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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 dipandang 
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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 

Pangandaran sangat menjanjikan akan kebermanfaatan yang diterima. 
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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 

5.218 tempat tidur. Jumlah tamu yang menggunakan jasa akomodasi 
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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. 

Pangandaran memiliki kualitas baik dan layak untuk di kunjungi oleh 
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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 

standarisasi terkait pengembangan destinasi wisata sebagai salah satu 
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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 

3) Menyusun SOP Penyelenggaraan Destinasi Wisata di 

Kabupaten Pangandaran 
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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 

pariwisata dapat mendorong pembangunan dan perkembangan 

masyarakat yang bermukim di daerah wisata. 
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 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.  

2) Melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis.  
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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  

b) Sebelah Selatan : Samudera Hindia 
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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 Sumber :Kabupaten Pangandaran Dalam 

Angka 2021. 
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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 km²/sq.km 

dan presentase terhadap luas wilayah Kabupaten Pangandaran sebesar 

3,24%. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jumlah desa dan kelurahan 
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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 

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 

                                                 
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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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 

 

          Sumber : Pangandaran dalam Anka 20212 

                                                 
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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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 

 

2.1.4. 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 
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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.  

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 
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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.  

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  
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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 :  

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 
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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 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 
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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 



31 | Laporan Antara Kajian Standarisasi dan SOP (Standar Operasional 

Prosedur) Pengembangan Destinasi Wisat Di Kabupaten Pangandaran 
 

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 akhirnya 

tercipta sebuah harmoniasi dan integrasi di sebuah organisasi. 
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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. 

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 
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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  

f. Mengidentifikasi dan menentukan strategi utama 

perusahaan yang bersifat jangka panjang  

g. Mengembangkan tujuan dan strategi perusahaan yang 

bersifat jangka pendek  
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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 (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.  
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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.  

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.  
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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. 

 

 

 

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 
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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. 

 

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 
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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.  

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. 
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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. 

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.  
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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.  

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 
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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 

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 
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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.  

 

 

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.  
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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  

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  
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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-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 
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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 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 
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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 

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 
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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 

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 
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(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. 

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 
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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 tertentu, 
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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 

wilayah tidak akan terlepas dari pemerintah, masyarakat dan swasta, 

                                                 
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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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 dapat 

berkoordinasi dengan desa dalam penyediaan layanan dasar 
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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 desa 

yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan 
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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 Desa 

dengan  UU  Desa  ini  memiliki  posisioning  yang  otonom,  desa  diakui  
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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 kebijaksanaan 

pemerintah untuk mendorong dan mengendalkan pengembangan 

pariwisata.  
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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 

yang berskala lokal desa, maka harus dikoordinasikan dan/atau 

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

kepariwisataan sebagai ala baik untuk peningkatan kesejahteraan 

maupun pelestarian nilai-nilai budaya serta adat setempat. 
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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 

dimiliki oleh masyarakat, untuk masyarakat, bertujuan kepada 

wisatawan agar dapat meningkatkan kesadaran dan belajar cara hidup 

                                                 
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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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 

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 
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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, pelaksana 

operasional dan pengawas. 6Adanya struktur kepengurusan dan 

kejelasan sumber dana pada BUMDes mampu menjadikan masyarakat 

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

Perekonomian Desa. Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424-440, h. 428 
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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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. 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Strategi Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata di 

Kabupaten Pangandaran 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, Pembangunan kepa riwisataan diperlukan untuk 

mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat 

serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, 

nasional dan global. Adapun tujuan dari pembangunan kepariwisataan 

adalah untuk meni ngkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; menghapus kemiskinan; mengatasi 

pengangguran; melestarikan alam, lingkungan & sumber daya; 

melestarikan & memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; 
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memupuk rasa cinta tanah air; memperkokoh jati diri & kesatuan 

bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa. 

