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RINGKASAN 

 

Kondisi geografis Kabupaten Pangandaran yang memiliki banyak 
potensi wisata menjadi sebuah kekayaan daerah yang dimiliki. Kondisi 

eksisting kekayaan potensi daerah yang melimpah di sektor 
kepariwisataan tidak berhenti sampai disitu perlu upaya 

pengembangan dan eksploitasi destinasi wisata baru kedepannya. 
Kajian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui analisis 
SWOT serta terknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi 

partisipan dan studi dokumentasi. 
Kajian ini menunjukan bahwa untuk meningkatkan potensi 

wisata di Kabupaten Pangandaran perlu menggunakan optimalisasi 
kekuatan untuk meraih peluang dengan strategi yaitu: meningkatkan 

dan melakukan eskploitasi potensi destinasi melalui sumber daya yang 
ada berdasarkan standarisasi yang berlaku di Kab. Pangandaran; 
memaksimalkan dan memberikan ruang bagi pengusaha yang berminat 

mendirikan hotel atau penginapan serta menonjolkan potensi wisata 
yang ada; pemerataan dan perbaikan akses menuju seluruh destinasi 

wisata di Kab. Pangandaran.; optimalisasi setiap media transportasi 
yang ada baik jalur udara, laut ataupun darat; memberikan pelatihan 

dan kesiapan sumberdaya manusia dalam mengelola destinasi wisata 
dengan standar yang berlaku. 

Berkaitan dengan belum adanya standarisasi teknis yang berlaku 

di Kabupaten Pangandaran maka dari itu perlu dilakukan peninjauan 
secara normatif melalui Peratruan Menteri Pariwisata No.14 Tahun 

2016 Tentang Pedoman Pariwisata berkelanjutan yang mencakup 
empat ruang lingkup. Ruang lingkup tersebut meliputi pengelolaan 

destinasi wisata berkelanjutan, pemanfataan ekonomi untuk 
masyarakat local, pelestarian budaya bagi masyarakat dan 

pengunjung, pelestarian lingkungan. 
Kesimpulan dari kajian ini bahwa standarisasi dan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) pengembangan destinasi wisata dalam 

pengembangan wisata di Kabupaten Pangandaran merupakan hal yang 
penting dalam kegiatan mengelola sumberdaya pariwisata yang ada. 

Standarisasi kebijakan pengembangan destinasi wisata diperlukan 
untuk kegiatan eksploitasi kedepannya guna menghidari hal yang tidak 

diinginkan. Dibalik itu kebijakan standarisasi pengembangan destinasi 
wisata di Kabupaten Pangandaran kedepannya akan menjaga kualitas 
sehingga banyak mendatangkan para wisatawan. Maka dari itu 

diperlukan suatu SOP bagi pengembangan destinasi wisata di 
Kabupaten Pangandaran sehingga tercipta ketertiban dan kepastian 

hukum bagi stakeholder. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Otonomi daerah merupakan sebuah amanat nasional dalam 

pemberian sebagian kewenangan pemerintahan pusat pada pemerintah 

daerah. Tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 dikatakan 

bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pada 

pelaksanaannya beberapa kewenangan dari pemerintahan pusat 

diberikan pada permerintahan daerah contohnya dalam pengalokasian 

anggaran, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan eksploitasi 

sumberdaya. 

Pemerintahan daerah melalui otonomi daerah memiliki 

kewenangan mengatur daerah otonomnya dengan penyesuaian kondisi 

ekonomi, sosial, budaya dan potensi daerahnya. Dalam kajian ini 

daerah otonom yang menjadi pembahasan adalah Kabupaten 

Pangandaran, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat secara 

resmi Kabupaten ini dibentuk. Kabupaten Pangandaran merupakan 

salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan Ibu 

Kota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Parigi. Kabupaten 

Pangandaran dengan luas wilayah keseluruhan sebesar + 1.010 km2. 

Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah kewenangan 

dalam mengelola Sektor pariwisata. Saat ini sektor pariwisata 

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 
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dipandang sebagai sektor yang paling terkemuka, karena mempunyai 

pengaruh secara 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 

yang dikemukakan Gelgel (2006). 

Kondisi geografis Kabupaten Pangandaran yang memiliki banyak 

potensi wisata menjadi sebuah kekayaan daerah yang dimiliki. 

Terdapat potensi wisata di Kabupaten Pangandaran salah satunya 

Pantai Pangandaran, Pantai Batu Karas, Pantai Karapyak, Green 

Canyon (Cukang Taneuh), Pantai Batu Hiu, Curug Citumang, Pantai 

Madasari, Pantai Karang Nini, Curug Bojong, Cagar Alam Pananjung, 

Pantai Keusik Luhur, Santirah River Tubing, Saung Muara, Desa 

Wisata Selasari, Pantai Karang Tirta, Goa Sumur mudal dan Air Terjun 

Curug Jojogan. Kondisi eksisting kekayaan potensi daerah yang 

melimpah di sektor kepariwisataan tidak berhenti sampai disitu perlu 

upaya pengembangan dan eksploitasi destinasi wisata baru 

kedepannya. 

Octavia (2015:30) mengemukakan bahwa pariwisata merupakan 

keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan 

tinggalnya orang asing disuatu tempat, dengan syarat bahwa mereka 

tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting 

yang memberikan keuntungan bersifat permanen maupun sementara. 

Gambaran tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam kegiatan 

pariwisata orang yang melakukannya akan memberikan dampak postif 

bagi daerah yang dikunjungi. Keuntungan yang bersifat permanen atau 

sementara akan berdampak pada daerah yang menjadi tujuan 

pariwisata. Maka dari itu meninjau potensi pariwisata di Kabupaten 
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Pangandaran sangat menjanjikan akan kebermanfaatan yang diterima. 

Pengembangan dan pembukaan potensi wisata di Kabupaten 

Pangandaran akan membawa dampak bagi para wisatawan sehingga 

lebih tertarik untuk menjadikan daerah ini sebagai destinasi wisata. 

Menurut Perda Kab. Pangandaran No 14 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan kegiatan kepariwisataan salah satu 

tujuannya adalah menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, 

kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui 

kegiatan kepariwisataan serta mewujudkan pemanfaatan hasil 

pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat. Sebagai tujuan dari kegiatan kepariwisataan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu mewujudkan tujuan 

tersebut melalui kewenangan otonomi daerahnya.  

Misi pembanganguan kepariwisataan tercantum di Perda Kab. 

Pangandaran No. 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah Tahun 2018–2025 yaitu memanfaatkan dan 

mengelola sumber daya Kepariwisataan secara berkelanjutan sehingga 

dapat berdaya saing dalam upaya meningkatan kinerja ekonomi 

Daerah dan taraf hidup masyarakat;  mengoptimalkan potensi sumber 

daya alam, budaya, dan sumber daya manusia sebagai pendukung 

terciptanya Pariwisata Daerah yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan; dan membangun Destinasi Pariwisata dan lingkungan 

masyarakat yang aman dan nyaman dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  Upaya pengembangan dan pembanguna 

kepariwisataan di Kab. Pangandaran memiliki tujuan untuk 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menunjang 

kehidupan.  

Guna menunjang kepariwisataan, di Kabupaten Pangandaran 

cukup tersedia sarana akomodasi atau penginapan yang tersebar sejak 

memasuki kawasan wisata Pangandaran. Pada tahun 2016 di 

Kabupaten Pangandaran terdapat 206 hotel dengan 3.285 kamar dan 
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5.218 tempat tidur. Jumlah tamu yang menggunakan jasa akomodasi 

hotel selama tahun 2016 sebanyak 310.438 orang terdiri dari 303.918 

orang WNI dan 6.520 orang WNA. Sedangkan tenaga kerja yang 

terserap di sektor hotel sebanyak 1.144 orang. Kabupaten Pangandaran 

memiliki 131 potensi destinasi wisata yang memiliki daya tarik 

tersendiri. Potensi wisata di Kabupaten Pangandaran tentunya harus 

dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Hal  tersebut sejalan 

dengan apa yang disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Intansi Pemerintah Dinas Pariwista Kabupaten Pangandaran dimana 

dalam LAKIP disebutkan bahwa Kualitas produk wisata yang dimiliki 

Kabupaten Pangandaran belum secara menyeluruh dikembangkan, hal 

akan menghambat terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pangandaran dan 

pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional, belum lagi dukukungan 

dari masih masyarakat belum sepenuhnya menerima pengembangan 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatjan 

kesejahteraan masyarakat. 

Upaya pengembangan destinasi kepariwisataan Kab. 

Pangandaran baik destinasi yang yang sudah ada maupun destinasi 

yang baru akan membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakat 

dan pembangunan daerah. Dibalik itu dengan berbagai potensi yang 

ada perlu dilakukan kajian dalam proses pengembangan destinasi  

yang ada di Kabupaten Pangandaran ,dalam hal ini yaitu Strategi 

kebijakan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran.  

Sehingga pada pelaksanaannya kedepan proses pengembangan 

destinasi wisata Kabupaten Pangandaran memiliki batu pijakan dan 

koridor-koridor yang berdasar. 

Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran perlu 

dilaksanakan secara professional, dibentuknya sebuah standarisasi 

dan SOP dalam kegiatan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten 

Pangandaran akan menunjukan bahwa wisata yang ada di Kab. 
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Pangandaran memiliki kualitas baik dan layak untuk di kunjungi oleh 

para wisatawan. Peranan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran 

melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 

sebagai fasilitator berupaya untuk mewujudkan pengembangan dan 

pengelolaan destinasi wisata yang professional di Kabupaten 

Pangandaran melalui upaya-upaya kearah pengembangan pariwisata 

melalui empat hal utama yaitu: Perencanaan (Planning) daerah atau 

kawasan pariwisata, pembangunan (Development) fasilitas utama dan 

pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (Policy) pariwisata, serta 

pembuatan dan penegakan peraturan (Regulation). Berdasarkan latar 

belakang tersebut perlu adanyanya penataan dan pengembangan 

secara professional potensi destinasi wisata yang ada di Kabupaten 

Pangandaran. Penataan dan pengembangan secara professional 

tentunya didukung dengan adanya regulasi atau kebijakan serta 

standarisasi yang jelas. Sehingga perlu di analisa dalam “Kajian 

Standarisasi dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengembangan 

Destinasi Wisata Di Kabupaten Pangandaran”.  

1.2. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang di atas Kabupaten Pangandaran memiliki 131 

potensi destinasi wisata yang terbagi menjadi 128 objek wisata alam, 

13 objek wisata budaya dan 15 objek wisata buatan. Sehingga perlu 

disadari bahwa perlu adanya standarisasi bagi pengembangan destinasi 

wisata yang dikelola oleh swadaya masyarakat setempat. Dari 131 

potensi destinasi yang ada baru ada 5 destinasi wisata yang dikelola 

oleh Pemerintah Daerah dan belum adanya standarisasi bagi 

pengembangan wisata. 

