oleh orang nomor satu di negara Indonesia. Tempat wisata lainnya seperti wisata 

pantai, Situ, Gunung dan terdapat banyak wisata cianjur yang dapat Anda jadikan pilihan ketika 

Anda sedang berkunjung ke Cianjur. 

 

Gambar: 5.4 

Istana Cipanas 

Istana Cipanas yang merupakan Istana Kepresidenan, terletak di kaki Gunung Gede, Jawa 

Barat.Tepatnya lebih kurang 103 km dari Jakarta ke arah Bandung melalui Puncak. Istana ini 

terletak di Desa Cipanas, kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Luas areal kompleks istana ini 

lebih kurang 26 hektare, namun sampai saat ini hanya 7.760 m2 yang digunakan untuk 
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bangunan. Selebihnya dipenuhi dengan tanaman dan kebun tanaman hias yang asri, kebun sayur 

dan tanaman lain yang ditata seperti hutan kecil. 

Gambar: 5.5 

Tir ta Jangari 

Jangari merupakan keramba terapung tempat pemeliharaan ikan air tawar. Lokasinya di 

Waduk Jangari, Cianjur, Jawa Barat. Waduk ini memang merupakan tempat pembesaran ikan air 

tawar. Salah satu primadona ikan air tawar yang dipelihara disini adalah ikan mas.  Ikan yang 

dipelihara di waduk ini memiliki kelebihan tersendiri, selain ikannya cepat besar, dagingnya juga 

tidak berbau lumpur. 

Gambar: 5.6 

Pantai Jayanti 

Objek wisata Pantai Jayanti terletak di Desa Cidamar, Cidaun, 139 Km dari Kota Cianjur, 

berdampingan dengan Cagar Alam Bojonglarang, ditempuh melalui jalur Cianjur – 

Sindangbarang – Cidaun. Di Terminal Pasirhayam, Cianjur, ada angkutan umum ke Cidaun (4 

jam). Dari Cidaun naik ojek ke Pantai Jayanti (8 km). 
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Gambar: 5.7 

Situs Megalitik Gunung Padang 

Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di 

Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa 

Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Lokasi dapat dicapai 20 kilometer dari 

persimpangan kota kecamatan Warung Kondang, dijalan antara Kota Kabupaten Cianjur dan 

Sukabumi. Luas kompleks "bangunan" kurang lebih 900 m², terletak pada ketinggian 885 mdpl, 

dan areal situs ini sekitar 3ha, menjadikannya sebagai kompleks punden berundak terbesar di 

Asia Tenggara. 

 

Gambar: 5.8 

Masjid Agung Cianjur 

Mesjid Agung Cianjur yang megah terletak di pusat Kota Cianjur yang dibangun pertama 

kali tahun 1810 M. oleh penduduk Cianjur yang tidak tercatat namanya. Dibangun di atas tanah 

wakaf Ny. Raden Bodedar binti Kangjeng Dalem Sabiruddin, Bupati Cianjur ke - 4. 

Luas Mesjid semula 400 meter. yang berkembang menjadi 2500 meter dan mengalami 

beberapa perbaikan sampai terakhir yang sangat besar yang ketujuh kali dari tahun 1993 sampai 

tahun 2000 atau kurang lebih tujuh tahun dengan biaya sekitar Rp. 10 Miliar. Design dan 

stylesinya memadukan gaya dan ciri khas mesjid tempo dulu dengan gaya arsitektur modern dan 

dapat menampung sekitar 4000 jemaah. 
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PERKEBUNAN TEH GEDEH 

 

Perkebunan teh yang terletak di Desa Sukamulya, Cugenang, Kabupaten Cianjur, ini memiliki 

lahan yang lebih luas dan lebih tinggi letaknya dibandingkan Gunung Mas. Area kebun tehnya 

tercatat sekitar 1.000 hektar dengan ketinggian 900-1.700 meter di atas permukaan laut, dengan 

tanaman teh jenis camellia sinensis atau sering disebut dengan teh hitam. 

Gambar: 

5.9 

Perkebunan Teh Panyairan 

 

Kebun Panyairan terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan Campaka dan Sukanagara dengan 

Kabupaten Cianjur. jarak dari Panyairan ke Cianjur 35 km, Topografi umumnya bergelombang 

dengan ketinggian tempat rata-rata 800-1100 dpl, jenis tanah Latosol, temperatur rata-rata 19-30 

derajat celcius dengan kelembaban rata-rata 38-80 %, rata-rata curah hujan lima tahun terakhir 

2.325 mm. Areal Tanaman Menghasilkan yang dikelola sekarang adalah 1.043,09 Ha. 

 

 

Gambar: 5.10 
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Taman Bunga Nusantara 

 

Wisata Taman Bunga Nusantara adalah tempat wisata bertema taman Bunga yang 

memiliki luas sekitar 35 ha di Jl. Mariawati Km. 7 Desa Kawung Luwuk, Cipanas, Cianjur, 

dengan ragam koleksi bunga tropis lokal maupun dari mancanegara, dicapai dengan melewati 

Puncak Pass, belok kiri ke arah Perumahan Kota Bunga, sejauh 9 km 

 

CURUG CITAMBUR 

 

Curug Citambur, sebuah air terjun yang ketinggiannya kira-kira 100 meter di Desa Karang 

Jaya, Kec. Pagelaran, Cianjur Selatan. Airnya sangat dingin dan tak ada yang berani bermandi di 

air jatuhannya. Dipastikan badan akan terasa sakit sekali bila tertimpa air jatuhan karena 

volumenya cukup besar, jauh lebih besar dan tinggi dari Curug Cimahi di daerah Cisarua, Kab. 

Bandung. 

Air terjun yang lokasinya selatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang jaraknya kira-kira 40 

km itu, berpanorama indah. Sekitar curug selalu diliputi kabut tipis dan suara air jatuhannya 

begitu keras dan sesekali diselingi suara burung kutilang, seakan memperkaya simfoni suara 

alam kawasan itu. 

Gambar: 

5.11 

Curug Cikondang 

 

Curug Cikondang memiliki ketinggian sekitar 50 m dan terletak diantara hamparan kebun teh 

PTP VIII Panyairan dan terasering sawah yang menghijau. Curug Cikondang ternyata bukan 

bentukan air mata asli tapi lebih karena tumpahan sungai yang jatuh melalui tebing besar. 



79 

 

Ukurannya terbilang sangat besar. Deru air jatuhnya pun sangat indah. Sayangnya keindahan 

dimensi air terjun tidak dibarengi pengelolaan yang baik. Terletak di Desa Sukadana, Kecamatan 

Campaka, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat 

 

GUNUNG GEDE 

 

Gunung Gede merupakan sebuah gunung yang berada di Pulau Jawa, Indonesia. Gunung 

Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango, yang merupakan salah satu 

dari lima taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung 

ini berada di wilayah tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi, dengan 

ketinggian 1.000-3.000 m. dpl, dan berada pada lintang 106°51' -107°02' BT dan 64°1'-65°1 LS. 

Suhu rata-rata di puncak gunung Gede 18 °C dan di malam hari suhu puncak berkisar 5°C, 

dengan curah hujan rata-rata 3.600 mm/tahun. Gerbang utama menuju gunung ini adalah dari 

Cibodas dan Cipanas. 

 

Gambar: 5.12 

Kebun Raya Cibodas 

 

Seandainya masih ada sorga di muka bumi ini, maka Cibodas pastilah merupakan sebagian 

dari sorga itu. Begitulah gambaran kekaguman seorang ahli fisiologi tumbuhan Dr. F.W. Went 

tentang keindahan Kebun Raya Cibodas. 

Dr. F.W. Went mungkin benar. Karena bila kita datang langsung ke Kebun Raya Cibodas, 

tak terbayangkan keindahannya. Pepohonan dan tetumbuhan nan hijau terhampar sepanjang mata 

memandang. Kebun Raya yang luasnya 80 hektar yang terletak di kaki Gunung Gede-Pangrango 
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ini sudah lama dikenal sebagai obyek wisata yang sangat menarik. Bahkan, ada yang 

memberikan julukan Taman Firdaus di Asia. 

Keindahan Kebun Raya Cibodas didukung oleh koleksi pepohonannya. Disini tersimpan 

koleksi ratusan pepohonan baik yang tua maupun pepohonan muda. Tercatat 5.831 contoh 

tanaman dari 1.206 jenis hidup disini. 

Kebun Raya Cibodas yang merupakan pintu gerbang bagi para pendaki gunung yang ingin 

mendaki Gunung Gede dikunjungi tidak kurang dari 400.000 orang. Beberapa lokasi yang 

diminati pengunjung antara lain rumah kaca (green house), Jalan Araucaria (auracarua Avenue), 

Air Terjun Cibodas dan lokasi lanskap beserta kolam air mancur. Di rumah kaca yang berisi 

kaktus, Anda bisa melihat anggrek dan tanaman langka yang beraneka ragam. Ada hampir 4.000 

contoh tanaman dari 350 jenis kaktus 360 jenis anggrek tersimpan di rumah kaca ini. Sebagai 

obyek wisata alam, Kebun Raya Cibodas, akan memanjakan. Anda beserta keluarga dengan 

keindahan alamnya. Udara sejuk, angin sepoi-sepoi dan kicauan burung akan membawa Anda ke 

alam khayalan yang tak terbayangkan sebelumnya. 

Gambar: 

5.13 

Makam Dalem Cikundul 

 

Dari kejauhan nampak di atas sebuah bukit yang sekelilingnya menghijau ditumbuhi pepohonan 

yang rindang, berdiri sebuah bangunan cukup megah dan kokoh. Bangunan yang sangat artistik 

dengan nuansa Islam itu, tiada lain makam tempat dimakamkannya Bupati Cianjur Pertama, R. 

Aria Wira Tanu Bin Aria Wangsa Goparana (1677-1691) yang kemudian terkenal dengan nama 

Dalem Cikundul. Areal makam yang luasnya sekitar 300 meter itu, berada di atas tanah seluas 4 
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hektar puncak Bukit Cijagang, Kampung Majalaya, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalong Kulon, 

Cianjur, Jawa Barat atau sekitar 17 Km kearah utara dari pusat kota Cianjur. 

Makam Dalem Cikundul, sudah sejak lama dikenal sebagai obyek wisata ziarah. Dalem 

Cikundul, konon tergolong kepada syuhada sholihin yang ketika masih hidup dan kemudian 

menjadi dalem dikenal luas sebagai pemeluk agama Islam yang taat dan penyebar agama Islam. 

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu: "Terwujudnya Kabupaten Cianjur sebagai 

daerah tujuan wisata Alam dan Budaya andalan Jawa Barat”, dengan Misi  : 

1. Meningkatkan operasi masyarakat terhadap nilai-nilai Budaya lokal /daerah Kabupaten 

Cianjur. 

2. Terwujudnya perlindungan, penyeimbangan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya  

3. Meningkatkan nilai budaya yang bersumber pada kearifan lokal dan kebudayaan daerah 

Kabupaten Cianjur. 

4. Meningkatkan kualitas serta daya saing sumber daya manusia Kebudayaan dan 

Kepariwisataan. 

5. Menumbuhkan kunjungan wisatawan melalui penataan produk dan promosi wisata dan 

seni budaya unggulan. 

6. Meningkatkan lama tinggal wisatawan yang didukung oleh ketersediaan keaneka 

ragaman atraksi seni budaya dan atraksi wisata disetiap kawasan pengembangan 

pariwisata. 

7. Meningkatkan belanja wisatawan sebagai dasar bagi pertumbuhan perekonomian 

masyarakat dan pendapatan daerah serta mempercepat pertumbuhan sektor rill. 

8. Mengupayakan dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan profesionalisme dan 

skill tenaga kerja sektor pariwisata, baik langsung maupun tidak langsung. 

9. Mengupayakan dan memfasilitasi peningkatan investasi di bidang pariwisata. 

Meningkatkan objek dan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Cianjur Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusasn pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan 

dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 

 

5.3 Dinas Pariwisata,kepemudaan dan Olah raga Kabuapten Cianjur 
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 Dinas Pariwisata,kepemudaan dan Olah raga Kabuapten Cianjur dengan Alamat di Jalan 

Siti Jenab No. 31 Cianjur 43211, Tlp. (0263) 2697311 /Fax.267311 

Website:http://disbudpar.cianjurkab.go.id/. 

 

 

5.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata,kepemudaan dan Olah raga Kabuapten 

Cianjur  

Kedudukan Dinas Pariwisata,kepemudaan dan Olah raga Kabuapten Cianjur merupakan 

unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas 

Pariwisata,kepemudaan dan Olah raga Kabuapten Cianjur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Gambar 5.14 

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kabuapten 

Cianjur 
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5.3.2 Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata Serta Kemitraan 

Dalam mengembangkan potensi pariwisata di kabupaten Cianjur Dina Pariwisata , 

kepemudaan dan olah raga memiliki program kerja Grand Desain 7 Cluster Wisata di Kabupaten 

Cianjur sebagai berikut: 

1) Kegiatan Expo Nusantara dan Citra Pariwisata Tahun 2017 

2) Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Daerah ( Simparda ) Kbupaten Cianjur 

3) Festival Cianjur Jago 2017 

4) Helaran Seni Budaya Tradisi Cianjur 

5) Penataan Destinasi Pariwisata Kabupaten Cianjur 

6) Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi para Guide (Pemandu Wisata) 

Program tersebut di rancang untuk menarik minat wisatawan, baik lokal maupun 

international yang bertujuan guna meningkatkan PAD kabupaten Cianjur. 

 

 

5.4 Model Kebijakan Kepariwisataan Wilayah Cianjur Selatan 

 

Pembuatan Keputusan Dalam Perspektif Sistem 

 Kebijakan (Policy) adalah suatu kaidah/aturan (rule) yang menyatakan bagaimana 

keputusan-keputusan operasional harus dibuat. Sedangkan keputusan (decision) adalah tindakan 

(action) yang diambil pada suatu waktu tertentu dan merupakan hasil pengaplikasian aturan-

aturan kebijakan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang berlaku pada saat ini. Hubungan antara 

keputusan dengan informasi dapat dilihat pada Gambar 5.15 berikut ini. 

 

  

 
Gambar 5.15 

Keputusan dan Umpan Balik Informasi (Tasrif, 2005) 

INFORMASI 

KEPUTUSAN TINDAKAN 
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Dalam setiap kotak dapat terjadi : 

1. Kelambatan (delay) 

2. Penguatan (positif, negatif, non linier), dan 

3. Gangguan (noise atau distortion) 

Dalam fenomena (sistem) sosial yang sebenarnya, umpan balik informasi tersebut akan 

membentuk suatu sistem pembuatan keputusan lingkar banyak (multiloop decision-making 

system), seperti diperlihatkan pada gambar 5.16. 

Sedangkan proses pembuatan keputusan dalam struktur sistem dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. Secara mendasar, pembuatan keputusan akan mencakup 3 (tiga) hal, seperti 

diperlihatkan pada gambar 5.17 , yaitu: 

1. Suatu konsep tentang keadaan yang diinginkan (desired state of affairs) 

2. Keadaan yang tampak (dirasakan terhadap kondisi sistem yang sebenarnya (apparent 

state of actual conditions) 

3. Tindakan perbaikan (corrective action) yang diambil berdasarkan 2 (dua) hal 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5.16 

Sistem Pembuatan Keputusan Lingkar Banyak (Tasrif, 2005) 
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Gambar 5.17 

Pembuatan Keputusan Dalam Struktur Sistem (Tasrif, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.18 
Proses Pembutan Keputusan (Tasrif, 2005) 

Kata kebijakan (policy) digunakan sebagai suatu istilah yang luas untuk menerangkan 

bagaimana proses keputusan (decision process) mengkonversikan informasi menjadi tindakan. 

Dalam model analisis kebijakan, kebijakan adalah suatu pernyataan formal yang 

memberikan kejelasan tentang hubungan-hubungan antar sumber-sumber informasi dan jalur-

jalur keputusan yang dihasilkannya (resulting decision flows). Dalam literatur, pernyataan 

Level  Level  

Level  

Decision point 

Level  

Apparent  

Actual 

condition 

Desired 

condition 

Corrective 

action 
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tersebut dikenal sebagai suatu kaidah/aturan keputusan (decision rule). Dalam bidang sistem 

kendali, pernyataan tersebut dikenal sebagai fungsi alih (transfer function). 

Ada 3 (tiga) tingkat/aras (level) gambaran (abstraksi) pembuatan keputusan, yaitu: 

 Aras pertama: tindakan tak beralasan secara acak (random unreasoned action), pada 

tingkat yang paling rendah, yang tidak bergantung kepada masukan-masukan dan tidak 

memiliki suatu dasar (basis). 

 Aras kedua: reaksi-reaksi intuitif yang tidak rational (unrationalized intuitive 

reactions). Dalam kenyataannya reaksi ini merupakan hasil dari aliran-aliran informasi 

yang ada (tersedia) tetapi tanpa adanya suatu pemahaman yang dimiliki oleh si 

pengambil keputusan tentang struktur dan dasar tindakan-tindakannya. 

 Aras ketiga: adanya suatu kesadaran (awareness) tentang alasan-alasan formal 

pembuatan keputusan. 

Bergelut dengan karakteristik dinamis sistem-sistem sosial, setidak-tidaknya diperlukan 

suatu pengungkapan kerangka sentral struktur pembuatan keputusan yang esensial. Untuk ini 

harus ada pendekatan tentang kebijakan pengendalian (controlling policy) pada setiap titik 

keputusan yang penting dalam sistem. Pemahaman kebijakan ini dapat dikerjakan dengan 

sempurna, jika: 

1. Memiliki suatu konsep yang memadai (tepat/proper) tentang apakah suatu keputusan itu 

dan pentingnya suatu kebijakan yang dapat menjelaskan proses keputusan itu; 

2. Memiliki suatu struktur yang memadai yang menghubungkan status (keadaan) sistem 

terhadap kebijakan, keputusan-keputusan, dan tindkan; 
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3. Sadar bahwa proses tersebut mengala,i gangguan (noise) dan tidak akan mendapatkan 

dan memerlukan pengungkapan (representasi) pembuatan keputusan (decision making) 

yang sangat teliti; 

4. Memanfaatkan sebaik-baiknya keunggulan (kelebihan) pengalaman dan informasi 

deskriptif yang luas yang boleh jadi mengandung 98% informasi yang esensial dalam 

pembuatan keputusan. Dua persen sisanya berasal dari data statistik dan numerik yang 

formal; dan 

5. Menyadari bahwa suatu pernyataan kuantitatif kebijakan yang formal tidaklah 

membawa implikasi, dengan sendirinya atau formal tidaklah membawa implikasi, 

dengan sedirinya atau tidak, adanya suatu ketelitian yang mutlak. Selanjutnya dapat 

dibuat pernyataan kuantitatif formal yang berhubungan dengan setiap penyataan yang 

dapat diungkapkan melalui suatu bahasa yang dimengerti. Ketelitian deskriptif yang 

relatif sedikit tidaklah menghambat/mencegah pengkuantifikasian ide-ide tentang suatu 

kebijakan keputusan (desicion policy). Pemberian suatu bilangan/angka tidaklah 

menaikkan ketelitian (accuracy/ketepatan) pernyataan yang semula (orisinal) pendapat 

(belief/kepercayaan) umum yang mengatakan bahwa tidak dapat mengkuantifikasikan 

suatu aturan keputusan (decision rule) karena tidak mengetahuinya dengan ketelitian 

yang tinggi, adalah/merupakan pencampuraukan 2 (dua) pertimbangan yang sangat 

berbeda/terpisah. Mengkuantifikasi sesuatu dapat dilakukan terlepas dari ketelitiannya. 

Setelah itu, berkepentingan (bergelut) dengan pernyataan apakah ketelitian yang 

memadai itu. 

4.6.2 Pemodelan Kebijakan 
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Pemanfaatan yang prinsip suatu model dinamik adalah untuk mempelajari pengaruh 

kebijakan-kebijakan terhadap perilaku sistem. Kebijakan mempresentasikan dasar-dasar (basis) 

pengendalian aliran-aliran pada semua bagian (titik) dalam suatu sistem nyata. Disamping 

mencakup konsep kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan keputusan manusia dan 

manajerial, model tersebut harus mencakup pula keputusan-keputusan yang muncul karena 

adanya kendala-kendala fisik yang bebas dari keputusan-keputusan manusia. Kategori pertama 

disebut overt decisions (keputusan yang jelas/terang) sedangkan kategori kedua disebut implicit 

decision. 

Dalam memformulasikan fungsi-fungsi keputusan (persamaan-persamaan rate) harus 

memperhatikan bahwa keputusan itu dibangkitkan oleh besaran-besaran (variabel-variabel) yang 

pada kenyataannya harus tersedia pada suatu titik keputusan. 

Tasrif, (2005) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan, 

dapat bergerak maju (progress) melalui 4 tahap, yaitu: 

1. Faktor-faktor apa saja yang cukup penting untuk dilibatkan/dimasukkan? 

Kemudian untuk setiap faktor tersebut: 

2. Ke arah manakah efek yang ditimbulkannya? 

3. Seberapa besar efek tersebut? 

4. Ketidaklinieran seperti apakah yang perlu dikenali? 

4.6.3 Prinsip-prinsip Pemodelan Kebijakan 

Model yang memenuhi syarat dan mampu dijadikan sarana analisis untuk merumuskan 

(merancang) kebijakan haruslah merupakan suatu wahana untuk menemukan jalan dan cara 

intervensi yang efektif dalam suatu sistem (fenomena). Melalui jalan dan cara intervensi inilah 
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perilaku sistem yang diinginkan dapat diperoleh (perilaku sistem yang tidak diinginkan dapat 

dihindari). 