Kepariwisataan menimbulkan efek kegiatan yang sangat luas, 

meliputi kegiatan ekonomi seperti usaha perhotelan dan sejenisnya, 

agen perjalanan, transportasi, restoran, toko cinderamata, berbagai 

usaha kerajinan, kesenian dan usaha-usaha lainnya. Itulah sebabnya 

pariwisata di pandang sebagai suatu industri karena di dalamnya 

terlibat berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan berbagai jenis tenaga 

kerja dan modal dengan sebagian besar menawarkan berbagai bentuk 

jasa. Suatu perencanaan akan menghasilkan pengembangan yang baik, 

bila dilaksanakan dengan pengenalan secara menyeluruh seluruh 

elemenelemennya 

 Pengembangan destinasi wisata tidak bisa semata mata hanya 

satu aspek saja, dari mulai sarana penunjang hingga psikologis 

masyarakat serta prasana lainnya perlu diperhatikan. Untuk 

memberikan gambaran dalam pembahasan dikajian pendekatan strategi 

digunakan sehingga akan tergambarkan kondisi eksisting dilapangan 

dan menjadi sebuah gambaran teknis guna menghasilkan srategi 

kebijakan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran. 

Maka dari itu perlu memperhatikan hal berikun sebagai langkah stragis 

yang dilakukan dalam kajian ini. 

1) Destinasi Pariwisata 

a. menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan 

Pembangunan Pariwisata Daerah serta mensinergikan 

pengembangan daya tarik wisata dengan rencana  pengembangan  

aksesibilitas. 

b. membangun dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana 

wisata. 

c. meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisata,dan 

upaya-upaya pemasaran pariwisata daerah 
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2) Industri Pariwisata 

a. menciptaan iklim investasi  kepariwisataan   yang   sehat melalui 

penetapan kebijakan yang mendukung aktivitas investasi serta 

pembangunan masyarakat. 

b. investasi dan pengembangan usaha wisata yang didukung oleh 

mekanisme yang kondusif melalui Peningkatan informasi dan 

kerjasama dalam meningkatkan arus investasi kepariwisataan. 

c. masyarakat     didorong     untuk     peran serta dalam 

kewirausahaan di bidang pariwisata melalui peningkatan 

kemampuan keterampilan serta  pengelolaan usaha terkait 

pariwisata. 

d. keterlibatan masyarakat setempat pada usaha pariwisata. 

e. usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif memanfaatkan 

budaya dari sumber daya lokal yang berkelanjutan dan mandiri. 

f. pencipataan Daya Saing Industri Kepariwisataan, sehingga 

mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional. 

3) Pemasaran Pariwisata 

a. memantapkan sinergitas antar pelaku kepariwisataan di Daerah. 

b. mengembangkan fokus pasar dan pemasaran pariwisata Daerah 

c. meningkatkan intensitas pemasaran dalam dan luar negeri. 

d. emmantapkan dan mensinergikan pemasaran internal. 

e. memantapkan prioritas bentuk dan jejaring kerjasama 

pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan 

internasional. 

f. mewujudkan perilaku stakholders kepariwisataan yang 

berorientasi pada pasar (market orientation). 

g. mengembangkan sistem informasi  pariwisata  melalui kerjasama  

stakeholders  kepariwisataan. 

h. mengelola sistem informasi pariwisata   yang   komprehensif dan 

up to date. 

4) Kelembagaan Pariwisata 
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a. membangun  sistem  dan  jaringan  komunikasi   diantara seluruh 

stakeholders di dalam melaksanakan pembangunan pariwisata 

melalui pemanfaatan Forum Tata Kelola Pariwisata Daerah yang 

telah terbentuk  menciptakan  kerangka kerjasama dan program-

program kerjasama antar stakeholders di dalam  dan di luar 

negeri yang dapat menunjang  pembangunan  pariwisata. 

b. menciptakan ruang dan kesempatan bagi berbagai stakeholders 

untuk berpartisipasi secara aktif di dalam pengembangan, 

pengusahaan, dan pengelolaan kawasan. 

c. membangun organisasi pengeloaan pariwisata di kawasan 

dengan melibatkan stakeholders yang terkait dan menggunakan 

prinsip good corporate governance dan mengembangkan sistem 

pelayanan yang terpadu dan terintegrasi. 

d. membangun sistem dan prosedur pelayanan pendukung 

pariwisata. 