Banyak Wisata baru berdampak pada pelayanan dan fasilitas 

yang disediakan oleh pengelola destinasi wisata berbeda-beda. Fasilitas 

destinasi wisata mulai dari akses, kondisi akses, dan akomodasi yang 

disediakan oleh pihak pengelolaa destinasi wisata di Kabupaten 

Pangandaran masih berbeda-beda, untuk adanya pemerataan perlu 
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standarisasi terkait pengembangan destinasi wisata sebagai salah satu 

rujukan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan bagi 

pengelola destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran. Dari 

permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, 

yang di jadikan sebagai landasan penelitian lebih lanjut adalah 

bagaimana strategi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten 

Pangandaran dan bagaimana standarisasi yang mengatur secara 

langsung terkait pengelolaan destinasi wisata di kabupaten 

pangandaran. 

1.3. Maksud dan Tujuan   

1.3.1 Maksud 

Kajian tentang Standarisasi dan SOP (Standar Operasional 

Prosedur) Pengembangan Destinasi Wisata Di Kabupaten Pangandaran 

disusun dengan maksud mendapatkan gambaran secara nyata 

mengenai Strategi Pengembangan Destinasi Wisata yang bisa dilakukan 

di Kabupaten Pangandaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan 

potensi-potensi wisata daerah yang dimiliki. Serta menggambarkan 

bagaimana standarisasi pengembangan wisata di Kabupaten 

Pangandaran. Sehingga kedepannya sebagai bahan rujukan kajian ini 

dapat memberikan saran dan masukan melalui rekomendasi agar 

fasilittas dan kelengkapan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran 

bisa berkembang berdasarkan standarisasi yang ada. Standarisasi 

dalam pengembangan menjadi sebuah kebijakan yang mengatur dalam 

prosesi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran. 

1.3.2. Tujuan  

Sementara, tujuan kajian ini adalah untuk: 

1) Menggambarkan Strategi Kebijakan Pengembangan 

Destinasi Wisata di Kabupaten Pangandaran 

2) Menyusun Standarisasi Penyelenggaraan Destinasi Wisata 

di Kabupaten Pangandaran 
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3) Menyusun SOP Penyelenggaraan Destinasi Wisata di 

Kabupaten Pangandaran 

1.4. Sasaran  

Sasaran dari kegiatan kajian tentang strategi pengembangan 

destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran terdiri dari : 

1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran 

2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 

3) Badan Usaha Milik Desa Seluruh Kabupaten Pangandaran  

1.5.  Dasar Hukum  

Dalam melakukan kajian tentang strategi pengembangan destinasi 

wisata di Kabupaten Pangandaran dasar hukum yang ada sebagai 

berikut :  

1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah  

2) Undang-undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat 

4) Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan 

5) Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan   

6) Perda Kab Pangandaran No. 7 Tahun 2018 Tentang Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2018-2025  

7) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, 

Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan 

1.6.  Kerangka Pemikiran 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyumbangkan 

pendapatan besar di daerah-daerah Indonesia setelah mineral dan batu 

bara. Pendapatan tersebut menjadikan sebagai nilai devisa bagi sebuah 

negara karena adanya kegiatan pariwisata. Tidak hanya sampai disitu 
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pariwisata dapat mendorong pembangunan dan perkembangan 

masyarakat yang bermukim di daerah wisata. 

 United Nation World Tourism Organization (2013) mengemukakan 

bahwa pariwisata adalah aktifitas perjalanan dan tinggal seseorang 

atau kelompok di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak 

lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, atau tujuan 

lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya 

tersebut.  Sedangkan Soebagyo, (2010:70) mengemukakan bahwa 

Pariwisata dimaknai sebagai perjalanan yang penuh atau lengkap, 

yaitu bepergian dari suatu tempat tertentu ke satu atau beberapa 

tempat lain, singgah atau tinggal beberapa saat tanpa bermaksud 

untuk menetap, dan kemudian kembali ke tempat asal.  

Kegiatan wisata biasanya berkaitan dengan liburan dan kegiatan 

yang dilakukan diluar daripada kegiatan rutin taua pekerjaan. Wisata 

dilakukan oleh berbagai kalangan dengan tujuan yang berbeda. Dalam 

UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa: 

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. (Pasal 1 angka 

1). 

Kegiatan pariwisata tidak terlepas dari wistawan sebagai subjek 

yang melakukannya. Norval dalam Yuliani (2013) mengemukakan 

wisatawan adalah setiap orang yang datang di suatu negara yang 

alasanya bukan untuk menetap atau bekerja di situ secara teratur, dan 

membelanjakan uang yang di dapatkannya di lain tempat. Soekadijo 

(2000) menambahkan bahwa wisatawan adalah pengunjung di negara 

yang di kunjungi setidak-tidaknya tinggal 24 jam dan yang datang 

berdasarkan motivasi:  

1) Mengisi waktu senggang atau untuk bersenang-senang, berlibur, 

alasan kesehatan, studi, keluarga, dan sebagainya.  
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2) Melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis.  

3) Melakuakan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-

pertemuan atau sebagai utusan (Ilmiah, Administrative, 

Diplomatic, Keagamaan, Olahraga dan sebagainya).  

4) Dalam rangka pelayaran pesiar, jika kalau ia tinggal kurang dari 
24 jam 

 
Kegiatan pariwisata selain dari pada wisatawan yang menjadi 

subjek kegiatan, adapun objek pariwisata adalah destinasi wisata. Pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

menjelaskan tentang kepariwisataan, daerah tujuan wisata yang juga 

disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada 

dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat 

daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, 

serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. Dilanjutkan Prof. Mariotti dalam Oka A Yoeti (1996), 

daerah tujuan wisata harus memiliki hal menarik yang dapat 

ditawarkan kepada wisatawan. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa kegiatan pariwisata memiliki 

aspek-aspek yang ada didalamnya, yaitu wisatawan dan destinasi 

wisata atau kawasan wisata. Aspek tersebut menjadi sebuah kesatuan 

yang yang tidak terpisahkan dalam kegiatan kepariwisataan. Kegiatan 

pariwisata memiliki tujuan untuk rekreasi, bersenang-senang atupun 

liburan tanpa adanya maksud dan tujuan untuk menetap secara 

berkelanjutan. Kegiatan pariwisata membawa dampak bagi suatu 

daerah salaha satunya adalah perputaran dan kegiatan perekonomian. 

Pariwisata menjadi sebuah industry besar di negeri ini yang membawa 

kemaslahatan bagi masyarakat dan daerah yang memiliki potensi 

wisata. Perlunya aturan dan kebijakan yang berfungsi sebagai 

pengawasan untuk menjaga kualitas serta keamanaan di daerah 

Kawasan wisata.  
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1.7.  Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Lasa (2009:207). Kata 

ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai 

makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu 

pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena 

penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang 

terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga 

pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian 

kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat 

dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia”. Sulistyo 

dan Basuki (2010:110). 

1.7.1 Jenis dan Sumber Data  

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis 

melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan 

diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh 

pembacanya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber 

yaitu data primer dan data sekunder.  

a) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

informan. Dalam penulisan ini, data primer diperoleh melalui 

hasil wawancara dengan informan (pegawai Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran). Penetapan informan 

dengan menggunakan Purposive sampling atau sampel 

bertujuan. 

b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk 

mendukung data primer. Data yang di dapat dari buku buku 

dan sumber data lain yang dapat mendukung dalamkegiatan 

kajian tsb. 
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1.7.2. Metode Pengumpulan Data  

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau 

prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode 

pengumpulan data.Studi pustaka merupakan metode 

pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan 

informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat 

mendukung dalam proses penulisan.  

b) Observasi  

Observasi merupakan langkah kedua dalam melakukan 

pengumpulan data setelah penulis melakukan studipustaka. 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. 

Dengan melakukan observasi, penulis menjadi lebih memahami 

tentang subyek dan obyek yang sedang diteliti.  

c) Wawancara  

Wawancara merupakan langkah yang diambil selanjutnya setelah 

observasi dilakukan. Wawancara atau interview merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara 

langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara 

dilakukanjika data yang diperoleh melalui observasi kurang 

mendalam.  

d) Teknik Analisis  

Data Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam 

suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada 

tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM, RUANG LINGKUP DAN OBJEK PENELITIAN 

 

 

2.1. Kabupaten Pangandaran  

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat menandakan secara 

resmi Kabupaten ini dibentuk. Kabupaten Pangandaran merupakan 

salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan Ibu 

Kota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Parigi. Kabupaten 

Pangandaran dengan luas wilayah keseluruhan sebesar + 1.010 km2. 

2.1.1. Kondisi Geografis   

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten yang 

berada di Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Kota Kabupaten yang 

terletak di Kecamatan Parigi. Kabupaten Pangandaran dengan luas 

wilayah keseluruhan sebesar + 1.010 km2. Berdasarkan letak 

astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak pada 108°8’0” sampai 

dengan 108°50’0” Bujur Timur dan 7°24’0” sampai dengan 7°54’20” 

Lintang Selatan.  

Berikut adalah peta   luas wilayah Kabupaten Pangandaran di 

tinjau berdasarkan letak secara Geografis 
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Gambar 2.1. Peta luas Wilayah Kabupaten Pangandan 

 

Sumber : Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2021 

 

Sedangkan secara administratif, Kabupaten Pangandaran 

berbatasan dengan wilayah berikut :  

a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, 

Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan 

Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten 

Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua 

Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya; 

b) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa 

Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa 

Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa 

Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa 

Tengah;  
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c) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan d. 

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan 

Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa 

Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan 

Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten 

Tasikmalaya. 

Berikut ini merupakan peta wilayah administratif Kabupaten 

Pangandaran: 

Gambar 2.2 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Pangandaran  

Sumber : Bapeda Kabupaten Pangandaran. 2020 

Kabupaten Pangandaran cukup potensial untuk pariwisata. 

Pantai Pangandaran sudah dikenal sebagai destinasi wisata yang 

menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain pantai 

Pangandaran terdapat Grandcanyon Batukaras di kecamatan Cijulang. 