Dengan demikian model yang dibentuk untuk tujuan seperti di tas haruslah memenuhi 

syarat-syarat berikut: 

1. Karena efek suatu intervensi (kebijakan), dalam bentuk perilaku, merupakan suatu 

kejadian berikutnya, maka untuk melacaknya unsur (eleman) waktu perlu ada (dinamik) 

2. Mampu mensimulasikan bermacam intervensi dan dapat memunculkan perilaku sistem 

karena adanya intervensi tersebut. 

3. Memungkinkan mensimulasikan suatu intervensi yang efeknya dapat berbeda secara 

dramatik dalam jangka pendek dan jangka panjang (kompleksitas dinamik); 

4. Perilaku sistem di atas dapat merupakan perilaku yang pernah dialami dan teramati 

(historis) atau pun perilaku yang belum pernah teramati (pernah dialami tetapi tidak 

teramati atau belum pernah dialami tetapi kemungkinan besar terjadi); dan 

5. Mampu menjelaskan mengapa suatu perilaku tertentu (transisi yang sukar misalnya) 

dapat terjadi. 

Prosedur ilmiah pemodelan kebijakan dapat dilihat pada Gambar 22 berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.19 

Prosedur Ilmiah Pemodelan Kebijakan (Tasrif, 2005) 
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Usaha pertama dari penyelidikan ilmiah adalah upaya untuk memahami bagaimana suatu 

perilaku dunia nyata muncul dari strukturnya. Karena tidak ada cara langsung yang dapat 

digunakan untuk mengetahuinya, suatu model yang mewakili struktur dunia nyata itu harus 

dikonstruksikan dan perilakunya kemudian diperoleh melalui logika deduktif. Struktur model ini 

didapat melalui suatu proses induksi yang didasarkan kepada pengetahuan empirik tentang dunia 

nyata tersebut. Pembandingan-pembandingan baik struktur maupun perilaku model dengan 

struktur dan perilaku dunia nyata akan menegakkan kepercayaan itu akan menjadi dasar 

kesahihan model tersebut. 

Struktur terdiri atas struktur fisik (stok dan jaringan aliran materi) dan struktur 

pengambilan keputusan (decision-making structure) bermacam aktor di dalam sistem. Struktur 

pengambilan keputusan di sini dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah pembuatan keputusan dan 

sumber informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan itu. Oleh karena itu, model untuk 

analisis kebijakan dalam kasus interaksi ekonomi, kependudukan, dan lingkungan hidup itu 

haruslah merupakan suatu model dinamik dan mampu mempresentasikan secara relatif cukup 

rinci (detail), aras-mikro (micro-level) individu dan industri (perusahaan), relasi-relasi fisik dan 

teknik, dan proses-proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh aktor-aktor di dalam 

sistem. 

Prinsip-prinsip untuk membuat model dinamik menurut Sterman, 1981, adalah: 

 Keadaan yang diinginkan dan keadaan yang terjadi harus secara eksplisit dinyatakan 

dan dibedakan dalam model; 

 Adanya struktur stok dan aliran dalam kehidupan nyata harus dapat direpresentasikan di 

dalam model; 
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 Aliran-aliran yang secara konseptual berlainan cirinya harus secara tegas dibedakan di 

dalam menanganinya; 

 Hanya informasi yang benar-benar tersedia bagi aktor-aktor di dalam sistem yang harus 

digunakan dalam permodelan keputusan-keputusannya; 

 Struktur kaidah pembuatan keputusan di dalam model haruslah sesuai (cocok) dengan 

prakter-praktek manajerial; dan 

 Model haruslah robust dalam kondisi-kondisi ekstrim. 

4.6.4 Model Cost Benefit Analysis (CBA) 

CBA adalah suatu teknik untuk menilai efisiensi ekonomi suatu program atau proyek 

dalam menggunakansumber daya yang tersedia. 

Cakupan CBA: 

1. Analisis finansial 

2. Analisis ekonomi 

3. Analisis sosial 

Cost Benefit Analysis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

O = I + ∑��=1 ��−��岫1+�岻� , i = 1,2,..., n 

I : Investasi awal 

M : Manfaat 

B : Biaya 

n : waktu 

r : suku bunga diskonto 

 

4.6.5. Analisis SWOT 
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 Analisis SWOT adalah cara melakukan identifikasi berbagai faktor secara sistimatik 

untuk merumuskan strategi. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (strenght) dan peluang (opportunity). Namun, secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (weakness) dan ancaman (threat), yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan 

antara kondisi internal yaitu: kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness) dengan kondisi 

eksternal yaitu: peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang ada, kemudian 

diimplementasikan dalam matriks SWOT, untuk mendapatkan strategi terbaik (the best solution). 

Sejalan dengan hal tersebut Rangkuti (2006:18-19) mengatakan bahwa: 

 Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 
strategi perusahaan (organisasi). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 
memaksimalkan kekuatan (strenghts) dan peluang (opportunities), namun secara 
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). 

 
 Langkah awal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis SWOT adalah 

mengetahui posisi organisasi/perusahaan. Membuat keputusan untuk memilih alternatif strategi 

sebaiknya dilakukan setelah organisasi/perusahaan pada kuadran yang mana sehingga strategi 

yang paling tepat karena sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki. Posisi 

organisasi/perusahaan dapat berada pada salah satu dari kuadran yang ada (kuadran I, II, III dan 

IV) sebagaimana pada gambar berikut ini: 

 

Kuadran 3. Kuadran 1. 

Mendukung Strategi Turn-around Mendukung Strategi Agresif 

 

 

Kuadran 4.                                                                                                            Kuadran  2. 

Mendukung Strategi Defensif                                                                           Mendukung Strategi Diversifikasi 

 

Berbagai Peluang (O) 

Kelemahan Internal (W) Kekuatan Internal (S) 

Berbagai Ancaman (T) 
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       Gambar 5.20 

Posisi Organisasi pada berbagai kondisi dilihat dari faktor-faktor S,W,O dan T 

Sumber: Marimin (2004:59) 

 Dengan mengetahui posisi perusahaan pada kuadran yang tepat maka perusahaan dapat 

mengambil keputusan dengan tepay, yaitu: 

a. Jika posisi perusahaan berada pada kuadran I maka menandakan bahwa situasi ini sangat 

menguntungkan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus 

diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (growth 

oriented strategy). 

b. Perusahaan yang berada pada kuadran II berarti perusahaan menghadapi berbagai 

ancaman, namun perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang 

harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka 

panjang, dengan cara strategi diversifikasi. 

c. Perusahaan yang berada pada kuadran III menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai 

peluang pasar yang sangat besar, tetapi di pihak lain, perusahaan menghadapi beberapa 

kendala/kelemahan internal. Fokus strategi yang harus diambil adalah meminimalkan 

masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 

d. Posisi perusahaan pada kuadran IV menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi situasi 

yang sangat tidak menguntungkan, organisasi menghadapi berbagai ancaman dan 

kelemahan internal. 

Posisi organisasi/organisasi pada kuadran dalam Analisis SWOT adalah koordinat (skor 

kekuatan-kelemahan), koordinat (skor peluang-ancaman). Skor masing-masing unsur-unsur 



94 

 

faktor eksternal dan internal diperoleh dari bobot masing-masing unsur dikalikan dengan rating 

unsur tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya menurut responden. 

Langkah selanjutnya adalah menjaring persepsi orang-orang yang dianggap mengetahui 

persoalan dengan baik atau memang berkecimpung didalamnya atau disebut expert terhadap 

faktor-faktor internal dan eskternal sekaligus penilaian mereka terhadap faktor-faktor tersebut. 

Penilaian expert terhadap faktorinternal-eksternal akan menghasilkan kelompok faktor-

faktor: Strenght, Weakness, Opportunity, Threat. Kemudian, dilakukan analisa matriks SWOT, 

dengan melakukan interaksi merger (penggabungan) dari kelompok faktor internal (Strenght-

Weakness) dengan kelompok faktor eksternal (Opportunity-Threat), sehingga menghasilkan 

strategi interaksi matriks SWOT yang berupa: 

1. Strategi SO (Strenght-Opportunity) 

2. Strategi ST (Strenght-Threat) 

3. Strategi WO (Weakness-Opportunity) 

4. Strategi WT (Weakness-Threat) 

Interaksi faktor internal dan faktor eksternal serta strategi kombinasi yang dihasilkan dari 

interaksi tersebut dapat dilihat pada matriks SWOT pada tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11 

Matriks SWOT-Interaksi IFAS-EFAS 
IFAS 

 
EFAS 

Strenght (S) 
 

Tentukan masing-masing 5-
10 faktor peluang internal 

Weakness 
 

Tentukan masing-masing 5-
10 faktor peluang internal 

Opportunities (O) 
 
 

Tentukan masing-masing 5-
10 faktor peluang eksternal 

Strategi SO 
(Comparearative Advantage) 
 
Strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang 

(strategi agresif) 

Strategi WO 
(Investment/Divestment) 

 
Strategi untuk meminimalkan 

kelemahan untuk 
memanfaatkan peluang 
(strategi turn-around) 
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Threat (T) 
 

Tentukan masing-masing 5-
10 faktor tantangan eksternal 

Strategi ST 
(Mobilization) 

Strategi yang menggunakan 
kekuatan untuk mengatasi 

tantangan (strategi 
diversifikasi) 

Strategi WT 
(Damage Control) 

Strategi yang meminimalkan 
kelemahan dan menghindari 
tantangan (strategi defensif) 

Sumber: Kearns dalam Salusu (2008:357) dan Darmakusuma (2010:9) 

Penjelasan: 

a. IFAS = Internal Factor Analysis System 

EFAS = External Factor Analysis System 

b. Strategi SO = adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan/meraih peluang. 

c. Strategi ST = adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman 

d. Strategi WO = adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang 

e. Strategi WT = adalah strategi meminimalkan kelemahan untuk lepas dari ancaman. 

Selanjutnya Kearns dalam Salusu (2008:356-358) menjelaskan sebagai berikut: 

1. Comparative advantage: apabila organisasi menghadapi dua elemen strategik yang paling 

baik bertemu sehingga para eksekutif tidak boleh membiarkannya hilang, tetapi 

sebaliknya harus memperkuatnya dengan berbagai perencanaan yang mampu 

mendukungnya. 

2. Investment/divestment: memberikan pilihan kepada para eksekutif karena situasinya 

kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, tetapi tidak ada kemampuan organisasi 

untuk menggarapnya dan memberikan reaksi positif. Kalau dipaksakan, bisa memakan 

biaya terlalu besar sehingga merugikan organisasi. Lebih baik tinggalkan dan serahkan 

kepada organisasi lain yang mungkin memiliki posisi yang lebih baik. Bisa juga para 

eksekutif tidak berbuat apa-apa. 
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3. Mobilization: kontak interaksi dan pertemuan antara ancaman/tantangan dari luar yang 

diidentifikasi oleh para pengambil keputusan dengan kekuatan organisasi. Para eksekutif 

hendaknya memobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk 

memperlunak anncaman dari luar, bahkan kalau mungkin mengubahnya sebagai peluang. 

4. Damage control: strategi yang harus diambil untuk mengendalikan kerugian karena 

organisasi dihadapkan pada ancaman dari luar dan lemahnya sumber daya. Strategi 

tersebut dapat dilakukan dengan sedikit demi sedikit membenahi sumber daya, dengan 

harapan mampu memperkecil ancaman dari luar. Usaha itu diarahkan pada upaya 

mengalihkan kelemahan menjadi kekuatan, sungguhpun mungkin akan memakan waktu 

lama. 

Strategi-strategi yang dikembangkan organisasi didasarkan atas posisi organisasi berada 

dalam matriks SWOT sehingga strategi yang diambil merupakan strtegi yang paling tepat. 

Disamping itu strategi yang dikembangkan oleh Kearns tersebut memberikan pilihan alternatif 

bagi organisasi apabila organisasi berada pada salah satubagian dari matriks SWOT tersebut. 

5.4.1 Fokus Utama Pengembangan Kepariwisataan 

Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang 

memiliki kekayaan habitat dengan potensi flora dan fauna yang sangat beragam. Secara ekologis 

kawasan peisisr sangat kompleks dan mempunyai nilai sumberdaya alam yang tinggi. 

Sumberdaya alam yang terdapat di kawasan pesisir antara lain perikanan, pasir, air laut, 

mikroorganisme, mangrove terumbu karang, lamun, dan lain-lain. 

Bagian kawasan pesisir yang paling produktif adalah wilayah muka pesisir atau pantai. 

Pantai merupakan wilayah dimana berbagai kekuatan alam yang berasal dari laut, darat dan 

udara saling berinteraksi dan menciptakan bentuk pantai. Bentuk pantai bersifat dinamis dan 

selalu berubah. Perubahan ini dapat terjadi secara alamiah (diakibatkan Oleh arus, gelombang 

dan cuaca) dan akibat ulah manusia (misalnya pembuatan break water, pencemaran di pantai, 

dan Iain — Iain). Perubahan terhadap bentuk pantai oleh ulah manusia tidak terlepas dari upaya 
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pemanfaatan kawasan pantai baik dari Sisi eksploitasi sumberdaya alam maupun pemanfaatan 

ruang untuk berbagai aktivitas Iain sqerti wisata, perikanan, pelabuhan, dan Iain — Iain. 

Pemanfaatan kawasan pantai memberikan dampak yang berbeda baik terhadap sumberdaya alam 

maupun bagi masyarakat. Salah satu pemanfaatan kawasan pesisir adalah untuk kegiatan wisata. 

Kegiatan wisata dan perikanan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatanpendapatan 

baik masyarakat maupun pemerintah daerah setempat apabila pengelolaannya dilakukan secara 

terpadu dan berkelanjutan. 

Pembangunan pariwisata di wilayah KSPK Jayanti — Apra — Sinarlaut dan sekitarnya 

dilakukan dengan pendekatan ekowisata. Pendekatan ekowisata adalah wisata berbasis pada 

alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan 

budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Definisi ini memberi penegasan 

bahwa aspek yang terkait tidak hanya bisnis seperti halnya bentuk pariwisata lainnya, tetapi lebih 

dekat dengan pariwisata minat khusus, alternative tourism atau special interest tourism dengan 

obyek dan daya tarik wisata alam. 

 

5.4.2 Kepariwisataan Kecamatan Cidaun 

Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yang terletak di pesisir 

pantai selatan Jawa Barat secara geografis Kecamatan CidaunberadapadaKecamatan Cidaun 

secara geografi terletak di antara 70 14' - 7030' Lintang Selatan dan 1070 12' - 107029' Bujur 

Timur, dengan batas-batas wilayahnya: 

 Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Naringgul dan Kabupaten Bandung 

 Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Garut 

 Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera indonesia 

 Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Sindangbarang 

Secara geografis wilayah Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur posisinya terletak pada 

hamparan lereng dan puncak yaitu: 

 Desa yang berada dihamparan : .Desa Karyabakti, Desa Sukapura, Desa Cisalak, 

DesaJayapura, Desa Kertajadi, Desa Cidamar dan Desa Karangwangi. 

 Desa yang berada diLereng: Desa Cimaragang, Gelarpawitan dan Neglasari 

 Desa Yang Berada di puncak : Desa Cibuluh,Desa Puncakbaru, Desa Mekaraya dan 

DesaGelatwangi. 
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Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur meliputi 14 desa, 85 RW dan 388 RT. Adapun 

jumlah RW yang paling banyak berada di desa Cidamar yaitu 10 RW dengan jumlah RT 

sebanyak 34. Sedangkan Jumlah RW terkecil berada di tiga desa yaitu Desa Cisalak Desa 

Cimaragang dan Desa Gelarwangi. 

Tabel 5.1 

Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Menurut Desa Kecamatan Cidaun 

No Desa Luas wilayah 

(Ha) 

Jumlah 

Dusun 

Jumlah 

RW 

Jumlah RT 

1 Karyabakti 1.827.000 3 5 20 

2 Sukapura 2.104.000 3 6 19 

3 Cisalak 1.847.002 4 4 18 

4 Jayapura 2.104.000 5 5 25 

5 Kertajadi 2.017.000 7 7 51 

6 Cidamar 2.550.000 7 10 34 

7 Karangwangi 2.352.000 3 8 33 

8 Cimaragang 1.972.004 2 4 29 

9 Gelarpawitan 2.432.000 4 8 35 

10 Neglasari 1.844.000 2 5 26 

11 Cibuluh 1.913.008 3 6 36 

12 Puncakbaru 1.733.000 2 7 27 

13 Mekarjaya 2.229.000 3 6 18 

14 Gelarwangi 1.027.000 3 4 17 

 Jumlah/Total 2.795.014 51 85 388 

Sumber : Kec. Cidaun Dalam Angka 2017 

5.4.3 Sumber Daya Wisata 

Secara umum letak geografis desa dikecamatan Cidaun berada dihamparan yaitu sebanyak 

7, 3 desa berada di lereng dan 4 desa berada di puncak. 

Adapun kcmiringan wilayahnya yaitu sebanyak 8 desa landai (< 15o) , 5 desa kemiringan 

sedang (15o-25o) dan I desa kcmiringan curam (> 25o). Apabila ditinjau dari ketinggian, rata rata-

nya adalah dibawah ketinggian 500 mdpl. Letak desa yang tertinggi dari permukaan air laut ada 

tiga desa yaitu Desa Puncak baru, Desa mekaraya dan Dega Gelarwangi dengan ketinggian 1500 
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mdpl, sedangkan tcrendah berada di Desa Cisalak dan Desa Cidamar yaitu dengan ketinggian 10 

mdpl. Kecamatan Cidaun memiliki keaneka ragaman sumberdaya dan daya tarik wigata alam 

berupa wisata pantai, cagar alam dan potensi wisata air panas. Daya tarik wisata alam yang 

dimiliki Kecamatan Cidaun dari arah Timur ke arah Barat secara bcrurutan terdiri dari : 

 Rest Area Cilaki 

 Pantai Batu Kukumbung 

 Cagar Alam Bojong Larang 

 Pantai Jayanti 

 Pantai Ciwidig 

 Air Panas Cimaragang 

Sumberdaya dan dayatarik wisata di Kecamatan Cidaun di dominasi Oleh wisata pantai 

yang terbentang di selatan Jawa Barat yang selanjutnya disebut pantai selatan. Pantai Selatan 

merupakan daerah pesisir yang bcrbatasan langsung dengan laut lepas yaitu samudera Hindia, 

batas inilah yang secara langsung membcntuk karakteristik dari parameter Oscanografi yang 

terjadi di daerah pantai selatan jawa, sclain parameter oseanografi, laut selatan juga membentuk 

geologi yang unik yang membentuk kondisi oseanografi yang berbeda dibanding dengan laut 

yang Iain. Pantai selatan lebih banyak mengalami abrasi dan memiliki karakteristik perairan 

yang lebih dalam karena berbatasan dengan Samudera Indonesia yang memiliki arus 

dangelombang lebih besar daripada Laut Jawa. Secara morfologi, garis pantai yang membentuk 

Pulau Jawa bagian selatan lebih lurus jika dibandingkan dengan garis pantai yang terbentuk di 

bagian utara. Garis pantai selatan dengan dominasi lurus disebabkan karena bagian selatan Pulau 

Jawa merupakan daerah pertemuan lempeng bcnua dan lempcng samudera. 

Ada beberapa akses yang dapat ditempuh untuk menuju Kecamatan Cidaun Diantaranya : 

 Cianjur-Cibeber- Campaka-Sukanagara- Pagelaran-Tanggeung- Cibinong Sindang 

barang- Cidaun 

 Bandung - Soreang - Ciwidey - Naringgul — Cidaun 

 Bandung - Pangalengan - Cisewu - Rancabuaya — Cidaun 

 Garut - Cikajang - Bungbulang - Rancabuaya — Cidaun 

 Garut - Pameungpeuk - Rancabuaya — Cidaun 

 Tasik - Cipatujah - Rancabuaya — Cidaun 
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 Sukabumi - Ujung gentcng - Sindangbarang — Cidaun Sukabumi - Agrabinta - 

Cibinong - Sindangbarang — Cidaun 

 Bandung - Ciwidey - Cikadu - Sindangbarang — Cidaun 

Jenis angkutan yang dipakai berupa mini bus 

 

5.4.4 Potensi Rest Area Cilaki 

Rest Area Cilaki direncanakan menjadi gerbang masuk Kabupaten Cianjur dari arah Garut. 

Sebagai produk jasa baru Pantai Rest Area Cilaki memiliki keunggulan karena belum memiliki 

banyak pesaing jasa yang sejenis. Kemudian memiliki keunggulan letak geografis karena sangat 

dekat dengan pantai sehingga mampu menyugguhkan pemandangan yang indah. Selainitu posisi 

geografis, Pantai Rest Area Cilaki memiliki posisi administratifyang sangat pentingkarena 

langsung berbatasan dengan Kabupaten Garut, sehingga produk jasa mampu dikemas dengan 

sangat baik bisa menjadi “prestise” bagi Kabupaten Cianjur secara keseluruhan. 