 Untuk mendapatkan pembahasan yang komperhensif pada kajian 

ini menggunakan pendekatan SWOT Kearns (1992). Analisis SWOT akan 

memberikan gambaran secara internal dan eksternal organisasi dalam 

pelaksanaan sebuah kebijakan. Kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman menjadi hal yang dikaji khususnya dalan konteks ini adalah 

pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran. Maka dari 

itu untuk mendapatkan sebuah analisis SWOT kajian ini 

memperhatikan kondisi eksisting dan mendapatkan data melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian.  

Dengan memperhatikan aspek-aspek yang perlu ditinjau dalam 

pelaksanaan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten 

Pangandaran. Melalui tinjauan pustaka untuk menjadikan dasar kajian 

dalam memperhatikan aspek-aspek yang perlu di pertimbangkan dalam 

melakukan analisis SWOT. Maka dari itu kajian ini menjadikan batu 

pijakan menurut James J. Spillane (1994) berpendapat bahwa suatu 

objek wisata harus meliputi lima unsur penting agar wisatawan merasa 
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puas dalam menikmati perjalanannya, yaitu atraksi, fasilitas, 

infrastukur, transportasi dan keramahan.  

4.1.1.Analisis SWOT  

Hasil penelitian di lapangan menjadi bahan dalam penelitian ini 

untuk menempuh teknik analisis SWOT.  Temuan di lapangan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi data kualitatif.  

Strategi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran.  

Dengan hasil penelitian yang ditemukan menjadi jawaban bagi 

rumusan masalah yang diangkat melalui teknik matriks SWOT 

Kualittaif Kearns (1992). 

Hasil dari wawancara yang disampaikan dan sudah diurakan 

menjadi bahan untuk mengisi kolom-kolom matriks di bawah. Bukan 

hanya dapat terisi namun setelah itu akan muncul sebuah analisis dan 

kemugkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga apabila ada 

kemungkinan yang terjadi maka akan memiliki alternatif alternatif 

strategi kedepannya. Implementasi stategi sesuai dengan kondisi untuk 

pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran.  

 

 

 

 

Tabel 4.1 

Matriks Analisis SWOT  

 
 

Eksternal 

 
 

 
 

 
 
 

 

Opportunities 
(Peluang) 

Threats (Ancaman) 

1. Memiliki banyak 
potensi destinasi 

wisata yang belum di 
eksploitasi. 

2. Pembangunan hotel 
dan penginapan 

sekitar destinasi 
wisata terkenal di 
Kab. Pangandaran 

1. Stabilitas alam 
dan dampak 

lingkunagn dalam 
pelaksanaan 

eksploitasi destinasi 
wisata 

2. Kapitaliasi 
destinasi wisata oleh 
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Internal 

3. Petunjuk arah dan 
akses jalan yang 

baik di beberapa 
destinasi wisata.  

4. Adanya Jalur Kereta 

api dan Bandara 
Nusawiru serta 

Pelabuhan Bojong 
Salawe 

5. Pelatihan tentang 
kepariwisataan 
melalui 

ekstrakulikuler 
untuk pelajar dan 

bahasa asing untuk 
masyarakat 

pemodal dan para 
pengusaha 

3. Potensi 
wisatawan yag 
menetap dan terjadi 

pertumbuhan 
penduduk yang tinggi 

dan tidak terkontrol 
4. Ketergantungan 

masyarakat pada 
sektor wisata yang 
menurunkan 

pergerakan ekonomi 
lain. 