Pantai Batu Hiu di Kecamatan Parigi. Dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut : 

a) Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya  
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b) Sebelah Selatan : Samudera Hindia 

c) Sebelah Timur : Kabupaten Cilacap 

d) Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis 

2.1.2. Wilayah Administratif Kabupaten Pangandaran 

Wilayah administratif Kabupaten Pangandaran terbagi 

menjadi 10 Kecamatan dengan luas Kabupaten seluas 101.092 

Ha, secara rinci luas wilayah di Kabupaten Pangandaran dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 dan gambar 2.1 dan 2.2 

Tabel 2.1 

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabpaten Pangandaran 

tahun 2020 

 

No Kecamatan 
Luas 

(Km²/sq.km) 

Presentase 

Terhadap 

Luas 

Kabupaten  

1 Cimerak 98,04 9,69 

2 Cijulang 98,04 9,69 

3 Cigugur 118,18 11,68 

4 Langkaplancar 97,29 9,62 

5 Parigi 117,19 11,59 

6 Sidamulih 117,19 3,24 

7 Pangandaran 118,87 11,75 

8 Kalipucang 136,78 13,52 

9 Padaherang 60,77 6,01 

10 Mangunjaya 77,98 7,71 

Kabupaten 

Pangandaran 

1,011,04 100,00 

 

Data hasil olahan tim Pengkaji 
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Sumber :Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2021 

 

 

 

Gambar 2.3  

Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2020 Kabupaten 

Pangandaran  

 

Sumber : Kabupaten Pangandaran dalam Angka 2021 

 

Luas daerah menurut Kecamatan yang tersebar di Kabupaten 

Pangandaran terbesar menurut data statistic yang di keluarkan oleh 

BPS Kabupaten Pangandaran dalam angka 2021 maka  Kecamatan 

Kalipucang dengan luas daerah  sebesar 136,78 Km²/sq.km  dan 

presentase terhadap luas wilayah Kabupaten Pangandaran sebesar 

13,52% Sedangkan daerah dengan luas wilayah yang paling kecil 

terdapat di Kecamatan Sidamulih dengan luas daerah  32,78 
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km²/sq.km dan presentase terhadap luas wilayah Kabupaten 

Pangandaran sebesar 3,24%. Sedangkan jika dilihat berdasarkan 

jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat 

dilihat pada tabel 2.2 berikut:1 

Tabel 2.2 

Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun, RT dan RW Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 

No Kecamatan Desa/Kelurahan Dusun RW RT 

1 Cimerak 11 51 99 357 

2 Cijulang 7 38 90 252 

3 Cigugur 7 39 64 200 

4 Langkaplancar 15 66 115 414 

5 Parigi 10 53 122 399 

6 Sidamulih 7 32 68 263 

7 Pangandaran 8 31 90 344 

8 Kalipucang 9 29 80 291 

9 Padaherang 14 60 142 443 

10 Mangunjaya 5 28 47 233 

Kabupaten Pangandaran 93 427 917 3.189 

Sumber: Kabupaten dalam Angka 2021 

Berdasarkan tabel di atas, letak, luas dan batasan wilayah secara 

administrasi Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 kecamatan, 93 

desa, 427 dusun, 917 Rukun Warga dan 3.196 Rukun Tetangga. 

Kecamatan Parigi memiliki jumlah RT dan RW terbanyak namun 

jumlah desa terbanyak ada di kecamatan Langkaplancar yaitu 15 desa 

. Kecamatan Cimerak terdiri dari 11 desa, Kecamatan Cijulang dan 

Kecamatan Cigugur terdiri dari 7 desa, Kecamatan Langkaplancar 

terdiri dari 15 desa, Kecamatan Parigi terdiri 10 desa, Kecamatan 

Sidamulih terdiri dari 7 desa, Kecamatan Pangandaran terdiri dari 8 

desa, Kecamatan Kalipucang terdiri dari 9 desa, Kecamatan 

Padaherang terdiri dari 14 desa dan Kecamatan Mangunjaya terdiri dari 

5 desa. 

2.1.3.  Kependudukan 

                                                 
1 https://pangandarankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/b7c5d60bbbd13f90857d228a/kabupaten-

pangandaran-dalam-angka-2021.html  

https://pangandarankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/b7c5d60bbbd13f90857d228a/kabupaten-pangandaran-dalam-angka-2021.html
https://pangandarankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/b7c5d60bbbd13f90857d228a/kabupaten-pangandaran-dalam-angka-2021.html
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Berdasarkan data BPS Kabupaten Pangandaran penduduk 

Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 tercatat sebanyak 423,67 

ribu jiwa. Terdiri dari 212,21 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 211,45 

ribu jiwa penduduk perempuan, sehingga angka rasio jenis kelamin di 

Kabupaten Pangandaran sebesar 100,40 yang artinya terdapat 100-101 

penduduk laki-laki di setiap 100 penduduk perempuan. 

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Langkaplancar memiliki 

rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu 102,47, sedangkan yang terendah 

Kecamatan Cijulang yaitu 96,88. Sebagian besar kecamatan memiliki 

angka rasio jenis kelamin lebih lebih dari 100, yang artinya jumlah 

penduduk laki-laki masih mendominasi, kecuali di tiga kecamatan 

yakni Kecamatan Parigi, Cijulang, dan Sidamulih. Jumlaah penduduk 

terbesar berada di Kecamatan Padaherang yang dihuni sebanyak 68,12 

ribu jiwa (16,08 persen). Sementara itu, kecamatan dengan populasi 

terkecil adalah Kecamatan Cigugur yang memiliki 22,80 ribu 

penduduk. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran memiliki tingkat 

kepadatan penduduk yang rendah. Hanya 1 kecamatan dengan tingkat 

kepadatan penduduk lebih dari 1.000 jiwa/km2 yaitu Kecamatan 

Padaherang. Berikut adalah  adalah persentase penduduk Kabupaten 

pangandaran tahun 2020 

Gambar 2.4 

Persentase Penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 
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Sumber : Pangandaran dalam Anka 20212 

Dengan memiliki luas wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu 

sebesar 101.092 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 423,67 jiwa 

menyebabkan kepadatan penduduk pada tahun 2020 mencapai 419,04 

per km2. Kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Padaherang  sebesar 

1.121.00 per kilometer persegi, sedangkan kepadatan terendah 

terdapat di Kecamatan Cigugur dengan kepadatan penduduk sebesar 

192.89 per kilometer persegi. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel di  

berikut ini: 

Tabel 2.3  

Laju Pertumbuhan Penduduk Per Thun 

                                                 
2 https://pangandarankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/b7c5d60bbbd13f90857d228a/kabupaten-

pangandaran-dalam-angka-2021.html  

https://pangandarankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/b7c5d60bbbd13f90857d228a/kabupaten-pangandaran-dalam-angka-2021.html
https://pangandarankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/b7c5d60bbbd13f90857d228a/kabupaten-pangandaran-dalam-angka-2021.html
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2.1.4. Potensi Destinasi Wisata Kabupaten Pangandaran  

Sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan potensi 

terbesar di sektor pariwisata, sehingga menjadikan pariwisata sebagai 

sektor unggulan yang menghasilkan pendapatan daerah terbesar, di 

Kabupaten Pangandaran sampai saat ini terdapat beberapa obyek 

wisata yang telah menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal 

maupun mancanegara.  

Saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran 

telah menfokuskan perhatiannya untuk mengembangkan sektor 

pariwisata menjadi sektor utama dalam pembangunan daerah. Dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renja tahunan 

Kabupaten Pangandaran, bidang pariwisata menjadi salah satu 

prioritas pengembangan daerah. Pariwisata merupakan sektor yang 

berkembang pesat dan strategis sebagai sumber pendapatan dan devisa 

Nasional, pencipta kesempatan kerja dan berusaha, sekaligus sebagai 

media untuk melestarikan nilai- nilai budaya arah pembangunan 

pariwisata terutama dilihat sebagai penggerak ekonomi. Prospek 

pariwisata di pasar global ke depan semakin bagus.  
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Menurut World Tourism Organisation (WTO), industri pariwisata 

dunia diperkirakan akan terus bertumbuhmencapai 4,3 persen 

pertahun sampai tahun 2020. Di Indonesia, pariwisata merupakan 

penghasil devisa terbesar setelah sektor minyak dan gas bumi. Selain 

sebagai penghasil devisa, kegiatan pariwisata secara potensial juga 

dapat mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan 

menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk 

menangkap peluang pertumbuhan industri pariwisata dunia, 

Pemerintah berupaya mengembangkan produk-produk pariwisata yang 

menjadi kekayaan bangsa Indonesia di antaranya adalah industri 

budaya dan industri olahraga. Indonesia kaya dengan sumber daya 

budaya dan olahraga yang unik, atraktif dan massif yang mampu 

menarik minat wisatawan. Kabupaten Pangandaran merupakan salah 

satu Kawasan memiliki objek Wisata Unggulan Provinsi Jawa Barat 

dengan menitik beratkan kepada wisata pantai. Sebagai salah satu 

kabupaten di Jawa Barat dengan potensi terbesar di sector pariwisata, 

sehingga wisata pantai menjadikan sektor unggulan sebagai 

penyeimbang Pendapatan Asli Daerah dari sector pajak pariwisata. 

Kabupaten Pangandaran sampai saat ini terdapat beberapa 

obyek wisata yang telah menjadi destinasi wisata dan menjadi wisata 

unggulan dikabupaten pangandaran seperti: Pantai Pangandaran, 

Pantai Batu Karas, Pantai Karapyak, Green Canyon (Cukang Taneuh), 

Pantai Batu Hiu, Curug Citumang, Pantai Madasari, Pantai Karang 

Nini, Curug Bojong, Cagar Alam Pananjung, Pantai Keusik Luhur, 

Santirah River Tubing, Saung Muara,DesaWisataSelasari, Pantai Karng 

Tirta, Goa Sumur mudal dan Air Terjun Curug Jojogan. Sebagai 

kawasan andalan nasional dan Kawasan wisata unggulan di Jawa 

Barat, Kabupaten Pangandaran disiapkan untuk dikembangkan 

sebagai tujuan wisata nasional dan internasonal yang memiliki daya 

saing yang mampu mengoptimalkan sumber daya alam dengan 

menerapkan IPTEK untuk menjamin peningkatan kesejahteraan.  
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Guna menunjang kepariwisataan, di Kabupaten Pangandaran 

cukup tersedia sarana akomodasi atau penginapan yang tersebar sejak 

memasuki kawasan wisata Pangandaran. Pada tahun 2016 di 

Kabupaten Pangandaran terdapat 206 hotel dengan 3.285 kamar dan 

5.218 tempat tidur. Jumlah tamu yang terdiri dari 303.918 orang WNI 

dan 6.520 orang WNA. Sedangkan tenaga kerja yang terserap di sektor 

hotel sebanyak 1.144 orang. Kabupaten Pangandaran memiliki 131 

potensi destinasi wisata yang memiliki daya Tarik tersendiri. Potensi 

wisata di Kabupaten Pangandaran tentunya harus dikelola dan 

dikembangkan secara maksimal. Sejalan Dengan Apa Yang 

Disampaikan Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah 

Dinas Pariwista Kabupaten Pangandaran dimana dalam LAKIP tersebut 

disebutkan bahwa Kualitas produk wisata yang dimiliki Kabupaten 

Pangandaran belum secara menyeluruh dikembangkan, hal akan 

menghambat terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai Kawasan 

Strategis Pariwisata Nasional Pangandaran dan pengembangan 

Destinasi Pariwisata Nasional, belum lagi dukukungan dari masih 

masyarakat belum sepenuhnya menerima pengembangan yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatjan kesejahteraan 

masyarakat 

 

 

2.2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran  

2.2.1.Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pangandaran 

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Pangandaran :  

"Mewujudkan Pangandaran Sebagai Daerah Tujuan Wisata 

Dunia Yang Berbasis Lingkungan, Alam Dan Budaya" 

Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Pangandaran :  
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1) Meningkatkan kualitas aparatur dan sumber daya manusia 

Pariwisata dan Kebudayaan yang professional;  

2) Meningkatkan pengembangan kualitas aksesibilitas, amenitas 

dan atraksi wisata; 

3) Mewujudkan sapta pesona dan promosi pariwisata ;  

4) Menjalin kemitraan dengan stakeholder pariwisata dan 

kebudayaan serta pelaku usaha;  

5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan 

ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat;  

6) Meningkatkan penggalian, pelestarian, pemberdayaan, 

pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, 

kepurbakalaan dan seni budaya;  

7) Menumbuhkembangkan potensi seni budaya sebagai peluang 

investasi wisata. 

Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Pangandaran tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 

Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, 

kebudayaan dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas pokok 

dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata kebudayaan 

dan ekonomi kreatif. 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang pariwisata kebudayaan dan ekonomi kreatif.  

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata 

kebudayaan dan ekonomi kreatif.  

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. Adapun Struktur organisasi Dinas 
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Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah 

sebagai berikut 

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Undang-Undang Kepariwisataan) menyatakan bahwa 

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 setempat, sesame wisatawan, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Kepariwisataan 

merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak 

komponen pariwisata. 

Dalam Undang-undang kepariwisataan juga terddapat  prinsip-

prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, diantaranya adalah 

memberdayakan masyarakat setempat. Prinsip tersebut menjadi 

pedoman baik oleh pemerintah dan masyarakat dalam melakukan 

pengelolaan pariwisata di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pasal 23 

huruf b Undang-Undang Kepariwisataan juga mengatur bahwa 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan iklim 

yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi 

terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan 

memberikan kepastian hukum. Pemberdayaan masyarakat memiliki 

tujuan memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari 

ketidakmampuan pada segi ekonomi, keterbelakangan dan 

kesenjangan. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

3.1. Strategi  

Menurut Heene dan Sebastian (2005:53), pengertian “strategi” 

bersumber dari kata Yunani Klasik, yakni “strategos” (jenderal), yang 

pada dasarnya diambil dari pilahan kata-kata Yunani untuk “pasukan” 

dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan 

dengan “strategos” ini dapat diartikan sebagai “perencanaan dan 

pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektiv 

berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki”. Selama berabad-abad 

lamanya penggunaan kata “strategi” berlanjut sebatas hanya dalam 

konteks militer-politik. Namun setelah Perang Dunia II, konsep strategi 

mengalami pertumbuhan pesat dan diperkenalkan ke dalam organisasi 

atau perusahaan. 

Selanjutnya Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu 

bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, 

kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi 

menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan 

baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya 

yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat 

bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal 

dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, 

serta kesatuan pergerakan. 

Bryson (2001:190) menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang 

sebagai pola tujuan, kebijakan, progam tindakan, keputusan atau 

alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimna organisasi itu, apa 

yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya. 

Strategi merupakan sebuah seni dalam mencapai tujuan, seni 

tersebut di sesuiakan dengan variabel dan faktor yang memperngaruhi. 

Tercapainya sebuah tujuan secara efektif dan efisien diawali dengan 
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perumusan strategi yang matang. Seorang pemimpin yang baik di 

ranah organisasi publik tujuan utamnya adalah memberikan 

pelayanan pada masyarakat. Pemenuhan pelayanan masyarakat yang 

menciptakan kepuasan salah satu latar belakangnya adalah strategi. 

Jangan sampai dalam perumusan strategi ada aspek aspek yang hilang 

atau tertinggal. Maka dari itu pembahasan tentnag konsep strategi di 

butuhkan agar proses pencapaian tujuan dapat tercapai. 

3.1.1.Manajemen Strategi  

Pada organisasi publik atau swasta memiliki sebuah tujuan yang 

telah disepakati, pada proses pencapaian sebuah tujuan perlu ada 

sebuah strategi untuk mencapainya. Tidak hanya sumber daya, sarana 

dan prasaran untuk mencapai sebuah tujuan. Namun perlu ada 

tahapan dan rencana yang mengahasilkan sebuah strategi guna 

efisiensi dan efektivitas sumberdaya. Menurut David (2011:5), 

manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan 

dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 

keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah 

organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategis berfokus pada 

usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, 

keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, 

serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan 

organisasional.” 

Sedangkan Menurut Afin (2013:45), manajemen strategis adalah 

cara menumbuhkan dan mengatur strategi sebuah organisasi atau 

perusahaan sehingga bisa mencapai tujuannya dengan baik dan tepat 

sesuai sasaran serta waktu yang telah ditetapkan.  

Membentuk sebuah strategi menentukan arah dan langkah-

langkah selanjutnya yang akan dipakai untuk kemajuan perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemikiran-pemikiran 

serius dan mumpuni untuk mengatur strategi. Dari hulu sampai 

dengan hilir strategi harus tersusun dengan rapih sehingga pada 
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akhirnya tercipta sebuah harmoniasi dan integrasi di sebuah 

organisasi. 

Wheelen dan Hunger dalam Ismail (2012:64), mengemukakan 

bahwa manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan dan 

tindakan manajerial yang dihasilkan dari proses formulasi dan 

implementasi rencana dengan tujuan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif.  

Dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan sebuah manajemen 

strategis tidak hanya tujuan namun ada faktor kompetitif. Usaha 

untuk mencapai sebuah organisasi yang baik adalah dengan 

manajemen strategis, sehingga pada akhirnya selain tujuan tercapai 

namun memiliki nilai kompetitif dan memiliki ciri khas organisasi.  

Menurut Ansof dalam Martani (2006:8), manajemen strategis 

adalah proses manajemen, hubungan antara perusahaan dengan 

lingkungan, terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan 

kapabilitas, dan manajemen perubahan.  

Menurut Arnoldo dan Nicholas dalam Martani (2006:8), 

manajemen strategis adalah cara menuntun perusahaan pada sasaran 

utama pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manajerial, tanggung 

jawab organisasi, serta sistem administrasi yang menghubungkan 

pengambilan keputusan strategis dan operasional pada seluruh tingkat 

hierarki, dan melewati seluruh lini bisnis fungsi otoritas perusahaan. 

Pendapat ahli di atas menunjukan bahwa manajemen strategi 

kaitannya tidak hanya internal organisasi saja namun dengan faktor 

eksternal juga. Kegiatan organisasi tidak hanya berkemelut di internal, 

namun ada urusan-urusan yang memiliki kaitan dengan eksternal 

organisasi. Maka dari itu merancang sebuah manajemen strategis tidak 

hanya dari hulu sampai hilirnya saja. Faktor internal dan eksternal 

perlu diperhatikan dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan 

organisasi. 
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Menurut Bastian (2005:9-10), manajemen strategis adalah 

kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang-

ulang dalam menciptakan nilai serta kemampuan untuk menghantar 

dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan ataupun 

pihak lain yang berkepentingan. Terdapat 5 tugas dalam manajemen 

strategi:  

a. Mengembangkan visi dan misi  

b. Menetapkan tujuan dan sasaran  

c. Menciptakan suatu strategi mencapai sasaran  

d. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi  

e. Mengevaluasi strategi dan pengarahan  

Tugas manejemen strategi yang dikemukakan adalah sebuah tahap 

penyusunan manajemen strategi. Dari mulai visi hingga mengevaluasi 

sebuah strategi. Langkah langkah tersebut bisa diterapkan dalam 

sebuah draft penyusunan strategi dan melibatkan para ahli. Agar 

strategi yang dirumuskan sesuai dengan harapan bersana di organisasi 

yang diduduki. 

Sedangkan John dan Richard dalam Hendra (2011), menjelaskan 

bahwa manajemen strategis adalah seperangkat alat keputusan dan 

tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana 

yang didesain untuk mencapai tujuan. Terdiri atas sembilan tugas 

pokok:  

a. Memformulasikan misi perusahaan  

b. Mengembangkan model analisis tentang strategi 

perusahaan yang merefleksikan kondisi internal dan 

kemampuan perusahaan  

c. Menilai lingkungan eksternal perusahaan  

d. Menganalisis strategi pilihan yang paling cocok bagi 

perusahaan  

e. Mengidentifikasi setiap pilihan strategi dan memilih strategi  
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f. Mengidentifikasi dan menentukan strategi utama 

perusahaan yang bersifat jangka panjang  

g. Mengembangkan tujuan dan strategi perusahaan yang 

bersifat jangka pendek  

h. Mengimplementasikan strategi yang telah dipilih dengan 

anggaran dan alokasi sumber daya  

i. Mengevaluasi keberhasilan dari strategi yang telah 

diimplementasikan. 

Langkah yang ditempuh lebih kompleks dari pernyataan 

sebelumnya tetang tahapan manajemen strategis. Namun diawal 

dan akhir memiliki kesamaan dimulai dengan formulasi tujuan 

dan diakhiri dengan evaluasi. Dalam pendapat ini memiliki 

perbedaan yang menonjol dalam konteks strategi, disebutkan 

bahwa sebuah organiasi ada strategi jangka pendek dan jangka 

panjang. Selain itu manajemen strategi perlu disusun dalam 

penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen stategis 

merupakan usaha dan proses pencapaian sebuah tujuan dengan 

memaksimalkan sumberdaya dan potensi yang ada. Pada 

manajemen strategis tidak hanya menyusun strategi dalam 

internal organisasi saja, namun eksernal organisasi pun perlu 

diperhatikan karena ada urusan-urusan yang berkaitan. Pada 

tahapannya manajemen strategi diawali dengan formulasi tujuan 

dan diakhiri dengan evaluasi. Strategi jangka panjang dan jangka 

pendek perlu disusun serta anggaran dan alokasi sumberdaya 

perlu diperhatikan dengan baik, sehingga tercipta sebuah 

harmoniasi. 

3.1.2.Manfaat Manajemen Strategi  

Hakikatnya sebuah ilmu membawa kebermanfaatan bagi 

manusia, dlama konteks ini adalah menajemen strategis David 
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(2011:23) mengemukakan bahwa  manajemen strategis memiliki 

beberapa manfaat sebagai berikut:  

a. Memungkinkan sebuah organisasi untuk lebih produktif.  

b. Memungkinkan sebuah organisasi untuk mengarahkan 

dan memengaruhi berbagai aktifitas.  

c. Membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang 

lebih baik melalui penggunaan pendekatan terhadap 

pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional.  

d. Mencapai pemahaman dan komitmen dari semua manajer.  

e. Hadirnya peluang bahwa proses tersebut menyediakan 

ruang yang mampu memberdayakan individu.  