 

 

5.4.5 Potensi Alam Pantai Batu Kukumbung 

Pantai Batu Kukumbung terletak di Kampung Cigebang, Desa Karangwangi, Kecamatan 

Cidaun, Cianjur. Secara Geografis pantai Batu Kukumbung berada pada 7o30’2.62”S dan 

107o24’16.71”EPantai Batu Kukumbung bisa di akses melalui Jalan Raya Cidaun. Dari jalan 

raya Cidaun maasuk dengan akses jalan berbatu + 2,22 Km. Pantai Batu Kukumbung memilki 

panjang pantai ± 2,53 Km dibatasi Oleh Muara Sungai Cilaki di sebelah Timur dan Cagar Alam 

Bojonglarang di sebelah Barat. Karakteristik pantai sebelah barat Pantai berbatu yang 

seringdisebut sebagai Pantai Batu Reok dan kearah timur pantai berpasir dan berbatu karang 

yangsering disebut Pantai Batu Kukumbung/Pantai Cigebang. Pantai Batu Kukumbung memiliki 

tempat pendaratan ikan, dimana warga sekitar pantai menjual hasil tangkapannya. Pantai Batu 

Kukumbung memiliki pohon pohon peneduh disekitarnya. Di Pantai ini sudah berdiri beberapa 

wamng dan tempat pcribadatan, pcngelolaannya masih dilakukan secara swadaya oleh 

masyarakat. 
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Tabel 5.2 Kendala Pantai Batu Kukumbung 

Wisata Alamat Kendala 
Pantai Batu Kukumbung Kampung Cigebang, Desa 

Karangwangi, Kecamatan 
Cidaun, Cianjur. 

1. Belum ada gerbang masuk 
wisata Batukukumbung 

2. Akses masuk 2,22 Km 
masih berupa jalan batu 

3. Belum Maks. Kantong 
parkir 

4. Belum disediakan kios 
pedagang 

5. Belum adanya menara 
pengawasan 

6. Belum tersedianya tempat 
bermain air yang nyaman 

7. Tempat ibadah dan toilet 
belum memadai. 

 

5.4.6 Potensi Alam Cagar Alam Bojong Larang 

Eksotisme pesisir pantai selatan jawabarat memang mengundang daya tarik dan bikin 

kagum. Deburan ombak dengan ketinggian normal sekitar 1,5 meter, scbetulnya bisa menarik 

para surfer untuk berselancar.Sayang, minimnya penataan menjadikan pesisir pantai misal di 

selatan Cianjur, terutama di Pantai Jayanti Kecamatan Cidaun tidak mampu mendongkrak 

tingkat kunjungan wisatawan. Berada di ujung Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cidaun memang 

menyimpan sektor wisata pantai dan laut yang (sebetulnya) bisa menjual untuk wisatawan. 

Kawasan Cagar Alam Bojonglarang Jayanti ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Surat 

Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 516[Kpts/Um/10/1973 tanggal 16-10- 1973. Luas kawasan 

Cagar Alam Bojonglarang 750 Ha. Cagar Alam Bojonglarang Jayanti terletak di sebelah selatan 

Kabupaten Cianjur dan berdasarkan adminitrasi pemerintahan termasuk wilayah Desa Cidaun, 

Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Ketinggian Cagar alam Bojonglarang antara 0 - 7 mdpl. 

Iklim cagar alam Bojonglarang menurut Scamidt dan Ferguson, termasuk tipe B dengan curah 

hujan rata-rata pertahun 2.64. Daya tarik fauna di wilayah cagar alam Bojonglarang diantaranya 

berupa vegetasi hutan dataran rendah. Floranya terdiri dari jenís-jenis pohon dan semak belukar. 

Jenis pohon yang terdapat di cagar alam ini diantaranya adalah : Kiara (Ficus globasa), Laban 

(Vitex pubescen), Bungur (lagerstroemia sp) dan Bambu duri (Bambusa spinosa). Selain jenis-

jenis tersebut di atas terdapat juga bunga Raflesia (Raflesi padma). Daya tarik fauna yang 

tercatat di cagar alam Bojonglarang diantaranya adalah: Owa (Hylobates Moloch), Kera 
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(Macacafascicularis), Kijang (Muntiacus muntjak), Kancil (Tragulus Javanicus), Burung 

Rangkong (Buceros rhinocerus), Burung Julang (Rhyticeroa undulatus) dan lain-lain. Cagar alam 

Bojonglarang ini di kelola oleh Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. 

Tabel 5.3 Kendala Cagar Alam Bojonglarang 

Wisata  Alamat  Kendala  

Cagar Alam Bojonglarang Desa Cidaun, Kecamatan 

Cidaun, Kabupaten Cianjur 

1. Belum ada pengelolaan 

untuk menjadi objek wisata 

 

5.4.7 Potensi Alam Pantai Jayanti 

Pantai Jayanti terletak di Dcsa Cidamar, Kccamatan Cidaun Kabupatcn Cianjur. Secara 

Geogafis pantai Jayanti berada pada 7o29’58.66”S dan 107o23’9.89”E Pantai Jayanti bisa di 

akses melalui Jalan Raya Cidaun. Dari jalan raya Cidaun maasuk dengan akses jaJan aspal 530 

m. Pantai Jayanti memilki panjang pantai 4,2 Km dibatasi oleh Cagar alam Bojonglarang di 

sebelahTimur dan Muara sungai Cidaun di sebelah Barat- Gerbang maşuk pariwisata Pantai 

Jayantimerupakan gerbang Dinas Petemakan dan perikanan. 

Karakteristik pantai Jayanti pantai berpasirdengan ombak besar. Pantai Jayanti memiliki 

Pangkalan Pendaratan İkan (PPT). Untuk wisata Pantai Jayanti sudah dikelola oleh Disparpora 

Kabupaten Cianjur. Dengan adanya ticketing yang dikelola oleh Disparpora Kabupaten Cianjur 

maka data kunjungan wisatawan yang datang ke Pantai Jayanti telah tercatat. Wisatawan yang 

mengunjungi pantai Jayanti dari I Januari 2017 sampai dcngan 20 Agustus 2017 tercatat 26171 

orang pengunjung. Bila di rata-mta kan 3272 orang mengunjungiPantai Jayanti sctiap bulannya. 

Tabel 5.4 Kendala Pantai Jayanti 

Wisata Alamat Kendala 
Pantai Jayanti Desa Cidaun, Kecamatan 

Cidaun, Kabupaten Cianjur 
1. Belum ada gerbang masuk 

khusus pariwisata pantai 
Jayanti 

2. Belum Maks. Kantong 
parkir 

3. Belum tertibnya para 
pedagang 

4. Belum adanya menara 
pengawasan 

5. Belum tersedianya tempat 
bermain air yg nyaman 
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6. Belum tersedianya sarana 
tempat peneduh 

7. Minimnya fasilitas toilet 
dan masjid. 

 

5.4.8 Potensi Alam Pantai Ciwidig 

Pantai Ciwidig terletak di Desa Kertajadi,Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. Secara 

Geografis pantai Ciwidig berada pada 7o29’38.06”S dan 107o19’4.17”E. Pantai CiwidigBelum 

mempunyai akses masuk, akses masukyang sudah ada berupajalan kecil melalui sawah 

penduduk. Jarak antara Pantai Ciwidig danJalan Raya Cidaun ± 95 m. Pantai Ciwidig memilki 

panjang pantai 2,45 Km dlbatasi oleh Muara sungai Ciwidig di sebelah Timur dan Muara sungai 

Cipandak. Karakter Pantai Ciwidig merupakan pantai yang betpasir dengan ombak yang besar. 

Pantai Ciwidig belum dikelola, tidak ada fasilitas-fasilitas pendukung untuk pariwisata. Pantai 

Ciwidig berdekatandengan Lokasi yang akan dijadikan Taman Wisata Olahraga Bukit Tapak 

Jago. Taman wisataOlahraga Tapak Jao adalah ssebuah bukit yang berada di arah timur pantai 

Ciwidig. Lokasi yang akan dijadikan Taman Wisata Tapak Jago pernah dijadikan lokasi bumi 

perkemahan. 

 

Tabel 5.5 Kendala Pantai Ciwidig  

Wisata Alamat Kendala 
Pantai Ciwidig Desa Kertajadi, Kecamatan 

Cidaun Kabupaten Cianjur 
1. Belum adanya akses jalan 

masuk  
2. Belum ada kantung parkir 

khusus wisata pantai 
Ciwidig 

3. Belum disediakan kios 
pedagang 

4. Belum adanya menara 
pengawasan 

5. Belum tersedianya tempat 
bermain air yg nyaman 

6. Belum tersedianya sarana 
tempat peneduh 

7. Belum tersedianya toilet 
dan masjid  

8. Belum didukung dengan 
penanaman penghijauan  

 



104 

 

5.4.9 Potensi Alam Air Panas Cimaragang 

Potensi Air Panas Cimaragang berada di Kp. Cigaludra Desa Cimaragang Kecamatan 

Cidaun Kabupaten Cianjur secara Geografis sumber air panas Cimaragang berada pada 

7o24’54.39”S dan 107o25’51.52”E. akses jalan menuju air panas Cimaragang dari jalan raya 

Cidaun berupa jalan berbatu dan tanah, ±6,5 Km jalan batu menuju gerbang air panas 

Cimaragang dan ± 1,6 Km gerbang menuju parkir. Dari tempat parkir berjalan kaki melalui 

sawah dan jalan setapak ±540 m menuju air panas. Belum ada penataan dan pengelolaan pada 

potensi air panas Cimaragang. 

Tabel. 5.6 Kendala Air Panas Cimaragang 

Wisata Alamat Kendala 
Air panas Cimaragang Kp. Cigaludra Desa 

Cimaragang Kecamatan 
Cidaun Kabupaten Cianjur 

1. Akses jalan desa 
Cimaragang masih batu dan 
tanah 

2. Akses jalan menuju air 
panas melalui sawah dan 
jalan setapak 

3. Belum tersedianya toilet 
dan mesjid wisata 

4. Air panas belum disalurkan 
 

 

5.5 Kepariwisataan Kecamatan Sindangbarang 

Kecamatan Sindang Barang secara Geografis terletak diantara 7˚21'-7˚29'Lintang selatan 

dan106˚58'-107˚13 Bujur Timur dengan batas-bataswilayah : 

• Sebelah Utara, berbatasan dengnn Kecamatan Cibinong 

• Sebelah Timur, berbatasan Kecamatan Cidaun 

• Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia 

• Sebelah Barat, berbatasan denganKecamatan Agrabinta dan Leles 

Secara geogafis wilayah Kecamatan Sindangbarang posisinya terletak pada lereng dan 

hamparan yaitu: 

• Desa yang berada dilereng: Desa Hegarsari,Desa Jatisari, Desa Kertasari, Desa 

Simagalih, Desa Girimukti, Desa Muaracikadu dan Desa Kertamukti. 
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• Desa yang berada dihamparan: Desa Talagasari, Desa Saganten, Desa Jayagıri dan Deşa 

Mekarlaksana 

Sejak tahun 2013 tidak terjadi perubahan jumlah desa, RW maupun RT di Kecamatan 

Sindangbarang. Dengan jumlah desa yaitu sebanyak 11 desa, 63 RW dan 235 RT. Adapun 

jumlah RW terbanyak yaitu di deşa Saganten sebanyak 9 RW dan jumlah RT yang terbanyak 

yaitu di deşa Muaracikadu sebanyak 29 RT. 
Tabel 5-7 Luas dan Pembagian Wilayah Administratif  Menurut Desa Kecamatan 

Sindangbarang 

No Desa Luas Wilayah Jumlah 
Desa/Dusun 

Jumlah RW Jumlah RT 

1. Hegarsari 8,12 4 4 15 
2. Jatisari 37,50 4 6 29 
3. Kertasari 11,01 4 4 15 
4. Talagasari 14,48 4 8 25 
5. Sirnagalih 18 5 6 26 
6. Saganten 8,70 4 9 27 
7. Jayagiri 16,08 4 8 27 
8. Muaracikadu 28,43 4 6 28 
9. Girimukti 13,43 5 11 22 
10. Mekarlaksana 8,41 3 6 23 
11. Kertamukti 6,15 3 3 9 

 Jumlah/Total 270,31 89 125 246 
5.5.1 Sumber Daya Wisata 

Secara umum letak geografis desa dikecamatan Sindangbarang berada di dataran yaitu 

sebanyak 9desa, 1 desa berada di lereng dan 1 desa di lembah. Sebagian besar desa di 

Sindangbarang berbatasan langsung dengan laut yaitu sebanyak 7 desa dan yang tidak 

berbatasan dengan laut sebanyak 4 desa. Apabila ditinjau ketinggian dari permukaan laut, rata-

rata ketinggian desa adalah diketinggian7 mdpl. Ketinggian yang tertinggi dari permukaan air 

laut yaitu dengan ketinggian 10 mdpl, sedangkan terendah yaitu dengan ketinggian 5 mdpl. 

Bentangalam wilayah Kecamatan Sindangbarang menyebabkan wilayah ini memiliki 

keanekaragaman sumber daya dan daya tarik wisata alam berupa wisata pantai dan air terjun. 

Daya tarik wisata alam yang dimiliki Kecamatan Sindangbarang diantaranya adalah : 

 Pantai Sereg 

 Pantai Apra 

 Curug Orok Cidahu 
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 Gua Arca Jayagiri 

 Pantai Nyalindung (Muara Ciujung) 

Pantai di wilayah Kecamatan Sindangbarang memilki karakter ombak yang besar dan 

arus air yang kuat. Hal ini disebabkan garis pantai bcrhadapan langsung dengan samudra 

lepas, yaituSamudra Indonesia. 

Akses angkutan untuk Kecamatan Sindangbarang berupa elf/ minibus Trayek 

angkutan umum menuju Sindang Barang diantaranya adalah : 

 Cianjur (Terminal Pasirhayam) - Sindangbarang - Ciogong 

 Cianjur (Terminal Pasirhayam) - Sindangbarang - Jayanti 

 Cianjur (Terminal Pasirhayam) - Sindangbarang - Naringgul 

 Cianjur (Terminal Pasirhayam) - Sukanagara - Sindangbarang 

 Bandung - Ciwidey - Cikadu - Sindangbarang - Cidaun 

 Sukabumi - Ujung gentcng - Sindangbarang – Cidaun 

 Sukabumi - Agrabinta - Cibinong - Sindangbarang–Cidaun 

 

5.5.2 Potensi Alam Pantai Sereg 

Pantai Sereg terletak di Desa Saganten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur. 

Secara geografis pantai ini berada pada 7028'1.65"S dan 10709'22.00"E. Pantai Sereg memilki 

bentang alam berupa pantai berpasir dan perbukitan savana yang sangat menarik. Tak hanya 

menyuguhkan keindahan alam, banyak pengunjung datang ke Pantai Sereg demi menikmati 

keindahan matahari tcrbenam disore hari. Panjang pantai Sereg ±0,71 Km dengan batas paling 

timur adalah jalan pantai Sereg dan batas paling barat adalah muara sungai sungai kecil pada 

koordinat 7027'55.17"S dan 1070 9'22.00"E. Akses masuk Pantai Sereg dari jalan raya 

Sindangbarang ±0,27 Km berupajalan aspal dan sedikitjalanberbatu.dengan Iebarjalan hanya 

sekitar 2-3 m. Pengelolaan pantai Sereg masih dilakukan seeara swadaya oleh masyarakat. 

Belum ada penataan yang memadai untuk keperluan pariwisata. 

Tabel 5-8 Kendala Pantai Sereg 

Wisata Alamat Kendala 
Pantai 
Sereg 

Desa Mekarlaksana Kecamatan 
Sindangbarang Kabupaten 
Cianjur 

1. Belum ada gerbang masuk wisata pantai 
Sereg 

2. Lebar jalan akses masuk pantai Sereg 2-
3 m 
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3. Belum maks. Kantong Parkir 
4. Kios pedagang belum tertata 
5. Belum adanya menara pengawasan 
6. Belum tersedianya tempat bermain air 

yang nyaman 
7. Belum tersedianya sarana tempat 

peneduh 
8. Belum tersedianya toilet dan mesjid 

wisata 
 

5.5.3 Potensi Alam Pantai Apra 

Obyek Wisata Pantai Apra Cianjur Jawa Barat adalah salah satu tempat wisata yang 

berada di desa sagaten, kabupaten cianjur, provinsi jawa barat, negara indonesia. Obyek 

Wisata Pantai Apra di Saganten Cianjur Jawa Barat adalah tempat wisata yang ramai dengan 

wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan 

sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari hari. 

Obyek Wisata Pantai Apra Cianjur Jawa Barat memiliki pesona keindahan yang sangat 

menarik untuk dikunjungi. Sangat di sayangkan jika anda berada di kota cianjur tidak 

mengunjungi wisata pantai yang mempunyai keindahan yang tiada tersebut. Obyek Wisata pantai 

Apra di Saganten Cianjur Jawa Barat sangat cocok untuk mengisi kegiatan liburan anda, apalagi 

saat liburan panjang seperti libur nasional, ataupun hari libur Iainnya. Keindahan Obyek Wisata 

Pantai Apra di Saganten Cianjur Jawa Barat ini sangatlah baik bagi anda semua yang berada di 

dekat atau di kejauhan untuk merapat mengunjungi tempat Obyek Wisata Pantai. 

Pantai Apra tcrletak di Desa Saganten Kccamatan Sindangbarang Kabupatcn Cianjur. 

Secara geografis Pantai Apra terletak pada 7027'41.2"S dan 10707'44.96"E. Pantai Apra dapat 

diakses melalui Jalan Raya Cidaun, jalan masuk munuju Pantai Apra berada di alun-alun 

Kecamatan Sindangbarang. Akses masuk sepanjang 12 Km umumnya bcrupa aspal dan beton. 

Pantai Apra memiliki panjang pantai ±3,24 Km dengan batas paling timur bcrupa muara sungai 

kecil pada koordinat 7027'55.17"Sdan 10709'22.00"E. Dan kearah barat membentang hingga 

muara sungai Cisadane. Apra dan sungai Cisadane bisa terkenal saat musim Impun tiba. Impun 

ini berupa ikan yang kecil-kecil hampir sama dengan bentuk belatung namun ini sangat nikmat 

dan lezat, musim Impun ini biasanya terjadi sekitar tanggal 25 bulan hijriyah. Musim impun ini 

disebut warga sebagai “nyalawena” dań kata salawe yang dałam bahasa sunda berarti 25. 
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Tabel 5-9 Kendala Pantai Apra 

Wisata Alamat Kendala 
Pantai 
Apra 

Desa Saganten Kecamatan 
Sindangbarang Kabupaten 
Cianjur 

1. Belum Maks. Jalan (Pengembangan) 
2. Tiketing masih dikelola oleh masyarakat. 
3. Kantong Parkir masih dikelola secara 

swadaya oleh masyarakat 
4. Belum tertibnya para pedagang 
5. Belum adanya menara pengawasan  
6. Belum tersedianya tempat bermain air yang 

nyaman 
7. Belum adanya tempat 

peneduh/penghijauan/gazebo 
8. Belum tersedianya toilet dan tempat ibadat 

 

5.5.4 Potensi Alam Curug Orok Cidahu dan Gua Area 

Curug Orok Cidahu sebagai daerah yang terletak di Kampung Pasir Luhur Desa Jayagiri 

Kecamatan SIndang Barang, mempunyai ketinggian curug 70 meter dengan luas curug 1,5 Ha, 

terkuak suatu misteri potensi alam yang sangat aneh dan unik bagi warga masyarakat tidak hanya 

yang berada disekitar itu melainkan juga mampu memberikan nilai-nilai kebudayaan bagi warga 

masyarakat dari luar daerah tersebut. Selain bisa menikmati derasnya air tcrdapat pula gua 

dengan panjang lorong gua kurang lebih 6 meter dengan diameter 20 meter terletak di bawah 

curug. Air yang mengalir ke Curug Orok Cidahu ini berasal dari aliran Sungai Cidahu yang 

bermuara ke Sungai Ciujung. Jika pengunjung melakukan perjalanan menuju puncak Curug 

Orok Cidahu dapat pula melihat Goa Arca yang terletak disebrangnya sungai Cidahu, yang 

didalamnya terdapat sedimen batuan yang terbuat dari cairan stalagnit dan stalaknit. Penamaan 

Curug Orok Cidahu ini konon akibat ada kejadian terhadap petani yang sedang bercocok tanam 

di sekitaran curug tersebut, dia punya bayi atau dalam bahasa sunda disebut "orok" yang 

kebiasaanya apabila bertani bayi terebut suka disimpan di dalam ayunan yang ada digubuk 

kebun, pada saat selesai bertani tiba-tiba bayi/orok tersebut hilang dari ayunan, saat dicari 

ternyata ada bekas lendir ikan moa/ ikan lubang yang menuju curug tersebut, dari saat itulah 

disebut curug orok. Perlu banyak pembenahan dari pemerintah dalam mendongkrak potensi 

curug diantaranya sarana dan prasarana infrastruktur baik dari jalur utama lintas selatan jabar 

juga arah menuju lokasi tersebut, begitu juga diharapkan penataan di lokasi wisata tersebut agar 

dapat menarik pengunjung. 
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Curug Orok Cidahu secara Geografis berada pada 7026'32.28"S dan 107011'45.55"E, 

sedangkan Gua Arca berada pada 7026'30.78"S dan 107011'42.08"E. Posisi Curug Orok Cidahu 

dan Gua Arca sangat berdekatan sehingga dapat dikatakan menjadi satu daerah tujuan wisata. 

Akses menuju Curug Orok dan Gua Arca melalui Jalan Raya Cidaun, akses masuk dari Jalan 

Raya Sindangbarang masih berupa jalan tanah dan batu sepanjang ±3,45 Km.Buruknyakondisi 

jaian yang harus dilalui akan sangat menghambat perkembangan pariwisata Curug Orok dan Gua 

Arca. Setelah melewati jalan tanah dan batu kita harus menyimpan kendaraan di tanah lapang. 