5. Degradasi nilai 
budaya dan 

berpotensi 
meninggalkan 
warisan budaya yang 

ada. 
6. Tata Kelola 

Kepariwisataan  
antara Pemerintah 

Daerah Daerah 
dengan Pemerintah 
Desa Melalui BUMDes 

Strenght 

(Kekuatan) 

Strategy 

SO/Comparative 
Advantage 

Optimalisasi 
kekuatan untuk 

meraih peluang 
dengan strategi 

Strategy 

ST/Mobilization 
Menggunakan 

kekuatan yang 
dimiliki dengan cara 

menghindari 
ancaman 

1. Banyak 
dikenal dan 

menjadi destinasi 
wisata bagi 

wisatawan lokal 
khususnya Jawa 

Barat.  
2. Terdapat 

wisata air, 

pemandangan 
perbukitan dan 

keindahan pantai 

1. Meningkatkan 
dan melakukan 

eskploitasi potensi 
destinasi melalui 

sumber daya yang 
ada berdasarkan 

standarisasi yang 
berlaku di Kab. 
Pangandaran. 

2. Memaksimalkan 
dan memberikan 

ruang bagi 

1. Merumuskan 
analisis mengenai 

dampak lingkungan 
dalam kegiatan 

pembangunan dan 
pembukaan destinasi 

wisata di Kab. 
Pangandaran. 

2. Kerjasama dan 

kontrak serta bagi 
hasil dalam setiap 

pengelolaan destinasi 
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yang berada di 
selatan pulau 

jawa. 
3. Terdapat hotel 

dan penginapan 

didekat beberapa 
destinasi wisata 

Kab. Pangandaran 
4. Bandara 

Nusawiru sebagai 
akses bagi turis 
manca negara dan 

bus antar kota 
atau antar provinsi 

yang memliki 
tujuan ke 

Kabupaten 
Pangandaran 

5. Budaya sunda 

yang terkenal 
ramah dengan 

siapun, terutama 
orang yang lebih 

tua 

pengusaha yang 
berminat 

mendirikan hotel 
atau penginapan 
serta menonjolkan 

potensi wisata yang 
ada. 

3. Pemerataan dan 
perbaikan akses 

menuju seluruh  
destinasi wisata di 
Kab. Pangandaran. 

4. Optimalisasi 
setiap media 

transportasi yang 
ada baik jalur udara, 

laut ataupun darat, 
5. Memberikan 

pelatihan dan 

kesiapan 
sumberdaya 

manusia dalam 
mengelola destinasi 

wisata dengan 
standar yang 
berlaku. 

 
 

 
 

 

wisata di Kab. 
Pangandaran. 

3. Sosialisasi dan 
memaksimalkan 
program terkait 

kegiatan berwisata. 
4. Memaksimalkan 

setiap keunggulan 
daerah dan potensi 

yang ada untuk di 
sosisalisasikan pada 
masyarakat di Kab. 

Pangandaran. 
5. Membangun 

objek wisata berbasis 
budaya  sehingga 

kebudayan yang ada 
tetap lestari dan 
terjaga keutuhannya. 

6. Pembedrdayaan 
Masyarakat dalam 

Pengembangan 
Pariwisata Di 

Kabupaten 
Pangandaran 

Weakness 
(Kelemahan) 

Strategy WO/ 
Divestment/ 
Investment 

Pemanfaatan 
peluang dengan cara 

mengatasi 
kelemahan yang ada 

Strategy WT/ 
Damage Control 

Meminimalkan 
kelemahan serta 

menghindari 
ancaman. 

1. Standarisasi 

kebijakan 
pembukaan dan 
pengembangan 

destinasi wisata 
baik yang sudah 

ada maupun yang 

1. Perumusan 

standaraisasi 
pengembangan dan 
pembukaan 

destinasi wisata di 
Kab. Pangandaran 

1. Melakukan 

perumusan 
standarisasi menjadi 
sebuah kebijaakn 

yang mengatur 
pengembangan dan 

pembukaan destinasi 
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baru di Kab. 
Pangandaran 