Sedangkan menurut Greenley dalam David (2011:25), 

manajemen strategis memberikan manfaat berikut ini:  

a. Memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas, 

dan eksploitasi peluang.  

b. Memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen.  

c. Merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol 

dan koordinasi yang lebih baik.  

d. Meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek.  

e. Memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung 

dengan lebih baik tujuan yang telah ditetapkan.  

f. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih 

efektiv untuk peluang yang telah terindentifikasi.  

g. Memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih 

sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak 

terencana.  

h. Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal 

diantara staff.  

i. Membantu mengintegrasikan perilaku individu kedalam 

usaha bersama.  
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j. Memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggungjawab 

individu.  

k. Mendorong pemikiran ke masa depan.  

l. Menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi, dan 

antusias untuk menghadapi masalah dan peluang.   

m. Mendorong terciptanya sikap positif akan perubahan.  

n. Memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada 

manajemen suatu bisnis.  

Manfaat dari manajemen strategi membuat proses pengelolaan 

organiasi lebih rapih dan jelas arahnya karena tersusun dan dibangun 

untuk mencapai sebuah tujuan. Produktivitas dan output dari 

organisasi cenderung sesuai dengan harapan karena koridor strategi 

dibangun untuk mencapa tujuan  yang telah ditentukan.  

Martani (2006:9-10) mengemukakan bahwa penerapan 

manajemen strategis di dalam perusahaan mempunyai manfaat 

langsung maupun tidak langsung terhadap setiap aspek perusahaan, 

terutama ke dalam kinerja aspek keuangan dan bisnis. Secara umum 

manfaat yang diperoleh perusahaan dalam menerapkan manajemen 

strategis adalah:  

1. Meningkatkan kinerja perusahaan, baik dalam hal 

profitabilitas maupun keberhasilan lainnya.  

2. Memperbaiki proses manajemen, dan partisipasi di dalam 

organisasi.  

3. Memperbaiki pengambilan keputusan.  

4. Memperbaiki sikap, disiplin, dan motivasi individu di dalam 

organisasi.  

5. Memperbaiki antisipasi dan kepedulian terhadap masa 

depan dan peluang yang terjadi. 
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3.2. Kebijakan  

Istilah kebijakan memang sering dipergunakan dalam konteks 

tindakan – tindakan atau kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh para 

aktor dan institusi – institusi pemerintah, serta perilaku negara pada 

umumnya. Makna kebijakan akan semakin jelas bila dilihat pada 

pandangan dari bebarapa ahli mengenai kebijakan. Menurut Dunn 

dalam Pasolong (2013:39) menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu 

Suatu rangkaian pilihan – pilihan yang saling berhubungan yang 

dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang – bidang 

yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, 

energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, 

perkotaan. 

Definisi selanjutnya mengenai kebijakan menurut Fredrich dalam 

Suyatna (2009:3) yaitu sebagai berikut kebijakan adalah serangkaian 

tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan kesulitan – 

kesulitan dan kemungkinan – kemungkinan usulan kebijaksanaan 

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Definisi yang diberikan oleh Friedrich ini menyangkut dimensi 

yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun 

oleh inividu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku 

yang mempunyai maksud yang layak mendapatkan perhatian dan 

sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan publik yang 

penting, sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan – tindakan 

pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu 

mudah dipahami. Sehingga kebijakan merupakan suatu rangkaian 

konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu 

pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak dalam rangka 

pencapaian tujuan. 
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3.2.1.Kebijakan Publik  

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang 

dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan 

kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk 

mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah 

yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan 

negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik 

diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang 

mengatakan bahwa “kebijakan publlik adalah apa pun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 

Kebijakan publik dilakukan dan dilaksanakan dalam lingkungan 

pemerintahan, karena ada hal yang perlu diatur dalam 

pelaksanaannya. Kebijakan publik akan berkaitan dengan aktor lain 

yang berada dalam wilayah pemberlakuan sebuah kebijakan. Batas-

batasnya sesaui dengan wilayah otonom masing masing wilayah yang 

sudah ditetapkan dalam sebuah peraturan. Namun sebuah kebijakan 

tidak akan terlepas dari keterkaitan pemangku kepentingan yang ada. 

Selanjutnya Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan 

kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik 

maupun konkret, sehingga pendefinisiannya akan menghadapi banyak 

kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Kebijakan akan jauh lebih 

bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau 

serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu 

sama lain. 

Kebijakan akan selalu berkaitan dengan wilayah yang diatur, 

apabila dalam pemerintahan daerah maka kegaitan kebijakan publik 

akan berkaitan dengan elemen didalamnya. Suatu wilayah tidak akan 

terlepas dari pemerintah, masyarakat dan swasta, sehingga pada 

akhirnya mau tidak mau kegiatan dalam sebuah kebijakan memiliki 

hubungan satu sama lain. Kebijakan diputuskan oleh kepala daerah 

apabila dalam konteks ini merupakan sebuah otoritas dari daerah.  
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Anderson dalam Agustino (2017: 17) mengemukakan kebijakan 

publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu 

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor 

yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang 

diperhatikan. 

Produk dari sebuah kebijakan biasanya berupa sebuah 

peraturan, perturan tersebut tergantung dari siapa yang menerbitkan 

dan kedudukan dari pembentuknya. Kebijakan akan berlaku terikat 

dalam sebuah wilayah, masing-masing kebijakan memilikui tujuan dan 

perumusan yang sesaui dengan kepentingan publik. Kebijakan di 

Indoensia khususnya diterbitkan oleh lembaga eksekutif melalui 

pertimbangan lembaga legistlatif sebelum diterbitkan. Tujuan dari 

setiap kebijakan perlu selaras dengan kepentingan publik karena pada 

hakikatnya pemerintah merupakan public service bagi masyarakat. 

Selain dari pada aturan kebijakan juga berupa pemecahan sebuah 

masalah yang terjadi dimasyarakat dan berkaitan dengan 

kelangsungan hidup masyarakat. 

3.2.2.Pelaksanaan Kebijakan Publik  

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang 

kompleks karena melibatkan banyak variabel yang harus dikaji. Oleh 

karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji 

kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik 

kedalam beberapa tahap. Tahapan-tahap kebijakan publik menurut 

Dunn (2013:32) adalah sebagai berikut: 

a) Tahapan penyusunan agenda; para pejabat yang dipilih dan 

diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. 

Sebelumnya masalah kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakn. 

b) Tahap formulasi kebijakan; masalah yang telah masuk ke agenda 

kebijakan kemusian dibahas oleh para pembuat kebijakan. 
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Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 

pemecahan masalah terbaik. 

c) Tahap adopsi kebijakan; dari sekian banyak alternatif kebijakan 

yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya 

salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan 

dukungan mayoritas legislatif.  

d) Tahap implementasi kebijakan; suatu program kebijakan hanya 

akan menjadi catatan-catatan elit program tersebut tidakdi 

implementasikan.  

e) Tahap evaluasi kebijakan; pada tahap ini kebijakan yang telah 

dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat 

sejauhmana kebijakan yang dibuat dalam meraih dampak yang 

diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang di hadapi 

masyarakat 

3.3.  Pengembangan Kepariwisataan 

 Konsep pengembangan pariwisata diperkenalkan oleh Word 

Commission on Environment and Development (WCAD) 1987. 

Pengembangan berkelanjutan adalah bagian dari pembangunan 

berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini dengan 

memikirkan kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi 

kebutuhan. Demikian pula WTO (1993) memfokuskan prinsip-prinsip 

pembangunan yang mencakup:  

a. Aspek ekologi yang berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata 

tidak menimbulkan efek negatif terhadap ekosistem setempat. 

Selain itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus 

diupayakan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan 

dari efek negatif kegiatan pariwisata  

b. Aspek sosial yang berkelanjutan, yaitu mengacu pada 

kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata 

(industri dan wisatawan) tanpa menimbulkan konflik sosial.  
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c. Aspek budaya yang berkelanjutan, yaitu masyarakat lokal 

mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan  

d. Aspek ekonomi yang berkelanjutan, yaitu keuntungan yang 

didapat dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pengembangan kepariwisata merupakan sebuah tahapan 

lanjutan dalam proses pengelolaan wisata. Tidak hanya dalam 

infrastruktur saja namun terdapat aspek-aspek lain didalamnya. 

Pelaksanaan pengembangan kepariwisataan perlu dilibatkan berbagai 

pihak didalamnya, dengan dasar hukum dan kebijakan yang berlaku  

pada suatu daerah. Standariasi dan juga hukum yang berlaku  serta 

kebijakan yang ada menjadi syarat bagi sebuah destinasi atau tempat 

wisata dilakukan pengembangan. Sehingga pada pelaksanaanya dalam 

kegiatan pengembengan kepariwisataan memiliki dasar dan 

pengembangan yang jelas. 

World Tourism and Travel Council (WTTC) bersama-sama dengan 

World Tourism Organization dan Earth Council juga menuangkan konsep 

pariwisata berkelanjutan untuk Industri Perjalanan dan Pariwisata. 

Piagam tersebut memuat tentang beberapa prinsip dasar yang harus 

diperhatikan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Adapun 

prinsip dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:  

1) Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria 

keberlanjutan dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang 

lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi 

masyarakat setempat.  

2) Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan 

berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, 

budaya dan manusia.   

3) Pemerintah dan otoritas yang kompeten, dengan partisipasi 

lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat harus 

mengambil tindakan untuk mengintegrasikan perencanaan 
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pariwisata sebagai kontribusi kepada pembangunan 

berkelanjutan.  

4) Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan 

dan memperkuat bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada 

proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan 

kualitas lingkungan.  

5) Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini 

maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal 

kerjasama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan 

pariwisata berkelanjutan. 

6) Promosi/dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif pariwisata 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.  

7) Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam 

penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi dan 

transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata 

berkelanjutan.  

8) Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan 

dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah 

lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor, dan 

pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan 

program kerjasama internasional. 

Daya tarik wisata merupakan hal penting dalam pariwisata, 

kualitas destinasi wisata yang baik berpengaruh positif terhadap 

jumlah pengunjung dan lama tinggal di destinasi wisata tersebut. 

Dalam hal ini, persepsi wisatawan merupakan kriteria untuk 

menentukan tingkat kualitas suatu daya tarik wisata. James J. 