Tanah lapang ini berpotensi sebagai tempat parkir. Dari tempat parkir kita harusberjalan di jalan 

setapak. Jalan setapak yang harus kita tempuh menuju Curug Orok adalah0.45 Km, scdangkan 

menuju Gua Arca ±0.37 Km. 

Tabel 5-10 Kendala Curug Orok 

Wisata Alamat Kendala 
Curug 
Orok 
Cidahu 

Desa Jayagiri Kecamatan 
Sindang Barang Kabupaten 
Cianjur. 

1. Akses jalan rusak berat 
2. Akses jalan setapak belum tertata 
3. Belum ada kantong parkir 
4. Belum disediakan kios pedagang 
5. Belum adanya papan informasi/petunjuk 

menuju Curug Orok dan Gua Arca 
 

 

5.5.5 Potensi Pantai Nyalingdung (Muara Ciujung) 

Pantai Nyalindung (Muara Ciujung) secara administratif berada di Dusun Simpang Jambc, 

Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Ciujung bisa diartikan sebagai akhir, Ci 

= Air, Ujung = Akhir. Dari letak yang diketahui memang Ciujung ini merupakan tempat terakhir 

air mengalir sebelum memasuki wilayah laut atau sering disebut muara, dan daerah yang ada 

disckitar muara ataupun aliran air tersebut sering disebut Ciujung karena letaknya berdekatan 

dengan aliran air terakhir. Sccara geografis pantai Nyalindung (Muara Ciujung) bcrada pada 

7028'55.16"S dan 107013'7.09"E. Pantai Nyalindung(Muara Ciujung) Memiliki potcnsi alam 

yang sangat baik pantai berpasir dan bentang alamnya yang indah sangat ccocok sckali untuk 

kegiatan pariwisata. Pantai Nyalindung (Muara Ciujung) sepcrti halnya pantai selatan Cianjur 

kebanyakan Pantai Nyalindung (Muara Ciujung) mcmpunyai gelombang yang besar, jadi tidak 

begitu cocok untuk wisata berenang. Untuk mencapai Pantai Nyalindung (Muara Ciujung) ini 

dari jalan raya Cidaun sekitar 0,38 Km dcngan lebar jalan masuk yang relatifkecil 2-3 m dan 
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kondisi jalan berupajalan tanah dan batu. Dekatnya akses masuk tersebut mcnjadikan Pantai 

Nyalindung (Muara Ciujung) berpotensi untuk pengembangan wisata pantai. 

Tabel 5-11 Kendala Pantai Nyalindung 

Wisata Alamat Kendala 
Pantai 
Nyalindung 
(Ciujung) 

Desa Sukapura, Kecamatan 
Cidaun, Kabupaten Cianjur 

1. Akses Jalan Menuju Pantai 
Nyalindung masih baru dan 
tanah 

2. Belum ada Petunjuk menuju 
pantai Ciujung 

3. Belum ada gerbang masuk pantai 
Ciujung 

4. Belum ada fasilitas pendukung 
pariwisata (toilet, rumah 
peribadatan dll) 

 

5.6 Kepariwisataan Kecamatan Argabinta 

Kecamatan Argabinta Kabupaten Cianjur secara geografis terletak diantara 7o20’ -7o25’ 

Lintang Selatan dan 106o48’ – 106o57’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah: 

 Sebelah Utara,berbatasan dengan Kecamatan Cijati 

 sebelah Timur, berbatasan dengan Keeamatan Sindangbarang, Kecamatan Leies. 

 sebelah Selatan. berbatasan dengan Samudra Indonesia. 

 Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. 

Secara geografis wilayah Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur posisinya terletak pada 

lernbah,lereng, puncak dan hamparan yaitu: 

 Desa Yang geografisnya berada di lembah yakni Desa Bojongkaso dan Desa 

Sukamanah. 

 Desa yang geografisnya berada di hamparan: Desa Sinar Laut, Desa Wangunjaya, Desa. 

 Desa yang berada di lereng: Desa Neglasari dan Desa Mulyasari, Desa Karangsari. 

Mekarsari, Desa Wanasari dan Tanjungsari. 

 Desa yang berada di puncak yaitu Desa Bunisari 

Apabila ditinjau dari ketinggian geografis desa di Kecamatan Agrabinta mempunyai 

ketinggian rata-rata 144 m dari permukaan laut. Letak desa yang tertinggi dari pemukaan laut 

yaitu desa Mulyasari dan Bunisari dengan rata-rata ketinggian 250 mdpl, sedangkan terendah 
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berada di desa Sinarlaut dan Tanjungsari yang berada di dataran rendah yaitu dengan ketinggian 

8 m dari permukaan laut. 

Di wilayah Kecamatan Agrabinta terdapat pekebunan karet yang disebut sebgai 

perkebunan Argabinta. Perkebunan Agrabinta salah satu unit usaha dari PT. Perkebunan 

Nusantara VIII (PTPN VIII ) Jawa Barat dengan Luas Areal Konsesi 3.010,89 Ha berlokasi 

sekitar +120 KM dari Cianjur. 

Daya tarik wisata yang bisa dijumpai di Kecamatan Agrabinta yaitu ; 

 Pantai Tipar Sinarlaut dan sekitarnya (muan cisokan dan bukit ragadiem) 

 Pantai Cikakap pantai 

 Lugina 

 Gua Gedong Peteng 

 

5.6.1 Potensi Alam Pantai Tipar Sinarlaut Pantai Muara Cisokan dan Bukit Ragadiem 

Pantai Tipar secara adminstratif berada di daerah desa Sinarlaut Kccamatan 

Agmbinta.Pantai Tipar mempunyai karakteristik pantai berpasir dan berombak yang besar. 

Secara geografis pantai Tipar bcrada pada 70o26’3.60”S dan 106o52’16.12”E. Pantai tipar 

memiliki panjang pantai ± I Km di sebelah timur dibatasi Olah muara sungai Cisokan dan di 

sebelah barat dibatasi Oleh Bukit Ragadiem. Muara Cisokan pada musim kemarau selalu 

mengalami fenomena “Bugel”. Bugel adalah fenomena alam Yang biasa terjadi di beberapa 

muara sungai di wilayah Cianjur Selatan. Fenomena Bugel ini terjadi setiap musim kemarau tiba. 

Fenomena Bugel terjadi karena aliran sungai terbendung Oleh pasir-pasir pantai yang tertiup 

angin dan menutupinya dan semakin lama akan membentuk menjadi bendungan/tanggul yang 

menghambat/menutupi aliran sungai tersebut. Pada saat Bugel ini merupakan pesta rakyat, 

karena pada saat Bugel benyak ikan yang terperangkap di muara. Muara Cisokan memiliki pantai 

yang tidak kalah potensinya dengan pantai Tipar. Sebelah utara Pantai Muara Cisokan 

menghadap ke perairan payau Muara Cisokan dengan perairan tenang dan bisa digunakan 

sebagai lokasi berenang, sedangkan sebelah Selatan Menghadap ke Samudra Indonesia dengan 

ombak besar. Bukit Ragadiem adalah sebuah bukit disebelah timur Pantai Tipar. Secara 

geografis bukit Ragadiem benda pada7o25’54.87”S dan 106o51’26.83”E. Keunikan bukit 

Ragadiem, Bukit ini melengkapi lasekap Pantai Tipar, menjadi titik tertinggi di pantai Tipar. 
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Cerita masyarakal menjelaskan bahwa di daerah bukit Ragadiem terdapat makam yang 

dikeramatknn Oleh warga desa. 

Untuk mencapai Pantai Tipar, Pantni Muara Cisokon dan Bukit Ragadiem terdapat 2 

alternatif yaitu melalui jalan darat atau menggunakan perahu. Pilihan pertama jalan melalui 

engan jarak tempuh + 9,8 Km dengan kondisi jalan batu, tanah dan sebagian kecil jalan beton. 

Melalui jalan darat kita akan disuguhkan pemandangan perkebunan kelapa dan kegiatan 

membuat gula dari nira kelapa. Alternatif lain adalah mmemakai perahu dengan jarak tempuh 4 

Km. Melalui jalan air kita akan melihat kcgiatan warga dalam mcnangkap ikan dengan berbagai 

cara diantaranya dengan mcnggunakan “Anco”, selain itu kita dapatmelihat hutan mangrove 

yang ada di pinggir sungai ketika kita akan sampai di muara sungai Cisokan. 

Tabel. 5.12 Kendala Pantai Sinarlaut dan Sekitarnya 

Wisata Alamat Kendala 
Potensi Alam Pantai Tipar 
Sinarlaut Pantai Muara 
Cisokan dan Bukit Ragadiem 

Desa Sinarlaut, kecamatan 
Argabinta Kabupaten Cianjur 

1. Akses jalan menuju pantai 
tipar relatif panjang dengan 
kondisi jalan batu dan tanah 

2. Akses air harus dilakukan 
studi terlebih dahulu karena 
di sungai Cisokan banyak 
terdapat banyak bagang 
tempat menjaring ikan 

3. Tidak ada petunjuk jalan 
untuk menuju Pantai Tipar 
dan sekitarnya 

4. Belum adanya gerbang 
menuju daerah tujuan 
wisata 

5. Belum ada fasilitas 
pendukung pariwisata 

 

5.6.2 Potensi Alam Pantai Cikakap 

Pantai Cikakap secara adminstratif temasuk kedalamwilayah Desa Tanjungsari Kecamatan 

Agrabinta. Secara geografis Pantai Cikakap berada pada 7o26’29.72”S dan 

106o56’55.83”E.Pantai Cikakap memiliki mess yang kabarnya kerap dijadikan tempat 

penampungan ikan wargasekitar yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan. Namun sayang, 

kondisinya sudah tak terurus. Akses menuju pantai Cikakap melalui jalan tanah dan batu. 

Perairan pantai Cikakap memiliki potensi perikanan berupa lobster. Kualitas lobster asal menjadi 

satu di antara yangterbaik di Asia Tenggara. Lobster asal Cikakap berkualitas ekspor ini banyak 
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diburu negara-negara seperti Jepang atau Korea Selatan. Untuk menuju pantai cikakap dari arah 

JalanRaya Cidaun kita harus menempuh jalan batu dan tanah sepanjang 2,4 Km. buruk nya 

kualitas jalan menuju pantai Cikakap menjadi hambatan berkembangnya pariwisata dan 

perekonomian warga. 

 

Tabel. 5.13 Kendala Pantai Cikakap 

Wisata Alamat Kendala 
Pantai Cikakap Desa Tajungsari Kecamatan 

Argabinta Kabupaten Cianjur 
1. Akses jalan menuju pantai 

Cikakap masih berupa jalan 
tanah dan batu 

2. Pantai Cikakap belum 
mempunyai fasilitas 
pariwisata yang memadai  

3. Tidak ada petunjuk jalan 
untuk menuju pantai 
Cikakap 

4. Belum adanya gerbang 
menuju daerah tujuan 
wisata 

 

5.6.3 Potensi Alam Pantai Lugina  

Pantai Lugina merupakan salah satu destinasi wisata Pantaidi Cianjur Selatan. Pantai 

Lugina secara administratif berada dalam wilayah desa Wanasari Kecamatan Agrabinta 

Kabupaten Cianjur. Secara geografis pantai Cikakap berada pada 7o26’41.31”S dan 

106o59’9.87”E. Tidak hanya pantai disana juga ada pemandangan gunung, goa, dan spot-spot 

Iainnya. Spot Iain yang palingmenarik adalah peninggalan sejarah berupa sebuah bungker atau 

istilah warga setempat menyebutnya Gedong Peuteng ( bangunan tua peninggalan jaman belanda 

). Gedong Peutengini terletak pada 7o26’36.05”S dan 106o59’13.00”E. Akses jalan menuju 

pantai Lugina ± 4,84Km dari Jalan Raya Agrabinta. 

Tabel. 5.14 Kendala Pantai Lugina 

Wisata Alamat Kendala 
Pantai Lugina Desa Wanasari Kecamatan 

Argabinta Kabupaten Cianjur 
1. Akses jalan menuju pantai 

Lugina masih berupa jalan 
tanah dan batu 

2. Pantai Lugina belum 
mempunyai fasilitas 
pariwisata yang memadai  

3. Tidak ada petunjuk jalan 
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untuk menuju pantai 
Lugina 

4. Belum adanya gerbang 
menuju daerah tujuan 
wisata 

 

5.7 Kepariwisataan Kecamatan Leles 

Kecamatan Leles secara geografis berada pada 70o16’-7o24’ Lingkar Selatan dan 106o65’ – 

107o05’  Bujur Timur dengan batas wilayah : 

 Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Cijati 

 Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Cibinong 

 Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Agabinta 

 Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Cijati dan Kecamatan Agrabinta 

Secara geogafis wilayah Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur posisinya terletak pada 

lembah dan lereng yaitu: 

 Desa yang berada di lereng : Desa Sukajaya, Desa Sukamulya, Desa Pumbaya, 

 Desa Sukasima dan Desa Walahir. 

 Desa yang berada di Iembah : Desa Pusakasari, Desa Nagasari, Desa Mandalawangi, 

Desa Puncakwangi, Desa Simasari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari 

 Desa Yang berada di hamparan : Desa Karyamukti dan Desa Sindangsari. 

 Desa Yang berada di puncak : Desa Puncakwangi. 

Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur pada tahun 2015 tidak ada perubahan dari tahun 

sebelumnya. Diantaranya Kecamatan Leles terdiri dari 12 desa, 44 RW dan 169 RT. Sedangkan 

paling banyak terdapat di desa Purabaya scbanyak 5 RW dan 19 RT, Sedangkan RW tetendah 

ada di desa Mandalawangi yaitu sebanyak 2 RW dan 7 RT. 

Tabel. 5.15 Luas dan Pembagian wilayah Administratif Menurut Desa Kec. Leles 

No Desa Luas Wilayah 

(Km2) 

Jumlah 

Dusun 

Jumlah 

RW 

Jumlah 

RT 

1 Pusakasri 2,20 3 3 11 

2 Nagasari 5,30 3 3 13 

3 Sukajaya 12,40 4 4 18 

4 Sukamulya 8 4 4 15 
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5 Purabaya 6,5 5 5 19 

6 Sukasirna 5,7 3 3 19 

7 Walahir 12,40 4 4 18 

8 Puncakwangi 16,20 4 4 15 

9 Sirnasari 6,30 4 4 10 

10 Karyamukti 4,40 4 4 15 

11 Mandalawangi 6 2 4 7 

12 Sindangsari 4,30 4 2 9 

 Jumlah/Total 89,70 44 44 165 

 

 

5.7.1 Sumberdaya Wisata 

Secara umum letak geografis desa di Kecamatan Leles berada di lereng yaitu sebanyak 

5desa dan 4 desa berada di lembah sedangkan 2 desa di hamparan dan 1 desa di puncak. Adapun 

kemiringan wilayahnya yaitu semua desa di kecamatan Leles mempunyai kemiringan sedang 

(150 -250). Apabila ditinjau dari ketinggian, rataratanya adalah diketinggian 280 mdpl. Letak 

desa yang tertinggi yaitu desa Sirnasari dengan ketinggian 400 mdpl, sedangkan terendah berada 

di desa Sukasirna yaitu dengan ketinggian 135 mdpl. 

Potensi wilayah yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Leles diantaranya adalah: 

 Sumber Air Panas Sukasirna 

 Curug Cicalobak 

Sesuai dengan bentang alamnya yang berbukit, sumberdaya dan daya tarik wisata di 

Kecamatan Leles berupa potensi air panas dan air terjun. 

5.7.2 Potensi Alam Sumber Air Panas Sukasirna 

Mata dir panas Sukasirna mempakan mata air alami yang terdapat di aliran sungai yang 

berada di Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur. Mata air ini berpotensi menjadi 

tujuanwisata baru di wilayah Cianjur Selatan. Sccara geografis Ictak sumber air panas 

Sukasirnapada 7o21’45.57”S dan 107o1’16.61”E. 

Mata air panas Sukasirna masih dikelola secara swadaya Oleh masyarakat. 

Denganpengunjung di dominasi Oleh wisatawan warga Kabupaten Cianjur. Dari Jalan Raya 

Agrabinta menuju baledesa Sukasirna sekitar 12,7 Km, kondisi jalan berupajalan beton dengan 
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lebar jalan antara 3-4 m. Kecilnya lebar jalan tersebut menyulitkan pengendara mobil ketika 

berpapasan. Dari desa Sukasirna menuju mata air panas Sukasirna kita harus menempuhjarak 2,2 

Km. Kondisi jalan menuju mata air Sukasirna berupa jalan kecil, hanya bisa dilalui oleh motor. 

Tabel 5.16 Kendala Mata Air Sukasirna 

Wisata Alamat Kendala 
Sumber Mata Air Panas 
Sukasirna 

Desa Sukasirna Kecamatan 
Leles Kabupaten Cianjur 

1. Akses jalan menuju mata 
air hanya bisa dilalui oleh 
sepeda motor 

2. Sumber mata air panas 
Sukasirna belum 
mempunyai fasilitas 
penunjang pariwisata 

3. Tidak ada petunjuk jalan 
untuk menuju Sumber Mata 
Air Panas Sukasirna 

4. Belum adanya gerbang 
menuju sumber mata air 
panas Sukasirna 

5. Seumber mata air panas 
Sukasirna masih dikelola 
secara swadaya oleh warga 
masyarakat 

 

5.7.3 Potensi Alam Curug Cicalobak 

Air terjun Cicalobak terletak di tengah perbukitan di wilayah selatan Cianjur, tepatnya di 

Kampung Leuwi Binong, Desa Simasari, Kecamatan Leles, yang berjarak 65 kilometer daripusat 

kota kabupaten. Secara geografis Air Terjun Cicalobak berada pada 70o19’49.21”S dan 

107o1’24.96”E memiliki daya tarik tersendiri karena pengujung dapat menikmatipesona alam 

tersebut dari atas dan bawah air terjun.Air terjun Cicalobak, mempunyai ketinggian sekitar ±50 

meter. Wisatawan yang hendak berkunjung dapat menepuh perjalan yang cukup panjang ke arah 

selatan dari Kota Cianjur, menuju kantor Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, dengan waktu 

tempuh selama empat jam. Sedangkan lokasi air terjun dari kantor desa, dapat ditempuh selama 

15 menit. 

Tabel 5.17 Kendala Curug Cicalobak 

Wisata Alamat Kendala 
Curug Cicalobak Desa Sukasirna Kecamatan 

Leles Kabupaten Cianjur 
1. Akses jalan menuju desa 

Sirnasari berupa jalan batu 
dan tanah 
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2. Akses menuju air terjun 
Cicalobak merupakan jalan 
setapak 

3. Air terjun Cicalobak belum 
mempunyai fasilitas 
penunjang pariwisata 

4. Tidak ada petunjuk jalan 
untuk menuju air terjun 
Cicalobak 

5. Belum adanya gerbang 
menuju air terjun Cicalobak 

6. Air terjun Cicalobak 
Sukasirna masih dikelola 
secara swadaya oleh warga 
masyarakat 

7. Sulitnya signal komunikasi 
di daerah Desa Sirnasari 

 

5.7.4 Penduduk 

Komposisi penduduk Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur didominasi oleh 

pendudukmuda/dewasa. Hal menarik yang dapat diamati pada piramida penduduk adalah adanya 

perubahan arah perkembangan penduduk Yang ditandai dengan penduduk usia 0-4 tahun yang 

jumlahnya lebih besar dari kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun. Namun 

demikian terlihat bahwa komposisi usia produktif lebih besar dibandingkan non produktif. 

 

Tabel 5.18 Komposisi Penduduk Kecamatan Leles 

No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 0-4 2.419 2.179 4.598 

2 5-9 2.287 2.047 4.334 

3 10-14 2.185 2.029 4.214 

4 15-19 1.821 1.754 3.575 

5 20-24 1.564 4.465 3.029 

6 25-29 1.207 1.194 2.401 

7 30-34 1.019 1.107 2.126 

8 35-39 919 897 1.816 

9 40-44 765 693 1.458 
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10 45-49 704 640 1.344 

11 50-54 689 540 1.229 

12 55-59 689 540 1.229 

13 60+ 665 813 1.478 

 Jumlah/Total 16.767 15.791 32.558 

 

5.7.5 Sarana Pendidikan 

Sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dikarenakan adanya sarana pendidikan yang 

dekat dengan masyarakat akan berdampak terhadap keberhasilan program wajib belajar sembilan 

tahun. Di Kecamatan Leles terdapat sebanyak 28 Sekolah Dasar, SMP sebanyak 11 buah dan 

SMA/SMK sebanyak 5 buah. Kondisi ini menunjukkan sarana pendidikan di Kecamatan Leles 

belum cukup memadai. 