belum ada  
2. Sosialisasi 

dan pengenalan 

destinasi wisata 
Kab. Pangandaran 

pada para calon 
wisatawan 

3. Belum adanya 
pengembangan 
wisata yang 

berbasis kearipan 
local dengan 

memanfaatkan 
keaneka ragaman 

budaya yang ada di 
kabupaten 
pangandaran 

4. Akses jalan 
yang baik belum 

merata disetiap 
destinasi wisata 

yang ada  
5. Masih belum 

banyak trayek dan 

transportasi yang 
melewati atau 

bertujuan ke Kab. 
Pangandaran 

Terutama di jalur 
udara dan laut 

6. Kesiapan 

sumberdaya 
manusia untuk 

menerima 
wisatawan dan 

kesadaran akan 
industri pariwisata 

belum maksimal. 
7. Kesiapan  

Pemerintah daerah 

dalam menghadapi 
kondisi  pada saat 

tidak ada kegiatan 
kepariwisataan 

2. Meningkatkan 
fungsi hotel dan 

penginapan selain 
menjadi tempat 
beristirahat namun 

didalamnya perlu 
ada pemberitahuan 

tentang destinasi 
wisata di Kab. 

Pangandaran. 
3. Mengandeng 

segenap unsur 

masyarakat baik 
umum maupun 

pelaku usaha jasa 
wisata dalam 

memperkenalkan 
destinasi wisata 
yang berbasi 

kearifan lokal 
4. Melakukan 

pemerataan 
pembangunan akses 

jalan keseluruh 
destinasi wisata dan 
merawat akses jalan 

yang sudah baik 
keadannya. 

5. Menambah 
tujuan dan 

memperluas 
jaringan 
transportasi untuk 

mempermudah para 
wisatawan menuju 

ke Kab. 
Pangandaran 

6. Memenafaat kan 
SDM yang ada guna 

memberikan 
edukasi kepada 
pengunjung  baik 

local maupun 
mancanegra  

wisata di Kab. 
Pangandaran.  

2. Memaksimalkan 
pelatihan dan 
melakukan 

pembatasan 
kepemiliki dan 

mengutamakan bagi 
hasil dalam mengelola 

wisata di Kab. 
Pangandarn. 

3. Mengembangkan 

potensi destinasi 
wisata yang 

berbasiskan budaya 
dan memaksimalkan 

sumberdaya manusia 
yang ada terlebih 
masyarakat secara 

kolektif dalam 
melaksanakan 

pengelolaan destinasi 
wisata di Kab. 

Pangandaran.  
4. Diperlukan 

sinergitas antar 

elemen masyarakat 
baik itu masyarakat 

umum mau pun para 
pelaku jasa wisata 

dalam mengedukasi 
terkait adanya kadaan 
tertentu seperti saat 

ini (Pandemic Covid 
19) 
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yang disebabkan 
oleh suatu 

keadaan (seperti 
Pandemic Covid 19 

Sumber: Analisis Peneliti Strategi Pengembangan Destinasi Wisata di 

Kabupaten Pangandaan 2021 

 

4.1.2.Hasil Analisis SWOT  

Hasil dari pada data yang terkumpul setelah dituangkan dalam 

matriks Analisis SWOT dengan berbagai spesifikasi yang ada 

menghasilkan analisis yang berkaitan dengan pengembangan destinasi 

wisata di Kabupaten Pangandaran. Analisis SWOT pada matriks 

analisis menghasilkan empat spesifikasi strategi sesuia dengan 

keadaan dan kondisi eksisiting di Kabupaten Pangandaran. Hasil dari 

analisis SWOT sebagai berikut: 

1) Strategi S-O, Optimalisasi kekuatan untuk meraih peluang dengan 

strategi (S-O). Proses pencapaian sebuah peluang melalui strategi 

yang didapat dari faktor kekuatan dan peluang. Pengkajian antara 

kekuatan dan peluang yang diuraikan dalam tabel SWOT 

memunculkan strategi S-O. Optimalisasi kekuatan untuk meraih 

peluang dengan strategi, kondisi ini memiliki posisi atau kondisi 

yang kuat untuk mengambil kesempatan dari peluang yang ada. 