Spillane (1994) berpendapat bahwa suatu objek wisata harus meliputi 

lima unsur penting agar wisatawan merasa puas dalam menikmati 

perjalanannya, yaitu sebagai berikut.  
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1) Atraksi  

Atraksi adalah pusat dari industri pariwisata. Atraksi merupakan 

sesuatu yang mampu menarik wisatawan yang ingin 

mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu 

tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan 

beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya para wisatawan 

tertarik pada suatu lokasi karena ciri-ciri khas tertentu. Kriteria ini 

dapat diuraikan menjadi beberapa indikator sebagai berikut.  

a) Memiliki daya tarik wisata khususnya daya tarik wisata 

budaya  

b) Memiliki setidaknya lebih dari satu atraksi yang 

memanfaatkan dan menjunjung tinggi budaya lokal  

2) Fasilitas  

Unsur fasilitas cenderung berorientasi pada atraksi disuatu lokasi 

karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung 

mendukung dan bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung 

berkembang pada saat yang  sama atau sesudah atraksi 

berkembang. Suatu atraksi juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah 

dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan. Menurut Gunn 

dan Turgut (2002), fasilitas merupakan fasilitas pelayanan dan 

sarana prasarana penunjang pariwisata yang nantinya akan dapat 

memenuhi kebutuhan wisatawan selama berwisata di suatu 

tempat. Dalam karakteristik ini, fasilitas yang dimaksud meliputi 

fasilitas dasar dan penunjang kegiatan wisata. Kriteria ini dapat 

diuraikan menjadi beberapa indikator sebagai berikut:  

a) Memiliki fasilitas penginapan atau akomodasi setidaknya di 

sekitar lokasi kampung wisata  

b) Memiliki fasilitas perbelanjaan baik di dalam maupun di 

sekitar lokasi kampung wisata  

c) Memiliki fasilitas tempat makan setidaknya di sekitar lokasi 

kampung wisata  
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d) Memiliki fasilitas dasar pariwisata (meliputi ruang publik, 

informasi, peribadatan, keamanan, sanitasi, dll) dan fasilitas 

penunjang pariwisata yang dapat mendukung 

pengembangan dan pensuasanaan objek daya tarik wisata 

(area pertunjukkan kesenian, panggung kesenian, bangku 

penonton) 

e) Terdapat perbaikan atau pembangunan fasilitas penunjang 

kegiatan wisata  

3) Infrastruktur  

Unsur Atraksi dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah 

jika belum terdapat infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk 

semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah 

atau daerah  

4) Transportasi  

Unsur transportasi meliputi unsur pengangkutan serta moda 

bagi wisatawan untuk mencapai tempat wisata  

5) Keramahan (Hospitality) 

 Unsur keramahan meliputi unsur penerimaan masyarakat lokal 

terhadap wisatawan. Wisatawan yang sedang berada dalam 

lingkungan yang belum mereka kenal maka kepastian akan 

jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing.  

Menurut Oka A. Yoeti dalam Yunia dan Petrus (2015), 

keberhasilan suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata 

sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (attraction), aksesibilitas 

(accessibility), dan fasilitas (amenities).  

1) Atraksi (attraction)  

Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah 

tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau 

datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata. Atraksi juga 

merupakan sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar 

dapat dilihat, dan dinikmati oleh wisatawan yang meliputi tari-
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tarian, nyanyian kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan 

lain-lain.  

2) Aksesibilitas (Accessibility)  

Aksesibilitas meliputi moda transportasi untuk mencapai tempat 

wisata serta prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, 

stasiun, dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk 

menghubungkan suatu tepat dengan tempat yang lain. 

Keberadaan prasarana transportasi akan mempengaruhi laju 

tingkat transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik 

akan membuat laju transportasi optimal. 

3) Fasilitas (Amenities)  

Fasilitas wisata atau amenities merupakan hal-hal penunjang 

terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi 

suatu daerah tujuan wisata. 

3.3.1.Infrastruktur Pariwisata  

Pariwisata merupak,an sebuah industri yang mampu 

menggerakan perekonomian kearah yang positif. Secara empiris di 

beberapa negara industri kepariwisataan merupakan sebuah industri 

yang dapat melukakn perputaran perokonomian secara signifikan. 

Bahkan seringkali disebut bahwa kepariwisataan merupakan industri 

yang menjajijkan devisa bagi sebuah negara.  

Infrastruktur dan fasilitas adalah faktor kunci bagi 

pengembangan pariwisata di suatu wilayah atau negara menurut 

Abdullah (2014). Tambah Grigorescua (2006), peran infrastruktur 

publik adalah sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, dan 

penyebab utama kegagalan dalam mendatangkan investasi asing 

adalah buruknya infrastruktur. Lebih lanjut, salah satu faktor kunci 

yang mampu menarik kunjungan turis domestik maupun asing adalah 

infrastruktur publik dan/atau infrastruktur pariwisata itu sendiri. 

Infrastruktur publik pada umumnya diklasifikasikanmenjadi lima 
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kategori, yaitu: 1) Air dan sanitasi; 2) Telekomunikasi; 3) Listrik; 4) 

Jalan; dan 5) Bandar udara dan/atau pelabuhan Abdullah (2014).  

Selain infrastruktur publik, dikenal juga infrastruktur pariwisata. 

Infrastruktur pariwisata didefinisikan menurut Adebayo (2014) 

merupakan elemen-elemen fisik yang dirancang dan dipersiapkan 

untuk memenuhi kebutuhan turis. Selain daripada infrasrtuktur ada 

juga suprastruktur pariwisata. Suprastruktur adalah struktur yang 

bergantung pada keberadaan dan kesiapan infrastruktur. Jika 

infrastruktur tidak ada atau belum siap, maka suprastruktur juga 

tidak ada. Infrastruktur pariwisata meliputi beberapa item antara lain:  

1) Fasilitas penunjang (ancillary facilities) dan fasilitas kompmenter 

(complementary facilities);  

2) Perlengkapan; 

3) Sistem, proses, dan sumber daya untuk membuat suatu Daerah 

Tujuan Wisata (DTW) menjadi berfungsi.    

3.3.2.Pengembangan Daya Tarik Wisata 

 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan 

bahwa 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. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa unsur 

daya tarik sebuah objek wisata adalah : 

a. Setiap daya tarik wisata memiliki keunikan. 

b. Daya tarik wisata berupa alam, budaya, dan hasil karya 

manusia yang berseni tinggi dan dapat dijadikan menjadi suatu 

produk. 

c. Sasaran utama produk pariwisata adalah wisatawan 

Daya tarik sebuah objek  wisata harus di kemas dan dibangun 

semaksimal mungkin agar dapat menarik minat wisatawan untuk 
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berkunjung. Membangun suatu objek wisata harus memiliki kriteria 

dan dirancang sedemikian rupa. 

3.3.3. Pengembangan Objek Wisata 

Membangun suatu objek wisata harus dirancang sesuai dengan 

potensi daya tarik yang dimiliki. Suatu pengembangan daya tarik yang 

berhasil, harus memiliki kriteria kelayakan, Suwantoro (1997: 20) 

mengatakan: 

1) Kelayakan Financial 

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial 

dari pengembangan objek wisata tersebut. Dari awal perkiraan 

untung rugi harus sudah diperhitungkan. 

2) Kelayakan Sosial Ekonomi Regional 

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi 

yang ditanamkan untuk membangun sebuah objek wisata juga akan 

memiliki dampak sosial ekonomi secara regional, dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan atau berusaha, dapat meningkatkan 

penerimaan pada sektor yang lain seperti : pajak, perindustrian, 

perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Dalam hal ini, pertimbangan 

tidak semata-mata komersial saja tetapi juga memperhatikan 

dampaknya secara luas. 

3) Layak Teknis 

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggung-

jawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. 

Tidaklah perlu memaksa diri untuk membangun objek wisata 

apabila daya dukung objek wisata tersebut rendah. Daya tarik objek 

wisata akan berkurang atau bahkan hilang bila objek wisata 

4) Layak lingkungan 

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai 

acuan kegiatan pembangunan objek wisata. Pembangunan suatu 

objek wisata yang mengakibatkan rusaknya lingkungan harus 

dihentikan pembangunannya. Pembangunan objek wisata bukanlah 
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untuk merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumber 

daya alam untuk karkebaikan manusia sehingga menjadi 

keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hubungan antara 

manusia dengan lingkungan alam dan manusia dengan Tuhannya. 

3.3.4. Perencanaan Pengembangan Wisata 

Menurut Noer (2011) Aspek Perencanaan Pengembangan obyek 

wisata alam mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan ruang 

(tata ruang wilayah), standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi 

lintas sektoral, pendanaan, dan sistem informasi obyek wisata alam. 

1) Aspek Kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan 

kapasitas institusi, sebagai mekanisme yang dapat mengatur 

berbagai kepentingan, secara operasional merupakan 

organisasi dengan SDM dan peraturan yang sesuai dan 

memiliki efisiensi tinggi. 

2) Aspek Sarana dan Prasarana yang memiliki dua sisi 

kepentingan, yaitu (1) alat memenuhi kebutuhan pariwisata 

alam, (2) sebagai pengendalian dalam rangka memelihara 

keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan 

prasarana dapat meningkatkan daya dukung sehingga 

upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal. 

3) Aspek Pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan 

profesionalisme dan pola pengelolaan obyek wisata alam 

yang siap mendukung kegiatan pariwisata alam dan mampu 

memanfaatkan potensi obyek wisata alam secara lestari. 

4) Aspek Pengusahaan yang memberi kesempatan dan 

mengatur pemanfaatan obyek wisata alam untuk tujuan 

pariwisata yang bersifatkomersial kepada pihak ketiga dan 

membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. 

5) Aspek Pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi 

dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri 

maupun luar negeri. 
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6) Aspek Peran Serta Masyarakat melalui kesempatan-

kesempatan usaha sehingga ikut membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

7) Aspek Penelitian dan Pengembangan yang meliputi aspek 

fisik lingkungan, dan sosial ekonomi dari obyek wisata alam. 

Diharapkan nantinya mampu menyediakan informasi bagi 

pengembangan dan pembangunan kawasan, kebijaksanaan 

dan arahan pemanfaatan obyek wisata alam. 

Dalam rangka mengembangkan obyek wisata perlu segera 

dilaksanakan inventarisasi terhadap potensi nasional obyek wisata 

alam secara bertahap sesuai prioritas dengan memperhatikan nilai 

keunggulan saing dan keunggulan banding, kekhasan obyek, 

kebijaksanaan pengembangan serta ketersediaan dana dan tenaga. 

Potensi daerah obyek wisata alam yang sudah ditemukan segera 

diinformasikan dan dipromosikan kepada calon penanam modal. Perlu 

dikembangkan sistem kemitraan dengan pihak swasta, lembaga 

swadaya masyarakat yang ada, dalam rangka mendukung optimalisasi 

pengembangan obyek wisata alam. Peranan pemerintah daerah dalam 

pengembangan obyek wisata alam sangat penting, dengan 

melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring 

pengembangan obyek wisata alam. 