Tabel 5.19 Komposisi Sarana Pendidikan 

No  Desa  SD SMP SMU/SMK 

1 Pusakasri  2 2 2 

2 Nagasari  2 0 0 

3 Sukajaya  2 1 0 

4 Sukamulya  2 0 0 

5 Purabaya  3 1 0 

6 Sukasirna  2 0 1 

7 Walahir  2 1 0 

8 Puncakwangi  4 3 0 

9 Sirnasari  2 1 0 

10 Karyamukti  3 1 0 

11 Mandalawangi  2 1 2 

12 Sindangsari  2 0 0 

 Jumlah/Total 28 11 5 

Sumber: Kecamatan Leles Dalam Angka 2017 

5.7.6 Fasilitas Kesehatan 

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan bidang sosial.Upaya 

pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah menyediakan 
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sarana dan prasarana kesehatan agar akses kesehatan semakin dekat dengan masyarakat. Berikut 

tabel jarak dcsa menujuk fasilitas kesehatan terdekat : 

Tabel 5.20 Jarak Desa dengan Fasilitas Kesehatan Terdekat Kec. Leles 

No Desa 

Jarak (Km) 

RS 

Umum 

RS 

Bersalin 

Puskesmas Praktek 

Dokter 

Mantri/Bidan 

1 Pusakasri 56 99 1 1 - 

2 Nagasari 49 100 3 3 - 

3 Sukajaya 54 100 4 4 - 

4 Sukamulya 35 100 3 3 - 

5 Purabaya 66 99 5 5 - 

6 Sukasirna 64 100 8 8 - 

7 Walahir 60 100 17 17 - 

8 Puncakwangi 46 99 15 15 - 

9 Sirnasari 58 99 15 14 - 

10 Karyamukti 55 100 1 1 - 

11 Mandalawangi 50 99 10 10 - 

12 Sindangsari 58 100 3 4 - 

Sumber : Kecamatan Leles Dalam Angka 2017 

 

5.7.7 Sarana Perekonomian 

Sarana perekonomian yang dimiliki suatu daerah mampu menjadi pendorong roda 

perekonomian. Hal ini dikarenakan sarana perekonomian termasuk salah satu faktor produksi 

yang mampu menciptakan nilai tambah. Berikut tabel industri kecil yang ada di wilayah 

Kecamatan Leles: 

Tabel 5.21 Perekonomian Kecamatan Leles 

No Desa 

Jenis Industri 

Kulit Kayu Logam 

Mulia 

Anyaman Gerbah Kain Makanan 

&Minuman 

Lainnya 

1 Pusakasri 0 1 0 0 0 0 2 0 

2 Nagasari 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 Sukajaya 0 0 0 0 0 0 2 0 

4 Sukamulya 0 0 0 2 0 0 0 0 

5 Purabaya 0 0 0 2 0 0 0 0 

6 Sukasirna 0 3 0 0 0 0 0 0 

7 Walahir 0 4 0 4 0 0 0 3 

8 Puncakwangi 0 1 0 2 15 0 0 2 

9 Sirnasari 0 2 0 1 0 0 0 0 

10 Karyamukti 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Mandalawangi 0 4 0 0 0 0 2 0 

12 Sindangsari 0 7 0 8 0 0 0 1 

 Jumlah/Total 0 22 0 19 15 0 6 6 

Sumber: Kecamatan Leles Dalam Angka 2017 

5.7.8 Penginapan 

Restoran dan penginapan merupakan fasilitas yang mendukung dalam kegiatan pariwisata, 

Kecamatan Leles masih belum mempunyai fasilitas restoran dan penginapan di daerahnya. 

Tabel 5.22 Fasilitas Restoran dan Penginapan Kecamatan Leles 

No Desa Restoran  Penginapan  

1 Pusakasri 0 0 

2 Nagasari 0 0 

3 Sukajaya 0 0 

4 Sukamulya 0 0 

5 Purabaya 0 0 

6 Sukasirna 0 0 

7 Walahir 0 0 

8 Puncakwangi 0 0 

9 Sirnasari 0 0 

10 Karyamukti 0 0 

11 Mandalawangi 0 0 

12 Sindangsari 0 0 

 Jumlah/Total 0 0 

Sumber : Kecamatan Leles dalam Angka 2017 
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5.7.9 Sarana Angkutan 

Angkutan Ojek masih mendominasi di daerah Kecamatan Leles, hal tersebut sebagai 

indikator bahwa angkutan masal seperti angkot dan elf masih belum memadai. Jenis angkutan 

lain yang mendominasi dari segi jumlah adalah angkutan Truk sebanyak 95 buah, biasanya 

angkutan truk ini digunakan untuk mengangkut hasil bumi dan hasil industri dari daerah 

Kecamatan Leles. 

Tabel 5.23 Saran Angkutan Kecamatan Leles 

No Desa Truk Ojek Bus 

1 Pusakasri 9 28 3 

2 Nagasari 8 10 0 

3 Sukajaya 9 42 0 

4 Sukamulya 16 16 0 

5 Purabaya 3 38 2 

6 Sukasirna 13 54 4 

7 Walahir 4 56 0 

8 Puncakwangi 8 45 0 

9 Sirnasari 7 42 0 

10 Karyamukti 13 23 0 

11 Mandalawangi 4 20 0 

12 Sindangsari 1 34 0 

 Jumlah/Total 95 408 9 

Sumber : Kecamatan Leles Dalam Angka 2017 

 

5.8 Potensi Wisata Budaya Cianjur Selatan 

Kekayaan alam dan budaya di Cianjur Selatan sangat beraekaragam, hal tersebut menjadi 

sebuah potensi dalam bidang pariwisata. Selain keindahan alam Cianjur Selatan menyimpan 

potensi, budaya tradisional yang juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan 

bidang pariwisata. Berikut beberapa budaya khas daerah Cianjur Selatan: 
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5.8.1 Fenomena Bugel dan Pesta Rakyat  

Bugel adalah fenomena alam Yang biasa terjadi di beberapa muara sungai di wilayah 

Cianjur Selatan. Fenomena Bugel ini terjadi setiap musim kemarau tiba. Fenomena Bugel terjadi 

karena aliran sungai terbendung Oleh pasir-pasir pantai yang tcrtiup angin dan menutupinya dan 

semakin lama akan membentuk menjadi bendungan/tanggul yang menghambat/menutupi aliran 

sungai tersebut. Pada saat Bugel ini merupakan pesta rakyat, karena pada saat Bugel banyak ikan 

Yang terperangkap di muara. Fenomena bugel tidak akan di dapat pada semua muara atau 

sungai, jarang sekali muara yang mempunyai keunikan seperti yang dimiliki muara sungai di 

Cianjur Selatan. Keunikan fenomena Bugel ini dapat menjadi daya tarik wisata Yang 

mengundang banyak sekali wisatawan untuk mengunjungi dan melihat keajaiban alam tersebut 

dari dekat. 

 

5.8.2 Nyalawena 

Sebuah tradisi yang unik di daerah Cianjur selatan ada Iah tradisi nyalawena. Nyalawena 

adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan sejak dahulu. Aktifitas ini adalah momen 

berkumpulnya seluruh warga pesisir pantai untuk mengambil hasil kekayaan berupa ikan-ikan 

kecil. Nyalawena berasal dari kata salawé yang artinya dua puluh lima. Nyalawé berarti 

melakukan kegiatan pada tanggal 25 bulan Islam, terutama di dacrah sekitar pantai Apra, 

Sindangbarang, Cianjur. Pada tanggal itu, orang-orang sekitar Sundangbarang biasanya 

berbondong-bondong ke muara sungai di pesisir untuk mengambil impun (sejenis ikan berukumn 

kecil seperti ikan teri). Yang sedang melakukan migrasi dari laut ke hulu sungai Cisadea. Di 

pantai daerah Sukabumi, impun-impun bergerak menuju muara Cimandiri, Cisolok, dan 

Sukamaya, hingga ke sungai Cibareno atau perbatasan Banten. Sebelum mengnmbil impun, 

terlebih dahulu diadakan ritual upacara wujud hormat kepada penguasa laut kidul, yaitu Nyi 

Roro Kidul, dan si Pacul agar mendapat perlindungnn dari Yang Maha Kuasa, serta hasil ikan 

yang didapat baik. Hubungan masyarakat Cianjur pada umumnnya, dengan masyarakat Cianjur 

Selatan khususnya terhadap upacara Nyalawena, secara emosional masih erat hingga saat ini, 

Pada bulan Rajab, dalam rangka memperingati Hari Besar İslam, antusias masyarakat untuk 

datang ke upacara Nyalawena Iebih banyak. Hal ini disebabkan ada kepercayaan bahwa pada 

bulan tersebut mereka akan mendapatkan hasil ikan yang Iebih banyak. Impun hasil tangkapan 

diolah menjadi berbagai macam makanan. Makanan olahan khas berbahan impun terutama yaitu 
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jalangkring, semacam dendeng berbentuk seperti rengginang. Rasanya sangat gurih dan khas. 

Sangat nikmat disajikan dengan nasi pulen hangat. 

 

5.8.3 Tutunggulan 

Kesenian tutunggulan merupakan kesenian khas daerah Cianjur. Saat ini Sanggar seni 

Samudra jaya di kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur sering mementaskan kesenian ini. 

Kesenian ini berasal dari Warungkondang, Kabupaten Cianjur, ada sebuah kesenian tradisional 

yang bernama “tutunggulan”. Sebenarnya istilah ini tidak asing lagi bagi masayarakat 

Warungkondang karena pada saat-saat tertentu, yaitu ketika memberaskan padi, maka 

tutunggulan pun terdengar. Bahkan, pada masa lalu tutunggulan sengaja dibuat sekeras mungkin 

agar bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh. Maksudnya adalah memberitahu kepada siapa 

saja yang mendengarnya bahwa di suatu tempat (asal tutunggulan) ada penghuninya. Maklum, 

ketika itu masyarakat Cianjur, termasuk masyarakat Warungkondang masih mcrupakan 

masyarakat petani yang berpindah-pindah (ber-huma). Mereka hidup secara berkelompok dan 

bertempat tinggal sementara di hutan. Dari bunyi-bunyian yang ditimbulkan oleh benturan antara 

alu dan lesung itulah yang kemudian melahirkan suatu kesenian yang disebut dengan 

“tutunggulan”. 

Tim seksi Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur (2002) 

menyebutkan bahwa kesenian tutunggulan lahir bersamaan dengan kesenian beluk. Sayangnya 

Tim tidak menjelaskan tentang kesenian yang disebut beluk. Menurut mereka, berdasarkan 

keterangan dari beberapa senimannya (Nini Acih, Nini Onem, Kikin Surtini, dan Ruslan 

suryana), kesenian tutunggulan sudah ada sejak tahun 1761. Sebab, pada waktu itu kesenian 

beluk Yang mendasari kesenian mamaos canjuran juga sudah ada. Walaupun seni tradisional 

tutunggulan telah dikenal Oleh masyarakat Warungkondang—bahkan pada tahun 50-an 

menyebar ke kecamatan Iain (Agrabinta, Kadupandak, dan Cidaun)-- namun pola-pola 

tetabuhannya baru dikenal sejak tahun 1979. Ini adalah berkat seorang seniman Cidaun yang 

bernama Suhanda. Beliu inilah yang mengembangkan pola-pola tetabuhan tutunggulan menjadi 

9 warna, yaitu: tikukur di adu, lutung luncat, sepak kuda, tikukur mandeg, buhaya ngangsar, 

sepak lodong, ajul gedang, dan ngalima. 

Ketika tutunggulan belum berkembang menjadi sebuah kesenian, ia berfungsi sebagai alat 

komunikasi. Dalam hal ini adalah pemberitahuan kepada siapa saja yang mendengamya bahwa 
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di suatu tempat (asal suara tutunggulan) ada penghuninya. Dan, ketika telah menjadi sebuah 

kesenian pun fungsi komunikasi masih tetap ada, yaitu sebagai pemberitahuan bahwa seseorang 

punya khajat dan atau pemberitahuan bahwa calon pengantin laki-laki telah tiba. Ini artinya, 

kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi sekaligus juga sebagai hiburan. 

Sebagaimana kesenian pada umumnya, kesenian tutunggulan jika dicermati secara mendalam 

juga tidak hanya mengandung nilai estctika semata, tetapi ada nilai-nilai Iain yang terkandung di 

dalamnya. Nilai-nilai itu antara Iain adalah kegotongmyongan, ketertiban dan atau keteraturan. 

Nilai kegotongroyongan terccrmin pada saat pembuatan tepung beras ketika ada tetangga yang 

punya khajat. Dengan suka rela para tetangga membantunya sembari bertutunggulan. Sedangkan, 

nilai keteltiban dan atau keteraturan tercermin dalam ber-tutunggulan itu sendiri. Dalam hal ini 

antarpemegang alu hams tahu persis kapan harus menumbuknya, sehingga tidak terjadi benturan 

antaralu. 

 

5.8.4 Lais 

Kesenian lais merupakan kesenian khas Jawa Barat. Lais adalah kesenian tradisional 

berupa pertunjukan akrobatik yang menggunakan seutar tali sepanjang kurang lebih 6 meter yang 

dibentangkan diantara 2 ruas bambu pada ketinggian 12 - 13 meter. Kesenian ini sudah ada sejak 

jaman Belanda serta cukup populer di Garut, namun sayang kesenian lais mulai jarang 

dimainkan dan nyaris punah. Kesenian Lain berasal dari Kampung Nangka Pait, Kecamatan 

Sukawening Kabupaten Garut. Kesenian lais pada awalnya diambil dari nama seorang laki-laki 

yang sangat terampil dalam memanjat pohon kelapa. Pak Laisan yang sehari-hari dipanggil Pak 

Lais adalah seorang yang sangat terampil memanjat dan memetik kelapa, bahkan jika pohon 

kelapa yang diambil berdekatan, Pak Laisan atau Pak Lais ini tidak turun terlebih dahulu ketanah 

untuk berpindah pohon, melainkan langsung melompat dari dahan/pelepah kelapa yang 

berdekatan. Keahlian Pak Lais tersebut semakin dikenal sehingga ia sering diminta untuk 

mengambil kelapa. Ketika Pak Lais melakukan atraksi tersebut, banyak masyarakat terutama 

anak-anak yang menontonya. Terkadang orang-orang yang menonton bersorak sorai sambil 

membunyikan tetabuhan, Atas inisiatif beberapa tokoh masyarakat, ketangkasan Pa Lais 

kemudian dimodifikasi dalam bentuk Iain dan ditampilkan dalam berbagai acara hiburan, 

Sebagai pengganti pohon kelapa, dipancangkanlah dua batang bambu setinggi ± 12 — 13 meter, 
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dengan arak renggang sekitar 6 meter. Pada ujung kcdua batang bambu tadi, dipasang tali atau 

tambang besar untuk Pak Lais mempertontonkan ketangkasannya.  

Adapun pertunjukan / atraksi kesenian lais ini dilakukan oleh seorang pemain lais yang 

mula-mula memanjat bambu yang berdiri dengan kctinggian hingga 13 meter. Sctelah diatas, 

pemain lais melakukan atraksi antara lain mcmbelah kelapa muda dengan menggunakan golok 

dengan hanya bcrtumpu pada lutut, kemudian meminumnya dengan posisi duduk leha-leha di tali 

tanpa sabuk pengaman. Selanjutnya pemain lais juga mclakukan atraksi akrobat dengan menari-

nari diatas tali dengan tanpa pengaman. Pada saat pertunjukan lais tersebut selalu diiringi dengan 

musik yang dimainkan oleh pemain musik. Adapun alat musik tradisional yang dimainkan 

adalah alat musik tradisional diantaranya dogdog, kendang, kempul dan terompet. Untuk Iebih 

menyemarakan acara, kesenian lais ini juga menampilkan seorang pemain yang bertugas untuk 

melakukan dialog-dialog lucu dengan pemain lain yang sedang melakukan akrobatik diatas 

bambu. 

Kesenian lais ini banyak dipertunjukan pada acara-acara hiburan antara lain pada saat acara 

khitanan. Pada perkembangannya kesenian Lais menjadi kesenian khas Jawa Barat karena 

persebarannya di daerah Jawa Barat. Pada saaat ini di daerah Cidaun Cianjur Selatan terdapat 

Kelompok Seni Lais. 

 

 

5.8.5 Kuliner Khas Cianjur Selatan 

Pada awalnya makanan hanya menjadi salah satu pelengkap kegiatan wisata. Namun 

kemudian berkembang menjadai salah satu bentuk wisata khusus yang disebut dengan istilah 

wisata kuliner mengingat makanan juga diakui sebagai ekspresif identitas dan budaya. Ada 

beberapa bentuk/varian wisata kuliner yaitu Rural/urban tourism yaitu kegiatan berkunjung di 

restoran/tempat makan saat berwisata, festival makanan lokal karena berbeda, sebagai wujud 

adanya kebutuhan makan minum selama berwisata. Culinary tourism yaitu mengunjungi pasar 

tradisional, restoran lokal, festival makanan saat datang ke destinasi wisata. Gastronomi 

tourism/Cuisine tourism/gourmet tourism yaitu bepergian ke destinasi khusus untuk menikmati 

makanan lokal, festival makanan, atau mempelajari makanan lokal secara serius. Kuliner khas 

suatu daerah saat ini sudah menjadi salah satu daya tarik wisata. Cianjur selatan menyimpan 

potensi kuliner khas diantaranya Jalangkring dan Kasem. Kedua kuliner ini berkaitan dengan 
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tradisi Nyalawena di daerah Cianjur Selatan. Ikan hasil tangkapan dari tradisi Nyalawena 

biasanya dibuat Jalngkring, yaitu kuliner yang berbentuk dendeng yang terbuat dari “impun” 

sebagai hasil dari tradisi Nyalawena. Impun hasil tangkapan pada tradisi Nyalawena juga dibuat 

Kasem. Kasem adalah panganan yang menggunakan ikan sebagai pokoknya, dan disimpan 

dalam waktu yang lama untuk permentasi alami sehingga membentuk dan menghasilakan rasa 

yang asam. Selain Kuliner Jalangkring dan Kasem yang sangat khas Cianjur Selatan, daerah ini 

juga menghasilkan beberapa jenis kuliner berikut kuliner dan kerajinan yang di hasilkan 

bcrdasarkan Kecamatan :\ 

Tabel 5.24 Kuliner dan Kerajinan Kecamatan Cidaun 

No  JENIS KULINER  No  HASIL PENGRAJIN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Sale pisang ambon  

Kripik pisang 

Kripik singkong 

Tape beras ketan 

Kelontong  

Wajit  

Gula aren 

Manisan pepaya 

Semangka 

Jenis-jenis mangga 

Manisan agar-agar 

Jarangking 

Asinan ikan 

Ikan sidat 

Kepiting/rajungan 

Udang lobster 

Macam-macam ikan laut 

Agar-agar 

Pepes impun 

Kasem  

Siput  

1 

2 

3 

4 

Sapu lidi 

Pengrajin bambu 

Pengrajin limbah kayu 

Pengrajin limbah laut 
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Sumber : Profil UPTD Kawasan Wisata Jayanti 

 

Tabel 5.25 Kuliner dan Kerajinan Kecamatan Sindangbarang 

No  JENIS KULINER  No  HASIL PENGRAJIN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Sale pisang adut  

Kripik pisang 

Kripik singkong 

Tape beras ketan 

Kelontong  

Wajit  

Gula aren 

Manisan pepaya 

Semangka 

Jenis-jenis mangga 

Jarangking 

Ikan sidat 

Kepiting/rajungan 

Udang tambak 

Macam-macam ikan anco 

Pepes impun 

1 

2 

3 

 

Sapu lidi 

Pengrajin bambu 

Pengrajin limbah kayu 

 

Sumber : Profil UPTD Kawasan Wisata Jayanti 

 

Tabel 5.26 Kuliner dan Kerajinan Kecamatan Leles 

No  JENIS KULINER  No  HASIL PENGRAJIN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Sale pisang adut  

Kripik pisang 

Kripik singkong 

Tape beras ketan 

Kelontong  

Wajit  

Gula aren 

1 

2 

3 

 

Sapu lidi 

Pengrajin bambu 

Pengrajin limbah kayu 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Manisan pepaya 

Semangka 

Jenis-jenis mangga 

Jarangking 

Ikan sidat 

Kepiting/rajungan 

Udang tambak 

Macam-macam ikan anco 

Pepes impugn 

Sumber : Profil UPTD Kawasan Wisata Jayanti 

 

Tabel 5.27 Kuliner dan Kerajinan Kecamatan Argabinta 

No  JENIS KULINER  No  HASIL PENGRAJIN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Sale pisang adut 

Kripik pisang 

Kripik singkong 

Tape beras ketan 

Kelontong  

Wajit  

Gula aren 

Manisan pepaya 

Jenis-jenis mangga 

Ikan sidat 

Kepiting/rajungan 

Udang tambak 

Macam-macam ikan anco 

1 

2 

3 

 

Sapu lidi 

Pengrajin bambu 

Pengrajin limbah kayu 

 

Sumber : Profil UPTD Kawasan Wisata Jayanti 
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5.9 Analisis Pengembangan Pariwisata Cianjur Selatan 

Identifikasi Faktor-faktor kritis  dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kendala dan 

tantangan perkembangan pariwisata di lokasi kajian Cianjur selatan. Kendala yang harus dijawab 

dalam pengembangan wisata di daerah Cianjur Selatan diantaranya adalah: 

1. Aksesibilitas menuju wisata masih sangat rendah. Kondisi jalan dalam keadaan berat dan 

sempit, sebagianya sudah rusak. Pengcmbangan wisata di daerah Cianjur Selatan 

membutuhkan aksesibilitas yang tinggi untuk mempercepat perkembangan di wilayah 

tersebut. Infrastruktur jalan yang belum optimal termasuk penerangan jalan menjadikan 

mobilitas ke wilayah Cianjur Selatan ini masih terbatas. 

2. Gerbang dan petunjuk lokasi objek wisata masih kurang. Gerbang dan Petunjuk jalan menuju 

daerah wisata akan menarik untuk mengunjungi iokasi yang menjadi daerah tujuan wisata. 