Strategi optimalisasi kekuatan untuk mencapai peluang sebagai 

berikut: 

a) Meningkatkan dan melakukan eskploitasi potensi destinasi 

melalui sumber daya yang ada berdasarkan standarisasi yang 

berlaku di Kab. Pangandaran. 

b) Tata kelola destinasi wisata antara Pemerintah daerah dengan 

pemerintah desa (BUMDes) dalam pengelolaan destinasi wisata 

yang ada di desa sehingga nantinya destinasi wisata yang ada 

di desa seluruh Kabupaten Pangandaran menjadi Destinasi 

Wisata Unggulan bagi Kabupaten Pangandaran 
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c) Memaksimalkan dan memberikan ruang bagi pengusaha yang 

berminat mendirikan hotel atau penginapan serta menonjolkan 

potensi wisata yang ada. 

d) Pemerataan dan perbaikan akses menuju seluruh  destinasi 

wisata di Kab. Pangandaran. 

e) Optimalisasi setiap media transportasi yang ada baik jalur 

udara, laut ataupun darat, 

f) Memberikan pelatihan dan kesiapan sumberdaya manusia 

dalam mengelola destinasi wisata dengan standar yang 

berlaku. 

2) Strategi W-O, Peluang merupakan sebuah batu loncatan dalam 

organisasi, namun dibalik itu ada faktor lain yaitu kelemahan. 

Peluang perlu dimanfaatkan untuk mengatasi sebuah 

kelemahaan. Strategi pemanfaatan peluang dengan cara 

mengatasi kelemahan yang ada  pembuat keputusan mengalami 

beberapa keadaan yang ambigu dimana terdapat beberapa 

kesempatan yang berpotensi menjanjikan tetapi saat ini tidak 

dapat dieksploitasi. Pilihan strategis yang tersedia yaitu, investasi 

pada program yang lemah untuk diubah menjadi kekuatan dengan 

mencari keuntungan komparatif, investasi kelemahan ini dan 

melewatkan kesempatan, misalnya ke organisasi lain yang telah 

menikmati keuntungan komparatif, dan mempertahankan status 

quo dengan tidak melakukan investasi maupun divestasi. Strategi 

pemanfaatan peluang dengan cara mengatasi kelemahan yang ada 

sebagai berikut: 

a) Perumusan standaraisasi pengembangan dan pembukaan 

destinasi wisata di Kab. Pangandaran 

b) Meningkatkan fungsi hotel dan penginapan selain menjadi 

tempat beristirahat namun didalamnya perlu ada 

pemberitahuan tentang destinasi wisata di Kab. Pangandaran. 
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c) Melakukan pemerataan pembangunan akses jalan keseluruh 

destinasi wisata dan merawat akses jalan yang sudah baik 

keadannya. 

d) Menambah tujuan dan memperluas jaringan transportasi 

untuk mempermudah para wisatawan menuju ke Kab. 

Pangandaran 

3) Strategi W-T, Strategi ini merupakan kondisi terburuk dalam 

sebuah organisasi karena kelemahan yang ada perlu diminimalisir 

serta menghindari ancaman yang ada. strategi meminimalkan 

kelemahan serta menghindari ancaman, situasi yang merusak 

bahkan menjadi bencana bagi organisasi.dalam hal ini, organisasi 

melakukan damage control untuk meminimalisasi dampak negaif 

yang ditimbulkan dari kondisi bencana ini. Strategi meminimalkan 

kelemahan serta menghindari ancaman sebagai berikut: 

a) Melakukan perumusan standarisasi menjadi sebuah kebijaakn 

yang mengatur pengembangan dan pembukaan destinasi 

wisata di Kab. Pangandaran.  

b) Memaksimalkan pelatihan dan melakukan pembatasan 

kepemiliki dan mengutamakan bagi hasil dalam mengelola 

wisata di Kab. Pangandarn. 

c) Mengembangkan potensi destinasi wisata yang berbasiskan 

budaya dan memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada 

terlebih masyarakat secara kolektif dalam melaksanakan 

pengelolaan destinasi wisata di Kab. Pangandaran. 