3.3.4.jenis Pengembangan dan Pembukaan Destinasi Wisata untuk 

Kabupaten Pangandaran 

Kajian ini memberikan gambaran dan jenis pengembangan dan 

pembukaan potensi destinasi wisata sebagai bahan referensi yang 

dapat dieksploitasi di Kabuapten Pangandaran. Mengutip dari Tasci 

(2013) pengembangan pariwisata berkelanjutan tepat digunakan untuk 

daerah yang memiliki potensi wisata alam.  

Tabel 4.6  
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Empat Tipe Produk Pariwisata 

Sumber : Tasci (2013) 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan Bab I Pasal 1; dinyatakan bahwa 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.  

Oka A. Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan 

yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari 

suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha 

(bussines) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi 

semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya 

dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam 

(Yoeti, 1996: 118-119). Untuk menjelaskan mengenai pengembangan 

pariwisata, Selo Soemardjan (dalam Spillane, 2001 :133) menyatakan: 

pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang 

berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang 

optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural. 

Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan 

pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, sosial 
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dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu 

memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah, untuk 

mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. 

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip 

pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, 

komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati 

kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas 

lokal. Menurut Cox (dalam Pengantar 

Ilmu Pariwisata, 2009: 81), pengelolaan pariwisata harus 

memperhatikan prinsip-prinsip berikut: (1) Pembangunan dan 

pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan 

special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya 

dan keunikan lingkungan; (2) Proteksi dan peningkatan kualitas 

sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata; 

(3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada 

khasanah budaya lokal; (4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis 

keunikan budaya dan lingkungan sosial; (5) Memberikan dukungan 

dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika 

terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan 

dan atau menghentikan aktifitas pariwisata tersebut jika melampaui 

ambang batas lingkungan alam atau eksesbilitas sosial walaupun di 

sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3.3.5. Tatakelola Destinasi wisata antara pemerintah Daerah dengan Pemerintah 

Desa dalam Pengelolaan Destinasi wisata yang ada di Desa Kabupaten 

Pangandaran 

Sebagaiman telah di uraikan di bagian atas bahwa Kebijakan 

pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk 

mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, 

yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan 
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tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan 

pembangunan bangsa. 

Pada tahapan kebijakan publik, implementasi merupakan salah 

satu tahapan dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik 

dirumuskan. Ripley dan Franklin (1982) berpendapat bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undangundang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan 

(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). 

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang 

mengikuti pernyataan dimaksud tentang tujuantujuan program dan 

hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Grindle 

(1980) memberikan pandangannya tentang implementasi secara 

umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (linkage) 

yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai 

dampak dari suatu kegiatan pemerintah. 

Terdapat beberapa model dari beberapa ahli mengenai 

implementasi kebijakan, salah satunya yakni Model Implementasi 

Kebijakan Edward (1980). 

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan menunjuk 

empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan 

implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber 

daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut 

bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk 

membantu dan menghambat implementasi kebijakan.3 

Implementsai Kebijakan akan selalu berkaitan dengan wilayah 

yang diatur, apabila dalam pemerintahan daerah maka kegaitan 

kebijakan public akan berkaitan dengan elemen didalamnya. Suatu 

                                                 
3 Setiawan, Jostenz, Novalino, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan 

Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang 

Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Universitas Pertahanan, hlm 3 
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wilayah tidak akan terlepas dari pemerintah, masyarakat dan swasta, 

sehingga pada akhirnya mau tidak mau kegiatan dalam sebuah 

kebijakan memiliki hubungan satu sama lain. Kebijakan diputuskan 

oleh kepala daerah apabila dalam konteks ini merupakan sebuah 

otoritas dari daerah.  

3.3.5.1. Hubungan  antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 

Terdapat 2 (dua) perspektif hubungan antara Pemerintah Daerah 

dengan Pemerintah Desa yang diletakkan pada konteks peraturan 

perundang-undangan.  

Pertama, dari perspektif Pemerintah Daerah (Pemda). Bagi 

Pemda hubungan tersebut akan dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Peraturan 

Pemerintah yang menjadi turunannya. Ada beberapa hal yang terdapat 

dalam UU Pemda sebagai berikut : 

a. Tidak menetapkan tugas pembinaan dan pengawasan 

administrasi pemerintahan desa ke pemerintah pusat dan 

provinsi (lihat Lampiran UU23 tentang pembagian Urusan) 

b. Tidak eksplisit memandatkan tugas pendampingan dan 

pengembangan kapasitas desa .  

c. Kabupatan ditugaskan melakukan Binwas lebih untuk 

penataan desa, administrasi pemdes, dan kelembagaan 

masyarakat. 

d. Mengganti satuan yang mengelola urusan desa & masyarakat 

dari Badan (koordinasi) menjadi Dinas, sehingga menjadikan 

desa seperti sektor baru akibat tafsir bagi habis urusan.  

e. Urusan desa hanya (dianggap sebagai) amanat DPMD. 

Pemerintah Daerah tidak melihat pentingnya dukungan teknis 

dinas-dinas sektor terkait kepada desa. 

f. Tidak mengamanatkan bagaimana dinas sektoral (kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan umum, dll.) pada tingkat kabupaten 
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dapat berkoordinasi dengan desa dalam penyediaan layanan 

dasar disamping memberikan pembinaan dan pengawasan 

(Binwas) yang bersifat teknis kepada desa 

Kedua, dari perspektif Pemerintah Desa. Bagi Pemerintah Desa, 

hubungan dengan Pemda akan dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan turunannya. UU Desa dan 

turunannya mengatur : 

a. Menetapkan tugas pembinaaan dan pengawasan desa kepada 

seluruh tingkatan pemerintah. Provinsi mengawasi dukungan 

kabupaten bagi desa (Pasal 112-115) 

b. pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus 

memberdayakan masyarakat desa dengan meningkatkan 

kualitas pemerintahan desa dan masyarakat melalui 

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. (Pasal 112(3)  

c. Memberikan amanat bagi seluruh tingkatan pemerintah untuk 

mendukung dan mengawasi desa (Pasal 112)  

d. Mengalokasikan Dana Desa dari APBN untuk menjadikan 

seluruh program berbasis desa efektif (Pasal 72 (2)  

Dalam konteks pembangunan daerah, terutama daerah 

Kabupaten, pembangunan desa dapat dikatakan menempati bagian 

paling dominan. Betapa tidak, pendekatan pembangunan pedesaan 

pada masa Orde Baru dengan kebijakan politik dan pemerintahan 

sentralistis yang  menekankan  pada upaya penyeragaman desa, kini 

berubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (UU Desa). UU Desa telah menempatkan desa sebagai 

organisasi  campuran  (hybrid)  antara  masyarakat  berpemerintahan  

(self  governing community)  dengan  pemerintahan  lokal  (local  self  

government).  Dengan  begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk 

pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat 

dengan segala kewenangannya (authority). Desa juga tidak lagi identik 

dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan 
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desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk 

kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai 

kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa ( 

Salahudin, 2015:11-12) 

Partisipasi demokratis masyarakat dalam proses pembangunan 

di desa menjadi hal yang makin krusial di era pembangunan dewasa ini 

yang paradigmanya telah berubah arah dengan menjadikan desa 

sebagai basis pembangunan nasional. Perubahan paradigma 

pembangunan ini didasarkan pada dua asas pokok yaitu asas 

Rekognisi dan Subsidiaritas. Asas Rekognisi adalah asas yang terkait 

soal hak asal usul atas kehadiran desa. Asas rekognisi memberikan 

pengakuan dan penghormatan kepada desa terhadap identitas desa, 

adat istiadat yang berlaku, kebiasaan pengelolaan desa, sistem pranata 

sosial dan kearifan lokal yang berkembang dan tumbuh di desa. Asas 

ini memberikan jaminan atas keragaman desa, kedudukan dan 

kewenangan desa dalam mengatur jalanya pemerintahan desa. 

Asas rekognisi terkait erat dengan keadilan, kewargaan dan 

kebangsaan, serta selaras dengan isu desentralisasi yang telah 

berkembang. Desa kini bukan lagi sekedar kepanjangan tangan negara 

dalam melaksanakan pembangunan, melainkan menjadi entitas yang 

dapat mengatur dirinya sendiri, menjadi pilar bagi bangsa untuk 

bangkit dan berdaya mandiri.  

Pengakuan atas desa dan pemberian kewenangan yang 

sedemikian luas kepada desa menjadi tonggak penting bagi 

pembaharuan pembangunan berbasis desa. Pengakuan atas entitas 

desa melalui asas Rekognisi juga diikuti dengan asas Subsidiaritas 

yang memiliki kaitan erat.  Asas Subsidiaritas berarti pemberian 

kewenangan kepada desa untuk mengatur, mengelola dan 

menyelesaikan permasalahan desa secara lokal. Dengan asas ini desa 

bisa tentukan arah dan kebijakan pembangunan dengan perencanaan 

sendiri termasuk anggaran pendanaannya. Hal ini menegaskan bahwa 
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Desa dengan  UU  Desa  ini  memiliki  posisioning  yang  otonom,  desa  

diakui  sebagai  hak  asal  usul,  seperti  penjelasan  sebelumnya  

bahwa  desa  sejak  dulu  sudah  otonom,  dan  asas  subsidioritas,  

kewenangan  yang  berskala  lokal  desa  dalam  mengatur  segala 

aktivitas penyelenggaraanya. 

Terkait perihal pengembangan pariwisata, sejauh ini pemerintah 

baik pusat maupun daerah khususnya Kabupaten Pangandaran telah 

berusaha memaksimalkan potensi yang di miliki oleh masing-masing 

daerah. Meskipun secara umum terdapat perbedaan yang cukup 

signifikanantara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal tersebut 

selain dikarenakan oleh alokasi dana daerah juga karena perbedaan 

topografi dan bentang alam yang ada di Indonesia antara satu daerah 

dengan daerah yang lain memiliki ciri dan keunikan tersediri. Oleh 

karena itu dalam hal ini Pemerintah daerah diharapakan kreatif dan 

mampu berimprovisasi guna mengembangkan pariwisatanya, salah 

satu bentuk improvisasi pemerintah dalam pengembangan wisata di 

daerah dengan mengandeng masyarakat, dalam hal ini baik 

masyarakat setempat (masyarakat Desa yang ada di Kabupaten 

Pangandaran  maupun masyarakat di luar daerah Kabupaten 

Pangandaran sendiri (Investor), yang nantinya pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Pangandaran menjadi andalan bagi Kabupaten 

Pangandaran dalam bidang kepariwisataan, hal tersebut senada 

dengan apa yang di sampaikan oleh Selo Sumardjan dalam James J 

Spilane ( 1987 : 133 ) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata 

harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, 

sehingga dapat diproleh manfaat yang optimal bagi masyarakt, baik 

dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus 

mengitegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program 

pembangunan ekonomi, fisik,dan sosial dari suatu negara. Disamping 

itu, rencaana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja 
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kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalkan 

pengembangan pariwisata.  