3. Fasilitas pariwisata masih terbatas. Fasilitas pariwisata seperti penginapan dan restoran 

jumlahnya masih terbatas disamping kualitasnya serta sarana dan prasarana yang ada masih 

terbatas. Hal ini menjadikan kunjungan wisata ke sana agak kesulitas tempat penginapan 

paling ke wilayah Ranca Buaya yang masuk wilayah Garut disama sarana hotel sudah cukup 

memadai sehingga kunjungan ke wilayah itu terlihat lebih banyak. 

4. Fasilitas sosial daan åsilitas umum masül terbatas. Fasilitas umum seperti fasilitas  kesehatan, 

fasilitas keuangan, pom bensin, masih terbatas di wilayah Cianjur Selatan. Fasilitas ini bukan 

hanya dibutuhkan untuk kemajuan pariwisata, tetapi juga oleh masyarakat. 

Selain kendala pengembangan pariwisata di daerah Cianjur Selatan juga menghadapi 

beberapa tantangan diantaranya adalah : 

1. Peningkatan kesadaran kolektif masyarakat dan stake holder Iainnya tentang pariwisata di 

daerahnya. 

2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai pengelola utama pariwisata di 

daerahnya 

3. Peningkatan menuju lokasi wisata, khususnya kuaitas jalan dan angkutan umum 

4. Pengembangan sumber daya wisata agar menjadi daemh tujuan wisata yang melalui 

pengemasan dan pengelolaan produk wisata 
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5. pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata tingkat desa di masing-masing daerah 

tujuan wisata 

6. pengembangan kemitraan dengan stake holder aain seperti pihak pcngelola cagar alam,  

tambak udang dll dalam rangka pengembangan pariwisata  

7. pengelolaan pengunjung yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan dan pcmasukan 

daerah. 

8. pengembangan pemasaran berbasis teknologi informasi  

Kendala dan tantangan pengembangan wisata di daerah Cianjur Selatan, terdapat critical 

factor yang harus ditangani diantaranya : 

 peningkatan kesadaran kolektif masyarakat dan stake holder Iainnya tentang pariwisata 

di daerahnya. 

 pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata tingkat desa di masing-masing 

daerah tujuan wisata. 

 pengembangan kemitraan dengan stake holder Iain seperti pihak pengelola cagar alam, 

tambak udang dll dalam rangka pengembangan pariwisata. 

 Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, melalui perbaikan kalitas jalan 

dan angkutan umum. 

 Pengembangan produk wisata yang berkualitas 

Untuk lebih memahami kedudukan dam peran strategis pemerintah daerah sebagai publik 

aktor, terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten 

Cianjur maka diperlukan pemahaman lebih kompleks dalam mengaktualisasinya sehingga dapat 

diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultur. 

Bahwa suatu perencanaan pariwisata harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan 

pemerintah yang jelas, untuk nmendorong dan mewujudkan sektor pariwisata sebagai potensi 

pendapatan yang besar, namun demikian implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Cianjur belum efektif, disebabkan: 

1. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan di daerah, adanya kesenjangan aparatur dan 

kewenangan masih menjadi masalah utama bagi berjalannya sistem pemerintahan 

sehingga dengan itu maka roda pemerintahan menjadi sedikit terhambat untuk dapat 
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menyesuaikan dengan kabupaten lainnya khususnya dengan implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata. 

2. Masih belum maksimalnya dukungan sumber daya manusia (human resources) di dalam 

pelaksanaan teknis operasional kerja diindikasikan dengan masih kurang maksimalnya 

pedoman pola kerja teknis yang diterapkan dalam implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata. 

3. Keterlaksanaan komunikasi dan koordinasi diantara pelaksana kebijakan masih kurang 

maksimal, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan koordinasi antar SKPD yang 

dilakukan belum intensif dan berkelanjutan, dengan baiknya komunikasi dan koordinasi 

maka program-program yang tercantum di dalam kebijakan pengembangan pariwisata 

dapat direalisasikan sesuai dengan sasarannya. 

4. Ketidakjelasan struktur kerja dan fungsi kerja yang ditetapkan bagi pihak-pihak 

pelaksana kebijakan, akibatnya pola hubungan dan norma-norma kerja menjadi tidak 

efektif bahkan cenderung stagnan sehingga menimbulkan ketidakefektifan terhadap 

program-program kebijakan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan. 

5. Masih rendahnya peran serta stakeholder di dalam mendukung kebijakan pengembangan 

pariwisata hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat yang minim bahkan cenderung acuh 

serta tidak ikut terlibat dalam kebijakan tersebut. 

Untuk dapat mengkaji dengan baik implementasi kebijakan perlu diketahui variabel atau 

faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang 

berpengaruh penting terhadapat implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn (Subarsono, 

2005) terdapat 6 (enam) variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, 

yakni: 

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur 

sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan 

terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen pelaksana; 

2. Sumber daya, implementasi kebijakan memerlukan sumber daya baik sumber daya 

manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non-human resources); 

3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu 

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan 

kerjasama dengan instansi lain agar sasaran kebijakan tercapai; 
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4. Karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-

pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi 

implementasi dari suatu kebijakan; 

5. Kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan 

implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan; 

6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting yaitu: 1). Respon 

implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk 

melaksanakan kebijakan; 2). Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan; dan 3). 

Intensitas diosposisi implementor. 

 

Dalam pengelolaan kebijakan pariwisata di Kabupaten Cianjur, secara  teoriti dihadapkan 

pada tiga model kebijakan yaitu: pertama, Model Rasional-komprehensif. Menurut Hoogerwerf 

seperti yang dikutip dalam Islamy(1988, hal. 4.2) model analisis kebijakan rasional-

komprehensif (sinoptis) adalah salah satu analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki 

maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak 

yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data atau 

informasi yang lengkap (komprehensif). Penganalisisan dilakukan dengan teliti, cermat dan 

detail dengan memanfaatkan sejumlah besar data/ informasi yang harus dikumpulkan hingga 

membuahkan hasil dalam bentuk keputusan/ kebijakan yang memberi dampak positif. 

Dapat diartikan bahwa model rasional-komprehensif (sinoptis) berpandangan bahwa baik 

buruknya hasil yang akan dicapai dari perumusan kebijakan publik harus mendasarkan pada 

pemikiran yang rasional atau sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kemampuan yang 

dimiliki, analisis yang dilakukan harus memiliki data atau informasi yang lengkap, sehingga 

dalam analisisnya tidak memiliki cacat atau mencapai kesempurnaan tanpa kesalahan.  

 Kedua, Model Inkremental, model ini, dicetuskan oleh Charles E. Lindblom dalam 

bukunya yang berjudul “The Science of Muddling Through” dikutip dari Islamy(1988, hal. 4.17) 

menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan model yang disebut “disjointed 

incrementalism” atau disebut dengan model inkremental. Inkremental sendiri berarti kebijakan 

yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai 

suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan hanya menambah atau 
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merubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit. Analisis dengan model inkremental ini memberikan 

jalan berbeda dari rasional-komprehensif (sinoptis), selain menawarkan kemudahan dalam 

analisis karena tidak perlu melakukan analisis secara cermat dan teliti, cukup melihat kebijakan 

yang telah ada kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang terus berubah, cukup 

melakukan utak-atik penyesuaian, hal tersebut sudah merupakan analisis.  

 Ketiga, Model Gabungan/Mixed Scanning. Model ini adalah gabungan dari model 

rasional dan model incremental. Dilihat bahwa kedua model tersebut sama-sama memiliki 

kekurangan yang cenderung membuat pengambilan keputusan tidak rasional dan tidak efisen . 

Oleh karena itu seorang ahli sosiologi yang bernama Amitai Etziomi dikutip dari Islamy(1988, 

hal. 4. 31) yang mempelajari kedua model tersebut mencetuskan suatu model kebijakan hibrida 

yang merupakan gabungan/campuran unsur-unsur kelebihan dari model rasional komprehensif 

dan incremental. Model ini disebut Mixed Scanning yang artinya pengamatan gabungan/ 

campuran. Menurutnya kelebihan dari model Mixed Scanning adalah setiap elemen/unsure pada 

masing-masing jenis keputusan (Fundamental/Inkremental) cenderung saling menciptakan 

keseimbangan (counter balance) terhadap masing-masing kekurangan. Dari keterangan di atas 

dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan yang hadir dari model rasional komprehensif dan 

incremental di satukan dalam model analisis gabungan, sehingga kekurangan dari kedua model 

tersebut diharapkan hilang karena sudah disatukan dalam model gabungan, namun rupanya justru 

dari penggabungan itu hadir permasalahan dalam bentuk pilihan penggunaannya, karena ruang 

lingkup dari permasalahan tentu berbeda-beda dan terkadang membingungkan perumus 

kebijakan.   

 Dengan melihat data dan fakta yang ada di Cianjur dalam pengelolan pariwisata terlihat 

bahwa model mixed scanning ini terlihat sangat tepat digunakan, lebih khususnya di Cianjur 

selatan. Mengingat bahwa berbagai potensi yang ada di Cianjur selatan ini belum bisa digali 

secara optimal karena berbagai keterbatasan dan kemampuan pemerintah daerahnya seperti 

dalam penyediaan infrastruktur yang sangat vital dalam menunjang pariwisata daerah ini. Oleh 

karena itu, pemerintah daerahnya harus mampu membuat kebijakan yang dapat menarik 

keterlibatan pihak lain baik swasta maupun masyarakat pada umumnya. 

 Pengembangan pariwisata ke wilayah Cianjur Selatan memang selama ini masih 

terkendala salah satunya masalah infrastruktur. Hal tersebut tentu menjadi sebab kawasan 

Selatan belum ramai didatangi wisatawan dibanding kawasan Cianjur Utara seperti Cipanas. 
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Daerah utara sudah lebih dulu banyak magnetnya. Selain pemandangan alam yang indah kondisi 

wilayah tersebut cenderung memiliki udara dingin dan infrastruktur relatif bagus. Selain itu jarak 

juga memengaruhi, utara kan dekat.  

 Namun, dalam perencanaan, Disbudpar tengah menyusun rencana pengembangan Pantai 

Jayanti di Cianjur Selatan. Untuk itu, Dinas terus menggenjot pihak-pihak terkait untuk saling 

bersinergi merangsang perkembangan pariwisata di Cianjur Selatan. Pasalnya pengembangan 

pariwisata harus dilakukan secara lintas sektoral. Pengembangan pariwisata adalah membangun 

perekonomian dan masyarakat. Hal ini harus ditunjang infrastruktur yang baik, sedangkan 

infrastuktur kewenangan Bina Marga, sedangkan Dinas Pariwisata membawahi penataan tempat 

wisatanya. Hal-hal seperti ini yang harus sinkron dan harus seimbang. 

 Cianjur Selatan sendiri terdiri dari 16 Kecamatan yang oleh Pemerintah Kabupaten 

Cianjur dikategorikan menjadi wilayah pembangunan bagian tengah meliputi Kecamatan 

Takokak, Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Campaka, Kecamatan Campaka Mulya, 

Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Leles, Kecamatan Cijati dan 

Kecamatan Kadupandak. 

 Sedangkan wilayah pembangunan selatan meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan 

Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Naringgul, Kecamatan 

Cikadu dan Kecamatan Pasirkuda. Berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi di sebelah barat, 

Samudra Indonesia di sebelah selatan, dan sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Bandung 

dan Kabupaten Garut, Cianjur Selatan memiliki berbagai potensi pariwisata seperti pantai 

Jayanti, pantai Cidaun, Danau Lewi Soro, Curug Cikondang, Curug Citambur, dan lain-lain. 

(PRLM, 13/10/14). 

 Mengngingat potensi yang cukup besar sebagai kawasan wisata di Cianjur selatan ini 

sementara kemampaun Pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan infrastruktur sangat 

terbatas. Tidak berlebihan jika Pemda sedikitnya harus membuat kebijakan yang memudahkan 

investor untuk masuk dan tertarik di Cianjur selatan. Oleh karena itu, model kebijakan mixed 
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scanning yang mengakomodasi berbagai stakeholder sangat diperlukan untuk itu.

 

 Dari gambar model tersebut jelas bahwa implementasi model mix scanning memerlukan inputan 

setidaknya dari aspek yuridis sebagai landasan atau payung hukum dari suatu kebijakan agar tidak 

menimbulkan masalah dikemudian hari atau cacat secara hukum. Selanjutnya aspek teoritis juga 

diperlukan sebagai landasan atau dasar yang kuat dari aspek keilmuan yang sudah teruji. Kemudian 

aspek empiris diperlukan berdasarkan fenomena lapangan dan pengalaman sebelumnya bagaimana 

sebuah kebijakan dapat berhasil dilaksanakan karena tidak sedikit sebuah kebijakan gagal 

dilaksanakan justru di tingkat implementasi karena untuk hal ini harus mempertimbangkan banyak 

faktor. 

 Sebagaimana hal nya dengan proses implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Cainjur ini 

yang jelas telah memiliki berbagai payung hukum baik berupa UU atau aturan dibawahnya bahkan 

produk hukum di tingkat daerah seperti Perda No 01/2017 tentang rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Kabupaten Cianjur ini. Produk hukum ini tentu saja baru merupakan awal dari niat 

baik dan komitmen pemerintahan untuk mewujdukan pariwisata yang diharapkan. Tetapi tentu saja 

tidak akan berhasil mewujud sebagaimana diharapkan jika tidak didukung oleh banyak faktor lain 
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seperti yang dijelaskan dari Model kebijakan diatas setidaknya oleh aspek sarana/prasarana, 

kelembagaan, SDM dan anggaran yang memadai.  

 Pra sayarat dasar keempat hal ini juga bukan suatu persoalan yang mudah misalnya tentang 

sarana prasarana untuk mendukung pengembangan pariwisata itu tentu memerlukan anggaran yang 

tidak sedikit dan banyak pemerintah daerah sering terkendala dalam hal ini karena besarnya anggaran 

untuk memenuhi hal itu. Misalnya untuk membuka akses ke daerah tujuan wisata tentu harus 

disediakan anggaran yang besar karena pihak swasta tidak mungkin melakukan hal itu. Oleh karena 

itu bagaimana Pemda Cianjur ini dapat mengakses dan meyakinkan pihak pemerintah baik propinsi 

maupun pusat untuk membantu pembangunan infrastruktur. 

 Dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat di bawah Ridwan Kamil sekarang ini mempunyai prioritas 

pembangunan pariwisata di Jawa barat ini seperti pernah dilansir akan membangun Pangandaran 

seperti Hawaii dan akan membangun sungai Kalimalang Bekasi seperti di Soul. Oleh karena itu 

bagaimana Pemda Cianjur sekarang dapat menawarkan kerjasama kepada pemerintah Propinsi Jawa 

Barat. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur dalam produk pariwisata 

yang harus mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak guna menunjang perkembangan 

kepariwisataan. Daya  tarik wisata harus dirancang dan dibangun/dikelola secara profesional 

sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang untuk datang. Membangun suatu objek 

wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria tertentu.  

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dengan 

melihat daya dukung yang ada. Tidaklah perlu memaksakan diri untuk membangun suatu 

objek wisata apabila daya dukung objek wisata tersebut rendah. Daya tarik suatu objek wisata 

akan berkurang atau bahkan hilang bila objek wisata tersebut membahayakan keselamatan 

para wisatawan. 

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan 

pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata yang mengakibatkan rusaknya 

lingkungan harus dihentikan pembangunannya. Pembangunan objek wisata bukanlah untuk 

merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia 

dan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga menjadi keseimbangan, 

keselarasan dan keserasian hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan 

lingkungan alam dan manusia dengan Tuhannya. 

Berdasarkan hasil analisis kebijakan pariwisata di Cianjur selatan Kabupaten Cainjur, 

terlihat bahwa perkembangan  infrastruktur, dan keterlibatan stake holder pariwisata 

menunjukkan pertumbuhan yang belum optimal. Demikian juga strategi arah kebijakan serta 

komitmen pemerintah masih relative rendah dalam mewujudkan kebijakan yang sudah 

dibuat. Lebih lanjut, posisi dayasaing pariwisata Kabupaten Cianjur yang lebih rendah harus 

menjadi tantangan bagi Kabupaten Cianjur untuk memperbaiki dan meningkatkan faktor-

faktor pendukung sektor pariwisata. 

Demikian juga prasarana pendukung pariwisata seperti jumlah hotel yang memadai, 

jalan beraspal kualitas baik, tingkat hunian hotel, dan tingkat pendidikan tenaga kerja sektor 

pariwisata berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap industri/sektor pariwisata. 

Jumlah restoran ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap industri pariwisata Kabupaten 
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Cianjur. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dapat menjadi acuan bagi pemerintah 

daerah untuk melihat indikator apa saja yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan sektor 

pariwisata Kabupaten Cianjur kedepannya.                                               

Selain kendala pengembangan pariwisata di daerah Cianjur Selatan juga menghadapi 

beberapa tantangan diantaranya adalah : 

1. Peningkatan kesadaran kolektif masyarakat dan stake holder Iainnya tentang pariwisata di 

daerahnya. 

2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai pengelola utama pariwisata di 

daerahnya 

3. Peningkatan akses menuju lokasi wisata, khususnya kuaitas jalan dan angkutan umum 

4. Pengembangan sumber daya wisata agar menjadi daerah tujuan wisata yang melalui 

pengemasan dan pengelolaan produk wisata 

5. pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata tingkat desa di masing-masing 

daerah tujuan wisata 

6. pengembangan kemitraan dengan stake holder aain seperti pihak pengelola cagar alam,  

tambak udang dll dalam rangka pengembangan pariwisata  

7. pengelolaan pengunjung yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan dan pemasukan 

daerah. 

8. pengembangan pemasaran berbasis teknologi informasi  

 

6.2 Saran 

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur merupakan salah satu hal yang 

penting dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Beberapa upaya yang harus ditingkatkan oleh pemerintah kabupaten Cianjur adalah,: 

1. Upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi dan 

pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri harus terus ditingkatkan secara 

terencana, terarah, terpadu dan efektif, antara lain dengan memanfaatkan secara 

optimal kerjasama kepariwisataan regional dan global guna meningkatkan hubungan 

antara bangsa. 

2. Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan 

kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat, 

membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan memeratakan pembangunan.  

3. Secara  proaktif melakuan upaya perlindungan, pengembagan dan pemanfaatan 

sumber daya alam dan budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata. 
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4. Mengngingat potensi yang cukup besar sebagai kawasan wisata di Cianjur selatan ini 

sementara kemampaun Pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan infrastruktur 

sangat terbatas. Tidak berlebihan jika Pemda sedikitnya harus membuat kebijakan 

yang memudahkan investor untuk masuk dan tertarik di Cianjur selatan. Oleh karena 

itu, model kebijakan mixed scanning yang mengakomodasi berbagai stakeholder 

sangat diperlukan untuk itu. 

5. Setiap kepemimpinan politik sering berpengaruh terhadap arah dan kebijakan aparatur  

birokrasi tak terkecuali di bidang pariwisata. Oleh karena itu, konsistensi dan 

komitmen terhadap agenda dan kebijakan pengembangan pariwisata sangat 

diperlukan terutama di wilayah Cianjur selatan yang masih jauh tertinggal. Padahal 

memiliki potensi pariwisata yang cukup besar sehingga dapat menjadi magnit bagi 

para wisatawan dan sumber pendapatan asli daerah.  
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ABSTRACK 
Pariwisata tumbuh secara spektakuler menjadi sektor andalan berbagai negara dalam meraih 
devisa dan pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia. Demikian juga bagi Kabupaten 
Cianjur yang memiliki beragam tempat wisata yang menarik dan banyak dikunjungi oleh 
wisatawan seperti Cipanas Cianjur. Namun pariwisata di kabupaten Cianjur bukan saja 
Cianjur Utara tetapi juga di Cianjur Selatan memiliki potensi pariwisata yang sangat 
potensial. Namun sayangnya, pengelolaan pada beberapa objek wisata tersebut belum 
optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menguraikan tentang kebijakan 
Pemerintah Daerah yang terkait dengan strategi kebijakan kepariwisataan di Kabupaten 
Cianjur, khususnya Cianjur Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran analisis 
tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten 
Cianjur. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil kajian 
menunjukan bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan belum bisa meningkatkan 
kinerja sektor pariwisata secara optimal. Beberapa indikator yang belum optimal antara lain 
pembangunan infrastructure, promosi pariwisata dan komitmen dalam implementasi 
kebijakan 
Kata Kunci: Strategi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata dan Pemerintah Daerah.  
 
ABSTRAK 
 

POLICY TOURISM CIANJUR REGIONAL POLICY DEVELOPMENT IN 
DISTRICT CIANJUR WEST JAVA 

 
Tourism is one of the development sectors that is currently being promoted by the 
government because it has an important role in the development of Indonesia, especially as a 
producer of foreign exchange. Cianjur regency has a variety of interesting sights that are 
visited by tourists, especially the northern areas of Cianjur like Cipanas. But tourism in 
Cianjur district not only North Cianjur but also in South Cianjur has tourism potential that is 
not less good and potential. But unfortunately, the management of some tourist attraction is 
not optimal. In this regard, this research will describe the policy of Local Government related 
to tourism policy strategy in Cianjur regency, especially south Cianjur. The type of research 
used is descriptive-analysis research, namely research that aims to get a description of the 
analysis of local government policy in the development of tourism in Cianjur regency. The 
type of data used is primary and secondary data. The results of the study show that the 
policies that have been implemented have not been able to improve the performance of 
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tourism sector optimally. For example indicators that have not been optimal include 
infrastructure development, lack of tourism promotion and commitment in policy 
implementation 
Key word: Policy Strategy, Tourism Development and Local Goverment. 
 