4) Strategi ST, Pencapaian sebuah tujuan tidak terlepas dari sebuah 

ancaman, pada kuadran empat ini menggambarkan kondisi 

dimana dalam menggunakan sebuah kekuatan yang dimiliki perlu 

menghindari ancaman-ancaman yang ada. Sehingga organisasi 

dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya dengan 

menghindari sebuah ancaman. Tantangan eksternal yang 

dihadapi dapat diatasi dengan memobilisasi sumber daya 
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organisasi secara efektif. Strategi penggunaan kekuatan yang 

dimiliki dengan cara menghindari ancaman sebagai berikut: 

a) Merumuskan analisis mengenai dampak lingkungan dalam 

kegiatan pembangunan dan pembukaan destinasi wisata di 

Kab. Pangandaran. 

b) Kerjasam dan kontrak serta bagi hasil dalam setiap 

pengelolaan destinasi wisata di Kab. Pangandaran. 

c) Sosialisasi dan memaksimalkan program terkait kegiatan 

berwisata. 

d) Memaksimalkan setiap keunggulan daerah dan potensi yang 

ada untuk di sosisalisasikan pada masyarakat di Kab. 

Pangandaran. 

e) Membangun objek wisata berbasis budaya sehingga 

kebudayan yang ada tetap lestari dan terjaga keutuhannya. 

Implikasi dari analisis swot akan disandingkan dengan 

standarisasi yang berlaku secara normatife di pemerintahan baik dari 

pusat maupun daerah. Tidak hanya dari sisi normatik namun untuk 

memberikan standarisasi yang komperhensif maka Kabupaten 

Pangandaran perlu mengacu pada standarisasi pada organisasi dan ahli-

ahli dalam kegiatan kepariwisataan. Untuk memberikan gambaran 

standirasi peneliti menggambarkan di sub bab standarisasi 

pengembangan dan pembukaan destinasi wisata baru. 

 

4.2. Standarisasi Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten 

Pangandaran  

 Kegiatan pariwisata tidak akan terlepas dari pengembangan dan 

pembukaan potensi destinasi wisata. Pengembangan dilaksanakan 

untuk memberikan dampak yang lebih menyeluruh sedangkan kegiatan 

pembukaan destinasi wisata membentuk sebuah ekosistem baru di 

masyarakat untuk meningkatkan pergerakan ekonomi daerah. 
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Pada pelaksanaanya tidak bisa dilakukan semena mena dan 

begitu saja perlu ada batasan melalui kebijakan yang mengatur. 

Kebijakan dalam pengembangan dan pembukaan destinasi wisata di 

Kabupaten Pangandaran sejauh ini belum ada standarisasi yang berlaku 

dalam pelaksanannya. Sehingga kedepannya apabila tidak dilakukan 

perumusan sebuah standarisasi tidak bisa dipungkiri kemungkinan 

terjadi kekacauan atau bahkan kerusakan pada destinasi wisata. Selain 

kerusakan destinasi wisata khususnya dampak lingkungan juga tatanan 

sosial kemasyarakatan bisa terancam akibat tidak adanya aturan terkait 

standarisasi pengembangan dan pembukaan destinasi wisata di 

Kabupaten Pangandaran.  

Perda Kabupaten Pangandaran No. 7 Tahun 2018 Tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018–

2025 tercantum pada pasal 14 poin H tentang pembentukan program 

standarisasi pengelolaan Usaha Pariwisata. Dalam perda tersebut hanya 

berbentuk program saja belum mencapai sebuah kebijakan standarisasi 

pengembangan dan pembukaan destinasi wisata di Kabupaten 

Pangandaran. Hal ini menunjukan bahwa perlunya disusun 

standararisasi pengembangan dan pembentukan destinasi wisata di 

Kabupaten Pangandaran.  

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan guna mendapatkan 

kondisi eksisting menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pangandaran disadari perlu dibentuknya sebuah kebijakan 

yang mengatur standarisasi pengembangan dan pembukaan destinasi 

wisata di Kabupaten Pangandaran.  

4.2.1.Standarisasi Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten 

Pangandaran Meninjau dari Organisasi Kepariwisataan Dunia 

Untuk memberikan referensi pembentukan kebijakan standarisasi 

pengembangan dna pembentukan destinasi wisata di Kabupaten 

Pangandaran merujuk pada WTO (1993) memfokuskan prinsip-prinsip 

pembangunan yang mencakup:  
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1) 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  

2) Aspek sosial yang berkelanjutan, yaitu mengacu pada kemampuan 

penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan 

wisatawan) tanpa menimbulkan konflik sosial.  