Dengan adanya Pengelolaan berbasis masyarakat dalam 

pengembangan objek wisata di kabupaten Pangandaran ini, tak akan 

berhasil tanpa adanya perhatian dari multipihak untuk membantu 

keberhasilan pengelolaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sehingga tercipta masyarakat yang mandiri.  

3.3.5.2. Kewenangan Urusan Pembangunan Kawasan 

UU Desa khususnya Pasal Pasal 83, ayat (4) mengatur bahwa: “ 

Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.” 

Desa, pada dasarnya dibangun dengan dua pendekatan 

pembangunan, yaitu pembangunan melalui pendekatan kewenangan 

(otoritas urusan/kegiatan) dan pembangunan melalui pendekatan 

keruangan (otoritas wilayah). Dalam pendekatan kewenangan dikenal 

dua prinsip kewenangan desa, yaitu pertama dari prinsip karakter 

kegiatannya dan kedua, dilihat dari skala pelayanan kegiatannya. 

Dilihat dari sisi karakter kegiatannya, maka Pasal 19 UU Desa 

menyatakan dengan tegas bahwa kewenangan desa meliputi 

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 

desa. Lebih jauh, dalam Pasal 20 disebutkan kembali, bahwa seluruh 

kegiatan yang masuk dalam kedua karakter kewenangan ini, maka 

pelaksanaannya sepenuhnya diatur dan diurus oleh desa. Kemudian, 

untuk karakter kewenangan desa lainnya yang merupakan penugasan 

dari pemerintah yang lebih atas, maka desa hanya berhak untuk 

mengurus pelaksanaannya. 

Pasal 81, ayat (4) UU Desa memberikan penjelasan, 

“Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.” 

Bilamana terdapat program pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
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yang berskala lokal desa, maka harus dikoordinasikan dan/atau 

didelegasikan pelaksanaannya kepada desa (Pasal 79, ayat 6).  

Dijelaskan juga dalam Pasal 122, ayat (1) PP No. 43/2014 bahwa, 

“Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program 

daerah yang masuk ke Desa.” Makna menyelenggarakan inilah yang 

dimaksudkan sebagai “tetap diatur” oleh pemerintah yang lebih atas, 

tetapi “harus diurus” oleh desa. 

Selanjutnya, dalam pembangunan melalui pendekatan 

keruangan, maka desa dibagi menjadi dua wilayah (domain) 

pembangunan, yaitu pembangunan desa dan pembangunan kawasan 

perdesaan. Pembangunan desa dalam hal ini diartikan sebagai 

pembangunan berskala lokal, di mana program/ kegiatan hanya 

memiliki jangkauan pelayanan di dalam desa sendiri sesuai 

kewenangan desa, sedangkan pembangunan kawasan perdesaan 

merupakan perpaduan pembangunan antardesa dalam satu 

kabupaten/kota (Pasal 83, ayat (1) UU Desa). 

 

3.3.5.3 Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 

Salah satu strategi pembangunan ekonomi melalui 

kepariwisataan adalah melalui pengembangan Destinasi Wisata yang 

ada Desa. Pengembangan Destinasi wisata yang ada desa tersebut 

adalah pengembangan perekonomian masyarakat yang diangkat 

melalui kegiatan pariwisata, dimana pariwisata dikembangkan 

berdasarkan unsur-unsur kegiatan yang telah ada serta ciri khas 

budaya setempat. Putra dan Pitana (2010) menyatakan bahwa 

pengembangan desa wisata bertujuan untuk melibatkan masyarakat 

dalam pengembangan kepariwisataan sehingga masyarakat dengan 

kebudayaannya tidak hanya menjadi objek pariwisata namun 

masyarakat desalah yang harus sadar dan mau memperbaiki dirinya 



57 | Laporan Pendahuluan Kajian Standarsisasi Destinasi Wisata di  

Kabupaten Pangandaran 
 

dengan menggunakan kepariwisataan sebagai ala baik untuk 

peningkatan kesejahteraan maupun pelestarian nilai-nilai budaya serta 

adat setempat. 

Menjalankan kepariwisataan di desa, bahwasannya sudah sejak 

lama masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sektor pariwisata 

melalui konsep pariwisata berbasis masyarakat (Community Based 

Tourism/CBT). CBT adalah konsep pembangunan kepariwisataan 

melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut 

terlibat dalam proses penyusunan strategi, pelaksanaan, dan 

pemberian suara hingga membuat keputusan dengan memperhatikan 

aspek lingkungan, sosial serta budaya.4 CBT dianggap berpihak kepada 

masyarakat lokal, sebab pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh 

masyarakat lokal itu sendiri dan bertujuan untuk pemerataan akses 

perekonomian. Pengembangan kepariwisataan di desa dengan konsep 

CBT dapat terkendala oleh lemahnya manajemen komunitas 

masyarakat, maupun kinerja pengurus yang kurang maksimal. 

Community Based Tourism (CBT) merupakan salah satu bentuk 

pariwisata yang dikelola oleh masyarakat dan memiliki kendali lebih 

besar dan keterlibatan pengembangan pariwisata sebagian besar 

manfaatnya dirasakan oleh masyarakat lokal. (WWF, 2001) 

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini sebaiknya 

menekankan pada pembangunan pariwisata yang memiliki prinsip dari 

masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Definisi lain menurut 

REST 1977“tourism that takes environmental, social and cultural 

sustainabability in account. It is managed and owned by the community, 

for the coomunity, with the purpose of enabling visitors toincrease their 

awarness and learn about community and local ways of life. 

Dijelaskan bahwa salah satu bentuk pariwisata dengan 

keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. Hal ini dikelola dan 

                                                 
4 Santoso, R. E. P. (2017). Peran Community Based Tourism Dalam Pengembangan Cultural Tourism 

Berkesinambungan. Arthavidya Jurnal Ekonomi, 17(2), 53-58, h. 54. 
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dimiliki oleh masyarakat, untuk masyarakat, bertujuan kepada 

wisatawan agar dapat meningkatkan kesadaran dan belajar cara hidup 

dari masyarakat lokal. Dalam konsep CBT ini terdapat elemen kunci 

dari CBT terdiri dari empat (4) aspek, diantaranya: (REST, tanpa tahun; 

15) 

1. Natural and Cultural Resources 

2. Community Organizations 

3. Community Organizations 

4. Learning 

Secara teoritis, keterlibatan masyarakat tersebut dikenal dengan  

Community Based Tourism (CBT). CBT merupakan model 

pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pengembangan 

pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan 

masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih 

bermanfaat bagi kebutuhan dan membuka peluang masyarakat lokal. 

Menurut Muallisin (dalam Hermawati, 2020:35), prinsip-prinsip yang 

dapat digunakan sebagai tools of community development bagi 

masyarakat lokal, antara lain adalah: 1) Mengakui, mendukung, dan 

mempromosikan pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat; 2) 

Melibatkan anggota masyarakat sejak awal dalam setiap aspek; 3) 

mempromosikan kebanggaan masyarakat; 4) Meningkatkan kualitas 

hidup; 5) Menjamin keberlanjutan lingkungan; 6) Memelihara karakter 

dan budaya lokal yang unik; 7) Membantu mengembangkan 

crosscultural learning; 8) Menghormati perbedaan-perbedaan kultural; 

9) Mendistribusikan keuntungan secara adil diantara anggota 

masyarakat. 

Secara normatif, orientasi pembangunan kepariwisataan di 

Pangandaran yang mengedepankan peran aktif masyarakat tertuang 

dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran No 14 Tahun 

2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, di mana kegiatan 

kepariwisataan bertujuan diantaranya memperluas dan memeratakan 
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kesempatan usaha dan lapangan kerja, mengangkat citra daerah, 

memperkuat kearifan lokal,  menggali  dan  mengembangkan  potensi  

ekonomi,  kewirausahaan,  sosial, budaya dan teknologi komunikasi 

melalui kegiatan kepariwisataan, mengoptimalkan pendayagunaan 

produksi lokal dan mewujudkan pemanfaatan hasil pembangunan 

kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat. 

Lebih lanjut, tertuang dalam misi pembangunan kepariwisataan 

tercantum di Perda Kabupaten Pangandaran No. 7 Tahun 2008 

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 

2018–2025 yaitu memanfaatkan dan mengelola sumber daya 

Kepariwisataan secara berkelanjutan sehingga dapat berdaya saing 

dalam upaya meningkatan kinerja ekonomi Daerah dan taraf hidup 

masyarakat;  mengoptimalkan potensi sumber daya alam, budaya, dan 

sumber daya manusia sebagai pendukung terciptanya Pariwisata 

Daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan 

membangun Destinasi Pariwisata dan lingkungan masyarakat yang 

aman dan nyaman dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kehadiran BUMDes dapat membantu menguatkan dan 

merealisasikan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. 

BUMDes dilaksanakan oleh masyarakat dengan menjunjung prinsip 

kerja sama (kooperatif), keikutsertaan (partisipatif), persamaan hak 

(emansipatif), keterbukaan (transparansi), pertanggungjawaban 

(akuntabel) dan keberlanjutan (sustainable).5 BUMDes dapat 

mengorganisir kegiatan pembangunan secara tertata dikarenakan 

dasar pendiriannya telah diatur oleh undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan desa. BUMDes 

memiliki struktur kepengurusan organisasi yang terdiri dari penasihat, 

                                                 
5 Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan 

Perekonomian Desa. Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424-440, h. 428 
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pelaksana operasional dan pengawas. 6Adanya struktur kepengurusan 

dan kejelasan sumber dana pada BUMDes mampu menjadikan 

masyarakat lebih disiplin dalam mengelola kegiatan, terarah dan 

memiliki program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. 

Pemerintah  pusat telah membuat kebijakan dan menyediakan 

anggaran agar desa mendirikan BUMDes. Namun, di Kabupaten  masih 

terdapat desa-desa yang belum melaksanakan kebijakan pemerintah 

yaitu belum memiliki BUMDes, terlebih pada desa yang memiliki 

potensi wisata. Pemerintah daerah di Bali juga belum secara 

menyeluruh mendorong pembentukan dan pengelolaan BUMDes, 

masih ada desa yang belum tersentuh pembinaan, dan hal ini 

menyebabkan kurang terpacunya semangat desa untuk segera 

mengelola BUMDes. Pada beberapa desa, BUMDes yang sudah 

terbentuk tidak berjalan dengan lancar dan sebagian tidak aktif tanpa 

dikelola kembali secara serius. Ada pula desa yang memiliki potensi 

wisata namun tidak mengembangkan potensinya melalui BUMDes unit 

usaha wisata dan hanya terpaku pada unit usaha yang ada saja . 

Pengembangan pariwisata pun menjadi belum optimal dikarenakan 

kurang dilibatkannya BUMDes dalam memfasilitasi pengelolaan 

pariwisata yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa. 
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