 

PENDAHULUAN  

 

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang 

digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat 

penting dalam pembangunan Indonesia, khususnya sebagai salah satu penghasil devisa 

negara. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. Di samping 

sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk 

mengurangi angka pengangguran.  

Dalam perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor yang 

diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Sektor 

pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang 

berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Pariwisata merupakan sektor 

yang terus-menerus dikembangkan pemerintah sebagai sebagai pilar pembangunan nasional 

karena mampu menopang perekonomian nasional pada saat dunia sedang mengalami krisis. 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pembangunan 

kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan 

memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, 

nasional, dan global. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor sangat berperan dalam 

proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi 

bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pariwisata mempunyai peranan 

penting dalam pembangunan nasional: meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan 

pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa (Yoeti, 2007). 

Kabupaten Cianjur memiliki beragam tempat wisata yang menarik yang banyak 

dikunjungi oleh wisatawan. Khususnya daerah utara Cianjur sudah lebih dulu banyak 

magnetnya. Selain pemandangan alam yang indah kondisi wilayah tersebut cenderung 

memiliki udara dingin dan infrastruktur relatif bagus. Selain itu jarak juga memengaruhi 

banyaknya wisatawan yang lebih memilih untuk berkunjung kelokasi wisata tersebut. Namun 

pariwisata di kabupaten cianjur bukan saja Cianjur Utara saja yang memiliki daya tarik 

wisata yang bagus tetapi Cianjur Selatan pun memimiliki potensi pariwisata yang tak kalah 
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bagus dengan Objek wisata didaerah cianjur Utara, seperti Pantai Jayanti,pantai cidaun yang 

memiliki ke indahan pantainya, danau lewi Soro, Curug Cikondang dan masih banyak lagi 

tempat-tempat wisata yang berada di daerah Cianjur Selatan.  Objek-objek wisata ini 

selayaknya mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah setempat. Namun, 

sayangnya, pengelolaan pada beberapa objek wisata tersebut belum optimal. Masih 

terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dan masih terkendala masalah infra struktur 

dalam menunjang kegiatan pariwisata telah mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek 

wisata.  

Pola pengelolaan kawasan pariwisata yang tidak menyeluruh telah menimbulkan 

dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata. Pengembangan 

kegiatan pariwisata masih berfokus  di daerah Cianjur utara dan itu pun hanya pengembangan 

aspek fisik saja, seperti hanya mengembangkan potensi alamnya, misalnya Kebun Raya 

Cibodas, Pantai Jayanti, Curug Citambur, Waduk Jangari, Tracking Gunung Gede, dan Kota 

Bunga. Sementara untuk  pengembangan kegiatan pariwisata belum terlihat upaya 

menciptakan obyek pariwisata baru, seperti dengan mengembangkan potensi wisata pantai 

yang berada di daerah Cianjur Selatan dan budaya lokal kabupaten cianjur pada umumnya 

yang bisa dijadikan daya tarik bagi pariwisata di Kabupaten Cianjur seperti upacara adat yang 

dimiliki atau kegiatan unik. Wisata kebudayaan potensial yang terus-menerus dikembangkan 

oleh Pemerintah Daerah Cianjur adalah Situs Gunung Padang Cianjur, Pantai Jayanti, Pantai 

Sereg dan atau Pantai Apra Sindangbarang, Argabinta yang berada di daerah Cianjur Selatan 

yang hingga dewasa ini banyak dikunjungi wisatawan. Pantai di Cianjur Selatan memang 

belum bisa disejajarkan dengan Pantai Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi yang sudah 

lebih dulu menjadi kawasan wisata pantai atau Pantai Pangandaran di Kabupaten 

Pangandaran. Namun dari eksotisme serta kesempatannya untuk berkembang dinilai tak 

kalah menarik. Hanya saja memang konsep penataannya masih alakadarnya. 

Pengembangan pariwisata  wilayah Cianjur Selatan memang selama ini masih 

terkendala masalah infrastruktur. Hal tersebut tentu menjadi sebab kawasan Selatan belum 

ramai didatangi wisatawan dibanding kawasan Cianjur Utara. Dalam perencanaan parisiwata 

Kabupaten Cianjur tengah menyusun rencana pengembangan Pantai Jayanti di Cianjur 

Selatan. Untuk itu, Pemda terus menggenjot pihak-pihak terkait untuk saling bersinergi 

merangsang perkembangan pariwisata di Cianjur Selatan. Pengembangan pariwisata harus 

dilakukan secara lintas sektoral.  

Dilihat dari obyek dan daya tarik yang ada, Kabupaten Cianjur relatif memiliki 

jumlah obyek wisata yang lengkap, mulai dari obyek wisata alam, buatan dan obyek wisata 
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budaya cukup tersedia. Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), potensi kepariwisataan 

di daerah Kabupaten Cianjur telah memiliki daya tarik cukup kuat bagi kunjungan 

wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hal ini seharusnya 

mampu menjadi bahan kebijakan pemerintah daerah pada khususnya, untuk memperbaiki dan 

membawa sektor pariwisata daerah menjadi lebih baik. Bahkan dengan potensinya itu, 

pengembangan sektor pariwisata ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah 

sendiri (PADS) bagi Pemkab Cianjur yang cukup signifikan bahkan dapat mendorng 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menguraikan tentang kebijakan 

Pemerintah Daerah yang terkait dengan perkembangan kepariwisataan di wilayah Kabupaten 

Cianjur, khususnya Cianjur Selatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh 

pemerintah didalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, perlu 

adanya penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan 

Kepariwisataan di Kabupaten Cianjur, khususnya terhadap strategi kebijakan di wilayah 

potensial Cianjur Selatan. 

 

METODE 

 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analisis, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran analisis tentang kebijakan pemerintah daerah 

dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur. 

 Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 

dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dan penyebaran angket kepada para 

wisatawan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung 

dari objek penelitian yaitu melalui dokumen, arsip, jurnal penelitian, buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait 

dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur, yaitu pihak Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, pihak praktisi, wisatawan, dan pihak akademisi bidang 

pariwisata di Kabupaten Cianjur. 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah hal-hal yang terkait dengan 

kepariwisataan di Kabupaten Cianjur, yaitu daerah-daerah wisata di Cianjur Selatan. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui: 

a. Survei melakukan pengamatan secara langung ke daerah yang menjadi lokasi penelitian. 
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b. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

c. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data yang diperlukan dari 

dokumen/arsip yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 Newman (2000: 145) mengatakan “qualitative data are empirical (data kualitatif 

merupakan empiris). They involve documenting real events, recording what people say (with 

words, gestures, and tone), observing specific behaviors, studying written document, or 

examining visual images” Oleh karena data dalam penelitian kualitatif adalah data empiris, 

maka pengumpulan data pun bergerak dari lapangan empiris untuk memperoleh data dan 

teori. Teknik analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

Multiple Levels of Analisis dari  Cresswell (2009: 183)  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Menurut Kodyat (2001) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat 

lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan lingkungan dalam dimensi sosial, 

budaya, alam dan ilmu. Sementara, Burkart dan Medlik (Bram, 2006) menjelaskan pariwisata 

sebagai suatu trasformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ke tujuan-

tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan 

mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. 

Sedangkan Wahab (2003) menjelaskan pariwisata adalah salah satu jenis industri 

baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan 

lapangan kerja peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor 

produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-

industri klasik, seperti kerajinan tangan dan cindera mata, penginapan, transportasi secara 

ekonomi juga dipandang sebagai industri. 

Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa 

diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, 

meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta memperkenalkan seni budaya 

daerah dan hasil kerajinan daerah untuk dapat dipasarkan kepada wisatawan, baik wisatawan 

mancanegara maupun wisatawan nusantara,dan yang tak kalah penting adalah dapat 

memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). 
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Dalam melakukan pengembangan pariwisata dibutuhkan berbagai pendukung untuk 

memperlancar jalannya kegiatan, antara lain sumber daya manusia yang berkualitas, adanya 

dana yang cukup memadai, didukung sarana dan prasarana serta kebijakan dari Pemerintah 

Daerah yang memprioritaskan bidang pariwisata. Suatu kegiatan pengembangan pariwisata 

yang sudah baik tanpa adanya dukungan dari hal-hal tersebut diatas tidak mungkin dapat 

mencapai hasil yang diharapkan, artinya setiap pengembangan bidang pariwisata sangat 

membutuhkan dana serta SDM yang berkualitas di samping ditunjang adanya sarana dan 

prasarana serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Pengembangan pariwisata dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan aspek destinasi dan aspek market.  

Meskipun aspek market perlu dipertimbangkan namun macam, sifat dan perilaku 

obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk menjaga kelestarian dan 

keberadaannya, sehingga pengembangannya harus berdasarkan market driven. 

Pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan secara nasional, regional atau Provinsi 

dan kawasan ataupun obyek. Perencanaan secara nasional disusun berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku serta berbagai issues dan fenomena yang berkembang. Sementara 

itu, pengembangan pariwisata regional atau lokal didasarkan pada regulasi di daerah serta 

persepsi dan preferensi masyarakat sebagai bentuk realisasi paradigma baru yang 

memberdayakan masyarakat. Proses perencanaan pengembangan pariwisata yang 

mengkoordinasikan pemikiran nasional dan pemikiran masyarakat akan menghasilkan 

perencanaan terpadu. Secara langsung perencanaan ini akan menjadi participation planning. 

Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang 

dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni: 

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan 

lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata; 

2) Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan 

manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta 

terpeliharanya mutu lingkungan hidup; 

3) Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; dan 

4) Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai 

berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi 

pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang 

dipertanggungjawabkan (accountable). 

Perencanaan Nasional Pengembangan Pariwisata menghasilkan strukturisasi 

pengembangan kawasan konservasi. Perubahan yang mendasar adalah konsep kawasan 



164 

 

sebagai fungsi utama pelestarian. Sementara pemanfaatan hanya dilakukan terhadap aspek 

jasa estetika, pengetahuan (pendidikan dan penelitian) terhadap ekosistem dan 

keanekaragaman hayati filosofi, pemanfaatan jalur untuk tracking dan adventuring. 

Proses yang hampir sama dapat dilakukan terhadap perencanaan pariwisata wilayah 

regional Provinsi. Pada perencanaan ini akan menghasilkan wilayah atau kawasan 

pengembangan pariwisata. Perencanaan pada level wilayah Provinsi ini merupakan 

perencanaan yang menampung perencanaan lokal dengan menjabarkan dan berpedoman pada 

perencanaan nasional. 

Menurut Suwantoro (2004), upaya pengembangan pariwisata yang dilihat dari 

kebijakan dalam pengembangan wisata alam, dari segi ekonomi pariwista alam akan dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan. Memang pariwisata alam membutuhkan investasi yang 

relatif lebih besar untuk pembangunan sarana dan prasarananya. Untuk itu diperlukan 

evaluasi yang teliti terhadap kegiatan pariwisata alam tersebut. Banyak pendapat yang 

menyatakan bahwa pariwisata alam yang berbentuk ekoturisme belum berhasil berperan 

sebagai alat konservasi alam maupun untuk mengembangkan perekonomian. Salah satu 

penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan dana pengembangan kegiatannya. 

Berbagai definisi tentang kebijakan kepariwisataan dikemukakan oleh ahli-ahli 

pariwisata. Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai 

regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang 

memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara 

langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus 

kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi. 

Biederman (2007) menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan 

kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah 

harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari 

kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan 

bahwa sasaran akhir dari kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau 

daerah dan kehidupan warga negaranya. 

 ‘A tourism policy defines the direction or course of action that a particular 

country, region, locality or an individual destination plans to take when developing 

or promoting tourism. The key principle for any tourism policy is that it should 

ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent 

possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate 
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objective of a tourism policy is to improve the progress of the nation (region or 

locality) and the lives of its citizens’. 

Menurut Edgell, dkk. (2008,) perencanaan kepariwisataan memperkuat kedudukan 

kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Edgell, dkk (2008) mengemukakan bahwa 

model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi dan misi yang diikuti oleh 

serangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan taktik dalam pengembangan pariwisata. 

 Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara efektif 

sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi, pada kenyataannya 

banyak sekali konflik kepentingan di tingkat para pengambil keputusan pada saat 

mengimplementasikan kebijakan maupun perencanaan kepariwisataan yang sebenarnya 

sudah disepakati bersama sehingga perkembangan pariwisata tidak lagi mengacu pada 

kebijakan dan perencanaan yang sudah dibuat. 

 Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks 

dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai 

perubahan besar pada level lokal, nasional dan internasional. Dalam konteks perubahan besar 

tersebut lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah 

untuk memasarkan potensi wisatanya. Pada kondisi inilah kebijakan pariwisata menjadi 

sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata adalah industri yang 

multidimensi dan lintas sektoral. Keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata 

bukan sektor yang berdiri sendiri. Pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan 

pariwisata semakin rumit dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu (Brawnwel 

dalam Theobald (ed), 2005: 406).  

 Intervensi pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan 

menerapkan beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan 

memberikan incentive dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, seperti; aturan 

pemanfaatan lahan, membatasi akses wisatawan terhadap daerah-daerah yang rawan terhadap 

kerusakan, melindungi budaya lokal, mengarahkan prilaku wisatawan yang berwawasan 

lingkungan, pembatasan dalam penggunaan energi, menghemat sumber alam yang langka, 

mengurangi polusi dan memeberikan incentive terhadap pembangunan infrastruktur yang 

juga bermanafaat bagi host seperti sistem transportasi, perlindungan terhadap ruang hijau 

kota dan national park.  

 Pemilihan terhadap instrumen kebijakan akan sangat menentukan apabila didasarkan 

kepada kajian yang utuh terhadap tujuan yang ingin dicapai dengan cara seefisien mungkin, 

tidak didasarkan pada kajian yang parsial dan tidak menyeluruh. Hal terpenting juga perlu 
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didasari oleh moral dan kemauan politik yang baik. Isu-isu yang berkembang saat ini 

mengenai perencanaan pariwisata hanya lebih menekankan aspek teknis saja padahal 

sebenarnya merupakan masalah politik yang menyangkut regulasi terhadap semua komponen 

pariwisata yang ada dalam rangka menuju pariwisata berkelanjutan (Theobald, 2005).  Peran 

policy maker adalah sangat penting dalam menentukan kebijakan pariwisata yang akan 

diambil untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Untuk itu perlu adanya 

pemahaman bagi policy maker tentang konsep perencanaan pariwisata yang baik. 

 Kepariwisataan tidak mungkin bisa eksis tanpa komitmen dan dukungan yang kuat 

dari pemerintah seperti yang dikemukan secara terpisah oleh Elliot (1997) dan Veal (2002) 

dalam Judisseno (26: 2017). 

It is ilny governments that have the power to provide the political stability, 

security, and legal financial frameworks that tourism requires. It is 

governments that provides essential service and basic infrastructure. And it 

is only national governments that van negotiate and make agreements with 

other government, on issues such as immigration procedures or flying over 

and/or landing on landing on national territory. Thus, the tourist industry is 

inseparable from the role government as public policy-maker and 

implementer (hlm.19). 

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan 

Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani Presiden RI pada 29 Desember 2005. Dasar 

pemikirannya adalah untuk, pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam 

bentuk jasa atau kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak 

berkunjung ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakuan 

perjalanan untuk mengenali, mencintai alam dan ragam budaya Indonesia. Kedua, mengambil 

langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan 

pariwisata nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, 

memberantas kemiskinan dan memeratakan pembangunan. Ketiga, secara proaktif melakuan 

upaya perlindungan, pengembagan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk 

pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, menggunakan tema “Indonesia 

Ultimatye in Diversity” dalam setiap kegiatan promosi di luar negeri dan tema “Kenali 

Negerimu Cintai Negerimu. Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara” dalam setiap kegiatan promosi 

di dalam negeri. 

 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor I Tøhun 2017 tentang Rencana 

Induk pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur dan Penyelengaraan Kepariwisataan 
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dijelaskan bahwa Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Cianjur adalah “Mewujudkan 

Cianjur Sebagai Destinasi Pariwisata Pangan Mandiri”. Dalam mewujudkan visinya 

ditempuh melalui misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi: 

a. mewujudkan Destinasi Pariwisata pangan mandiriberkelas nasionaJ yang 

mengintegrasikan kekayaan potensi pariwisata daerah yang khas dan berdaya 

saing global; 

b. membangun struktur Industri Pariwisata Yang kuat dan terintegrasi, serta 

bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan budaya dalam menghadapi 

persaiangan global; 

c. membangun Pemasaran Pariwisata yang terpadu, efektif dan effisien, serta 

bertanggung jawab dalam membangun Citra pariwisata di Kabupaten berskala 

nasional; dan 

d. membangun Kelembagaan Kepariwisataan yang mampu meningkatkan integrasi 

pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dan menciptakan sumber daya 

manusia yang berkompetensi baik nasional maupun internasional. 

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur bertujuan 

untuk : 

a. mewujudkan pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya; 

b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan pariwisata buatandan industri 

kreatifitas Kabupaten dalam membentuk identitas kepariwisataan Kabupaten; 

c. mewujudkan potensi pariwisata pangan Kabupaten sebagai destinasi pariwisata 

berkelas nasional dan internasional yang berkelanjutan; 

d. mewujudkan industri pariwisata Kabupaten yang berwawasan lingkungan dan 

budaya Kabupaten; 

e. mewujudkan kemitraan antara industri pariwisata mikro, kecil, menengah dan 

besar di Kabupaten dalam pengembangan produksi dan distribusi berbasis lokal, 

tingkat nasional dan internasional; 

f. mewujudkan sistem pemasaran pariwisata secara terpadu di Kabupaten untuk 

meningkatkan kunjungan Wisatawan; 

g. optimalisasi peran Pemerintah Kabupaten, dan pemangku kepentingan terkait 

kepariwisataan, serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata secara terpadu 

dan berkelanjutan; 

h. mewujudkan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan yang 

berkualitas, ramah lingkungan, dan terpadu secara regional, nasional, dan 
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internasional untuk mendukung Pembanguan Kepariwisataan yang berkelanjutan 

dan berdaya saing global; dan 

i. mendorong pemberian insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan 

yang mendukung pembangunan kepariwisataan Kabupaten. 

Sedangkan lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Cianjur 

mencakup: 

a. pembangunan Destinasi Pariwisara Kabupaten (DPK), Kawasan Pengembangan 

Pariwisata KabupatM1 (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 

(KSPK) yang tema khas pengembangan dan mampu menjawab isu strategis, serta 

mewuju&amp;an visi dan misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten; 

b. pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Unggulan Kabupaten 

(KPPUK) yang memillki tema khusus untuk pengembangan dan prioritas 

pembangunan kepariwisataan, serta mampu menjawab dan mewujudkan visi misi 

pernbangunan kabupaten. 

Enam lokasi dalam kajian ini meliputi enam kecamatan yang ada di KSPK pantai 

Jayanti-Apra- Sinarlaut-dan sekitarnya. Kecamatan tersebut yaitu: Kecamatan Cidaun ; 

dengan ODTW Rest Area Cilaki, Pantai Jayanti, Pantai Ciwidig. Kecamatan Sindangbarang ; 

dengan ODTW Pantai Apra. Kecamatan Agrabinta ; dengan ODTW Pantai Tipar Sinarlaut. 

Kecamatan Leles ; dengan ODTW Air Panas Sukasirna.  

Potensi Wisata Budaya Cianjur Selatan 

Kekayaan alam dan budaya di Cianjur Selatan sangat beraekaragam, hal tersebut 

menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata. Selain keindahan alam Cianjur Selatan 

menyimpan potensi, budaya tradisional yang juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk 

meningkatkan bidang pariwisata. Berikut beberapa budaya khas daerah Cianjur Selatan: 

Pertama, Bugel adalah fenomena alam Yang biasa terjadi di beberapa muara sungai di 

wilayah Cianjur Selatan. Fenomena Bugel ini terjadi setiap musim kemarau tiba. Fenomena 

Bugel terjadi karena aliran sungai terbendung Oleh pasir-pasir pantai yang tcrtiup angin dan 

menutupinya dan semakin lama akan membentuk menjadi bendungan/tanggul yang 

menghambat/menutupi aliran sungai tersebut. Pada saat Bugel ini merupakan pesta rakyat, 

karena pada saat Bugel banyak ikan Yang terperangkap di muara.  

Kedua, sebuah tradisi yang unik di daerah Cianjur selatan ada Iah tradisi nyalawena. 

Nyalawena adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan sejak dahulu. Aktifitas ini adalah 

momen berkumpulnya seluruh warga pesisir pantai untuk mengambil hasil kekayaan berupa 

ikan-ikan kecil. Nyalawena berasal dari kata salawé yang artinya dua puluh lima. Nyalawé 
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berarti melakukan kegiatan pada tanggal 25 bulan Islam, terutama di dacrah sekitar pantai 

Apra, Sindangbarang, Cianjur.  

Ketiga, kesenian tutunggulan merupakan kesenian khas daerah Cianjur. Saat ini 

Sanggar seni Samudra jaya di kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur sering mementaskan 

kesenian ini. Kesenian ini berasal dari Warungkondang, Kabupaten Cianjur, ada sebuah 

kesenian tradisional yang bernama “tutunggulan”. Sebenarnya istilah ini tidak asing lagi bagi 

masayarakat Warungkondang karena pada saat-saat tertentu, yaitu ketika memberaskan padi, 

maka tutunggulan pun terdengar.  

Keempat, kesenian lais merupakan kesenian khas Jawa Barat. Lais adalah kesenian 

tradisional berupa pertunjukan akrobatik yang menggunakan seutar tali sepanjang kurang 

lebih 6 meter yang dibentangkan diantara 2 ruas bambu pada ketinggian 12 - 13 meter. 

Kesenian ini sudah ada sejak jaman Belanda serta cukup populer di Garut, namun sayang 

kesenian lais mulai jarang dimainkan dan nyaris punah. Kesenian Lain berasal dari Kampung 

Nangka Pait, Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut. Kesenian lais pada awalnya diambil 

dari nama seorang laki-laki yang sangat terampil dalam memanjat pohon kelapa.  

Kuliner Khas Cianjur Selatan 

Pada awalnya makanan hanya menjadi salah satu pelengkap kegiatan wisata. Namun 

kemudian berkembang menjadai salah satu bentuk wisata khusus yang disebut dengan istilah 

wisata kuliner mengingat makanan juga diakui sebagai ekspresif identitas dan budaya. Ada 

beberapa bentuk/varian wisata kuliner yaitu Rural/urban tourism yaitu kegiatan berkunjung di 

restoran/tempat makan saat berwisata, festival makanan lokal karena berbeda, sebagai wujud 

adanya kebutuhan makan minum selama berwisata. Culinary tourism yaitu mengunjungi 

pasar tradisional, restoran lokal, festival makanan saat datang ke destinasi wisata. Gastronomi 

tourism/Cuisine tourism/gourmet tourism yaitu bepergian ke destinasi khusus untuk 

menikmati makanan lokal, festival makanan, atau mempelajari makanan lokal secara serius. 

Kuliner khas suatu daerah saat ini sudah menjadi salah satu daya tarik wisata. Cianjur selatan 

menyimpan potensi kuliner khas diantaranya Jalangkring dan Kasem. Kedua kuliner ini 

berkaitan dengan tradisi Nyalawena di daerah Cianjur Selatan. Ikan hasil tangkapan dari 

tradisi Nyalawena biasanya dibuat Jalngkring, yaitu kuliner yang berbentuk dendeng yang 

terbuat dari “impun” sebagai hasil dari tradisi Nyalawena. Impun hasil tangkapan pada tradisi 

Nyalawena juga dibuat Kasem. Kasem adalah panganan yang menggunakan ikan sebagai 

pokoknya, dan disimpan dalam waktu yang lama untuk permentasi alami sehingga 

membentuk dan menghasilakan rasa yang asam. Selain Kuliner Jalangkring dan Kasem yang 

sangat khas Cianjur Selatan,  
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Visi pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai destinasi unggulan 

pariwisata Jawa Barat tampaknya masih membutuhkan waktu. Kebijakan-kebijakan yang 

sudah dilaksanakan masih belum bisa meningkatkan kinerja sektor pariwisata secara optimal. 

Hal ini terlihat dari perkembangan posisi dayasaing pariwisata Kabupaten Cianjur, yang 

dilihat dari hasil analisis yang cenderung menurun dan belum optimal. 

Misalnya indikator-indikator yang nilai dayasaingnya menunjukkan tren 

pertumbuhan yang negatif antara lain pembangunan infrastructure, dan kurangnya promosi 

pariwisata. Buruknya infrastruktur jalan tentunya bukan merupakan tanggung jawab langsung 

dinas pariwisata melainkan dinas pekerjaan umum. Namun, hal ini mengindikasikan bahwa 

masih kurang baiknya koordinasi antar dinas yang seharusnya menjadi salah satu fokus 

kebijakan. Disbudpar Kabupaten Cianjur harus lebih meningkatkan komunikasi ke dinas lain 

yang memiliki peranan penting terhadap sektor pariwisata Kabupaten Cianjur. Menurunnya 

kunjungan wisata tampaknya dikarenakan kurangnya promosi dan inovasi dalam menarik 

minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Sejak 

kebijakan dijalankan hampir tidak ada inovasi-inovasi baru dari objek wisata yang ada untuk 

bisa menarik wisatawan untuk datang.  

Lebih lanjut, kebijakan yang masih belum optimal juga bisa dilihat dari terlalu 

berfokusnya pembangunan dayatarik wisata ke kawasan Puncak-Cipanas sedangkan objek 

wisata yang ada di kawasan Cianjur Selatan masih kurang tertata. Hal ini menyebabkan 

kurang berkembangnya akomodasi wisata seperti hotel, penginapan, restoran, dan villa yang 

ada di kawasan Cianjur Selatan karena kurangnya minat investor untuk berinvestasi di 

kawasan ini. Bahkan banyak restoran, rumah makan, atau pun tempat-tempat penjualan 

cenderamata yang sudah ada harus gulung tikar karena sepinya pengunjung yang datang 

(Disbudpar Kabupaten Cianjur, 2012). 

Pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur harus meningkatkan 

dayasaing pariwisata, terutama indikator-indikator yang menunjukkan pertumbuhan yang 

negatif dan posisi yang lebih rendah, serta faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dari 

hasil analisis untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata guna mencapai visi sebagai 

destinasi wisata unggulan Jawa Barat. Selain itu, kawasan wisata Cianjur Tengah dan Selatan 

juga harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena potensi yang ada di wilayah ini masih 

sangat besar untuk dieksplorasi. 

Identifikasi faktor-faktor kritis dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kendala 

dan tantangan perkembangan pariwisata di lokasi kajian Cianjur selatan. Kendala yang harus 

dijawab dalam pengembangan wisata di daerah Cianjur Selatan adalah: 
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1. Aksesibilitas menuju wisata masih sangat rendah. Kondisi jalan dalam keadaan 

berat dan sempit. Pengcmbangan wisata di daerah Cianjur Selatan membutuhkan 

aksesibilitas yang tinggi untuk mempercepat perkembangan di wilayah tersebut. 

Misalnya akses dari kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta harus memadai 

dan mudah. Dengan adanya tol Seroja ke wilayah Cianjur selatan dapat lebih 

mudah dengan akses tol melaui Ciwidey. 

2. Gerbang dan petunjuk lokasi objek wisata masih kurang. Gerbang dan Petunjuk 

jalan menuju daerah wisata akan menarik untuk mengunjungi lokasi yang menjadi 

daerah tujuan wisata. 

3. Fasilitas pariwisata masül terbatas. Fasilitas pariwisata seperti penginapan dan 

restoran jumlahnya masih terbatas. Bahkan yang adapun terasa kurang memadai, 

penginapan yang agak memadai misalnya sudah dibangun di daerah ranca buaya 

tetapi itu wilayah Kabupaten Garut sedangkan di wilayah Cianjur Selatan ini 

sendiri masih sangat kurang. 

4. Fasilitas sosial daan åsilitas umum masül terbatas. Fasilitas umum seperti fasilitas  

kesehatan, fasilitas keuangan, pom bensin, masih terbatas di wilayah Cianjur 

Selatan. Fasilitas ini bukan hanya dibutuhkan untuk kemajuan pariwisata, tetapi 

juga oleh masyarakat. 

Selain kendala pengembangan pariwisata di daerah Cianjur Selatan juga menghadapi 

beberapa tantangan diantaranya adalah : Pertama, bagaimana meningkatan kesadaran kolektif 

masyarakat dan stake holder lainnya tentang urgensi pariwisata bagi kemajuan dan 

kesejahteraan daerahnya. Kedua, upaya untuk meningkatan kapasitas dan kapabilitas 

masyarakat sebagai pengelola utama pariwisata di daerahnya. Ketiga, Peningkatan akses 

menuju lokasi wisata, khususnya kuaitas jalan dan angkutan umum. Keempat, pengembangan 

sumber daya wisata agar menjadi daemh tujuan wisata yang melalui pengemasan dan 

pengelolaan produk wisata, Kelima, pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata 

tingkat desa di masing-masing daerah tujuan wisata. Keenam, pengembangan kemitraan 

dengan stake holder aain seperti pihak pcngelola cagar alam,  tambak udang dll dalam rangka 

pengembangan pariwisata. Ketujuh, pengelolaan pengunjung yang mampu meningkatkan 

jumlah kunjungan dan pcmasukan daerah. Kedelapan, pengembangan pemasaran berbasis 

teknologi informasi  

Kendala dan tantangan pengembangan wisata di dacrah Cianjur Selatan, terdapat 

critical factor yang harus ditangani diantaranya : Pertama, upaya peningkatan kesadaran 

kolektif masyarakat dan stake holder lainnya tentang pariwisata di daerahnya. Kedua, upaya 
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pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata tingkat desa di masing-masing daerah 

tujuan wisata. Ketiga, pengembangan kemitraan dengan stake holder Iain seperti pihak 

pengelola cagar alam, tambak udang dll dalam rangka pengembangan pariwisata. Keempat, 

Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, melalui perbaikan kalitas jalan dan 

angkutan umum. Kelima, upaya pengembangan produk wisata yang berkualitas termasuk 

cenderamata atau oleh-oleh sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. 

 Berbagai masalah dan kendala itu sedikitnya akan tereliminasi atau bahkan hilang jika 

didalamnya ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Komitmen pemerintah 

mempunyai peranan kunci terhadap keberhasilan pencapain pembangunan di bidang 

pariwisata. Kuat lemahnya derajat komitment pemerintah suatu negara dalam pembangunan 

pariwisata mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata (Hermawan, 2002: 

19). Lebih lanjut dijelaskan bahwa komitmen pemerintah yang kuat akan mampu 

memobilisasi sumber daya yang dimiliki, sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin 

dipercepat dan dioptimalkan. Kegiatan bisnis pariwisata bersifat multisektoral, yang 

melibatkan berbagai sketor yaitu perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, kesehatan, 

pertahanan dan kemanan, industri, masyarakat, pemerintah daerah dan sebagaianya 

(Hermawan, 2002: 19). Hal ini memerlukan peran pemerintah untuk melakukan mobilisasi 

yang mampu menggerakkan seluruh kepentingan pariwisata dari tingkat nasional sampai 

tingkat masyarakat lokal. Komitmen untuk mensinergikan berbagai kepentingan antar sektor 

sangat penting disini, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.  

 Industri pariwisata akan berlangsung tatkala ada sejumlah rangsangan uyang menarik, 

kemudahan perijinan, kepastian usaha, promosi dan sebagainya. Pemerintah juga melakukan 

perlindungan dan proteksi yang ketat terhadap industri pariwisata, mengingat pariwisata 

sangat rentan terhadap berbagai kerusakan lingkungan, tinggalan arkeologi, kesehatan, wabah 

penyakit dan sebagainya. Majunya industri pariwisata dengan kebijakan yang holistik akan 

dapat memperkuat ekonomi negara sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Gee, 1997: 292; Hermawan, 2002: 19).  

 Pengembangan pariwisata dengan memberikan peluang pengusaha lokal untuk 

berinvestasi dalam berbagai industri pariwisata menjadi kebijakan yang harus dilakukan 

pemerintah. Keterlibatan ini akan menunjukkan sensitivitas efek pengembangan pariwisata 

terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial. Pemerintah menetapkan standar untuk 

pembangunan pada daerah pariwisata. Ketinggian bangunan tidak melebihi pohon kelapa 

atau 15 meter, rasio lahan atau area bangunan dengan ruang terbuka hijau, struktur dan desin 
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bangunan sesuai dengan karakter lokal, pemanfaatan produk lokal, dan persyaratan lainnya 

terkait dengan optimalisasi produk lokal (King and Whitelaw, 1992). 

Dalam pengelolaan kebijakan pariwisata di Kabupaten Cianjur, secara  teoriti 

dihadapkan pada tiga model kebijakan yaitu: pertama, Model Rasional-komprehensif. 

Menurut Hoogerwerf seperti yang dikutip dalam Islamy(1988, hal. 4.2) model analisis 

kebijakan rasional-komprehensif (sinoptis) adalah salah satu analisis dari sudut hasil atau 

dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan 

membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang 

rasional yang didukung oleh data atau informasi yang lengkap (komprehensif). 

Penganalisisan dilakukan dengan teliti, cermat dan detail dengan memanfaatkan sejumlah 

besar data/ informasi yang harus dikumpulkan hingga membuahkan hasil dalam bentuk 

keputusan/ kebijakan yang memberi dampak positif. 

Dapat diartikan bahwa model rasional-komprehensif (sinoptis) berpandangan bahwa 

baik buruknya hasil yang akan dicapai dari perumusan kebijakan publik harus mendasarkan 

pada pemikiran yang rasional atau sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kemampuan 

yang dimiliki, analisis yang dilakukan harus memiliki data atau informasi yang lengkap, 

sehingga dalam analisisnya tidak memiliki cacat atau mencapai kesempurnaan tanpa 

kesalahan.  

 Kedua, Model Inkremental, model ini, dicetuskan oleh Charles E. Lindblom dalam 

bukunya yang berjudul “The Science of Muddling Through” dikutip dari Islamy(1988, hal. 

4.17) menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan model yang disebut 

“disjointed incrementalism” atau disebut dengan model inkremental. Inkremental sendiri 

berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Model ini memandang 

kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan 

hanya menambah atau merubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit. Analisis dengan model 

inkremental ini memberikan jalan berbeda dari rasional-komprehensif (sinoptis), selain 

menawarkan kemudahan dalam analisis karena tidak perlu melakukan analisis secara cermat 

dan teliti, cukup melihat kebijakan yang telah ada kemudian disesuaikan dengan 

permasalahan yang terus berubah, cukup melakukan utak-atik penyesuaian, hal tersebut 

sudah merupakan analisis.  

 Ketiga, Model Gabungan/Mixed Scanning. Model ini adalah gabungan dari model 

rasional dan model incremental. Dilihat bahwa kedua model tersebut sama-sama memiliki 

kekurangan yang cenderung membuat pengambilan keputusan tidak rasional dan tidak efisen 

. Oleh karena itu seorang ahli sosiologi yang bernama Amitai Etziomi dikutip dari 
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Islamy(1988, hal. 4. 31) yang mempelajari kedua model tersebut mencetuskan suatu model 

kebijakan hibrida yang merupakan gabungan/campuran unsur-unsur kelebihan dari model 

rasional komprehensif dan incremental. Model ini disebut Mixed Scanning yang artinya 

pengamatan gabungan/ campuran. Menurutnya kelebihan dari model Mixed Scanning adalah 

setiap elemen/unsure pada masing-masing jenis keputusan (Fundamental/Inkremental) 

cenderung saling menciptakan keseimbangan (counter balance) terhadap masing-masing 

kekurangan. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan yang hadir 

dari model rasional komprehensif dan incremental di satukan dalam model analisis gabungan, 

sehingga kekurangan dari kedua model tersebut diharapkan hilang karena sudah disatukan 

dalam model gabungan, namun rupanya justru dari penggabungan itu hadir permasalahan 

dalam bentuk pilihan penggunaannya, karena ruang lingkup dari permasalahan tentu berbeda-

beda dan terkadang membingungkan perumus kebijakan.   

 Dengan melihat data dan fakta yang ada di Cianjur dalam pengelolan pariwisata 

terlihat bahwa model mixed scanning ini terlihat sangat tepat digunakan, lebih khususnya di 

Cianjur selatan. Mengingat bahwa berbagai potensi yang ada di Cianjur selatan ini belum bisa 

digali secara optimal karena berbagai keterbatasan dan kemampuan pemerintah daerahnya 

seperti dalam penyediaan infrastruktur yang sangat vital dalam menunjang pariwisata daerah 

ini. Oleh karena itu, pemerintah daerahnya harus mampu membuat kebijakan yang dapat 

menarik keterlibatan pihak lain baik swasta maupun masyarakat pada umumnya. 

 Pengembangan pariwisata ke wilayah Cianjur Selatan memang selama ini masih 

terkendala salah satunya masalah infrastruktur. Hal tersebut tentu menjadi sebab kawasan 

Selatan belum ramai didatangi wisatawan dibanding kawasan Cianjur Utara seperti Cipanas. 

Daerah utara sudah lebih dulu banyak magnetnya. Selain pemandangan alam yang indah 

kondisi wilayah tersebut cenderung memiliki udara dingin dan infrastruktur relatif bagus. 

Selain itu jarak juga memengaruhi, utara kan dekat.  

 Namun, dalam perencanaan, Disbudpar tengah menyusun rencana pengembangan 

Pantai Jayanti di Cianjur Selatan. Untuk itu, Dinas terus menggenjot pihak-pihak terkait 

untuk saling bersinergi merangsang perkembangan pariwisata di Cianjur Selatan. Pasalnya 

pengembangan pariwisata harus dilakukan secara lintas sektoral. Pengembangan pariwisata 

adalah membangun perekonomian dan masyarakat. Hal ini harus ditunjang infrastruktur yang 

baik, sedangkan infrastuktur kewenangan Bina Marga, sedangkan Dinas Pariwisata 

membawahi penataan tempat wisatanya. Hal-hal seperti ini yang harus sinkron dan harus 

seimbang. 
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 Cianjur Selatan sendiri terdiri dari 16 Kecamatan yang oleh Pemerintah Kabupaten 

Cianjur dikategorikan menjadi wilayah pembangunan bagian tengah meliputi Kecamatan 

Takokak, Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Campaka, Kecamatan Campaka Mulya, 

Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Leles, Kecamatan Cijati dan 

Kecamatan Kadupandak. 

 Sedangkan wilayah pembangunan selatan meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan 

Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Naringgul, 

Kecamatan Cikadu dan Kecamatan Pasirkuda. Berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi di 

sebelah barat, Samudra Indonesia di sebelah selatan, dan sebelah timur dengan wilayah 

Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Cianjur Selatan memiliki berbagai potensi 

pariwisata seperti pantai Jayanti, pantai Cidaun, Danau Lewi Soro, Curug Cikondang, Curug 

Citambur, dan lain-lain. (PRLM, 13/10/14). 

 Mengngingat potensi yang cukup besar sebagai kawasan wisata diCianjur selatan ini 

sementara kemampaun Pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan infrastruktur sangat 

terbatas. Tidak berlebihan jika Pemda sedikitnya harus membuat kebijakan yang 

memudahkan investor untuk masuk dan tertarik di Cianjur selatan. Oleh karena itu, model 

kebijakan mixed scanning yang mengakomodasi berbagai stakeholder sangat diperlukan 

untuk itu. 

 

SIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis kebijakan pariwisata di Cianjur selatan Kabupaten 

Cainjur, terlihat bahwa perkembangan indikator infrastruktur, indikator keterbukaan, dan 

indikator pengaruh pariwisata menunjukkan pertumbuhan yang belum optimal. Sedangkan, 

indikator pengaruh pariwisata dan indikator keterbukaan berada di posisi yang lebih rendah. 

Demikian juga strategi arah kebijakan serta komitmen pemerintah masih relative rendah 

dalam mewujudkan kebijakan yang sudah dibuat. Lebih lanjut, posisi dayasaing pariwisata 

Kabupaten Cianjur yang lebih rendah harus menjadi tantangan bagi Kabupaten Cianjur untuk 

memperbaiki dan meningkatkan faktor-faktor pendukung sektor pariwisata. 

2. Jumlah hotel, jalan beraspal kualitas baik, tingkat hunian hotel, dan tingkat 

pendidikan tenaga kerja sektor pariwisata berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap 

industri/sektor pariwisata. Jumlah restoaran ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap 

industri pariwisata Kabupaten Cianjur. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dapat 
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menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melihat indikator apa saja yang perlu 

diprioritaskan dalam pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Cianjur kedepannya. 

                                                     

                                                    SARAN 

 

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur, salah satunya kualitas jalan. Kualitas jalan 

yang baik dapat menjadikan akses ke tempat wisata lebih baik dan nyaman dilalui sehingga 

mendorong wisatawan untuk datang. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum harus 

ditingkatkan dalam memerhatikan pembangunan infrastruktur terutama yang terkait dengan 

industri pariwisata. 

2. Meningkatkan promosi objek-objek wisata Kabupaten Cianjur. Saat ini 

Kabupaten Cianjur sudah memiliki Grand Design Pembangunan dan Pengembangan 

Destinasi Wisata, namun melihat masih rendahnya promosi pariwisata Kabupaten Cianjur 

maka diperlukan adanya promosi untuk memperkenalkan program ini kepada wisatawan. 

Promosi-promosi yang ada saat ini masih kurang efektif. Sarana-sarana yang saat ini sudah 

ada seperti Tourism Information and Center harus lebih dioptimalkan dalam memberikan 

informasi kepada wisatawan dan calon wisatawan yang akan datang. Selain itu, dalam 

promosinya Kabupaten Cianjur juga harus menonjolkan keunggulan kondisi alam yang 

dimiliki untuk menarik wisatawan. 

3. Mendukung industri hotel dan akomodasi laninnya. Berdasarkan hasil analisis, 

industri hotel dan akomodasi lainnya memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 

pariwisata Kabupaten Cianjur terlebih di wilayah selatan. Pemerintah harus meningkatkan 

kerjasama dengan pelaku industri hotel di kawasan wisata untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan agar dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi. 

4. Menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan Kabupaten Cianjur sehingga 

wisatawan yang datang merasa nyaman dan aman sehingga tidak bosan untuk berwisata di 

kawasan wisata Kabupaten Cianjur. 

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur harus lebih memperhatikan 

pengarsipan data-data yang terkait dengan sektor pariwisata karena dengan tersedianya data 

yang lengkap dapat memudahkan akademisi ataupun pihak swasta dalam melakukan 

penelitian dan pengembangan kegiatan wisata. 
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