3) Aspek budaya yang berkelanjutan, yaitu masyarakat lokal mampu 

beradaptasi dengan budaya wisatawan  

4) Aspek ekonomi yang berkelanjutan, yaitu keuntungan yang 

didapat dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Selain daripada itu untuk lebih lanjut, kajian ini merujuk pada 

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 sector serta 

adanya peran serta seluruh masyarakat melalui pemberdayaan 

masyarakat desa, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan 

dan pengembangan program kerjasama internasional. 

 

4.2.2.Standarisasi Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten 

Pangandaran Meninjau dari Kementerian Pariwisata Republik 

Indonesia 

Pembahasan hal teknis terkait dengan pengembangan dan 

pembukaan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran meninjau 

daripada Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Sehingga dalam 

pelaksanaannya selaras dengan kebijakan pemerintahan pusat, selain 
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itu juga apabila meninjau dengan peraturan menteri yang berlaku 

Kabupaten Pangandaran ikut serta dan berkonstribusi dalam 

pembangunan nasional dan menyumbang cadangan devisa negara.  

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 tahun 2016 bahwa 

Ruang lingkup Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mencakup 

pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi 

untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan 

pengunjung, pelestarian lingkungan. Dengan memperhatikan ruang 

lingkup tersebut kegiatan kepariwisataan yang dialaksanakan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran selaras dengan rancangan yang 

telah dimuat dalam Permen tersebut. Implikasinya pelaksanaan 

kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran akan berjalan selaras dengan 

pembangunan nasional. 

Selanjutnya untuk menjadikan kajian ini sebagai bahan referensi 

melalui pendekatan normatik. Pada pelaksanannya pengembangan dan 

pembukaan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran perlu 

memperhatikan banyak aspek agar membawa dampak baik bagi setiap 

stakeholder yang ada. Selain dari pemerintah, masyarakat pihak swasta 

dan akademisi perlu dilibatkan dalam pengembangan dan pembukaan 

destinasi wisata. Selaras dengan ruang lingkup yang tertuang di 

Peraturan Menteri Pariwisata No.14 Tahun 2016 dikatakan bahwa ruang 

lingkup pedoman pembukaan destinasi wisata, bahwa perlu 

memperhatikan aspek pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan, 

pemanfataan ekonomi untuk masyarakat local, pelestarian budaya bagi 

masyarakat dan pengunjung, pelestarian lingkungan. 

Pada peraturan tersebut, kriteria, indikator dan bukti pendukung 

pada pelaksanaan pengembangan dan pembukaan destinasi wisata telah 

di atur dalam pedoman yang tercantum dalam peraturan tersebut. Tidak 

hanya itu pedoman ini sebagai tahapan dan langkah yang perlu dilalui 

untuk melaksanakan kegiatan kepariwisataan agar semua yag berkaitan 
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dengan kegiatan kepariwisataan dapat diuntungkan dan dapat 

membawa nilai kebermanfaatan. 

4.3. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pariwisata di 

Kabupaten Pangandaran 

Untuk mendapatkan langkah yang lebih teknis perlu untuk 

melakukan kajian terkait standar operasional prosedur untuk 

kepariwisatan di Kabupaten Pangandaran. Dengan memperhatikan 

standarisasi yang ada menjadi bahan referensi bagi kajian untuk 

menggambarkan standar opersional prosedur. Standar opersional 

perosedur perlu dibentuk agar kegiatan kepariwisataan tetap terjaga dan 

membawa keuntungan bagi masyarakat lokal Kabupaten Pangandaran.  

Standar opersional yang perlu di perhatikan dalam kegiatan 

kepariwisataan di Kabaupaten Pangandaran dari mulai pembukaan 

destinasi wisata hingga penyelenggaraanya. Standar opersional prosedur 

selanjutnya disebut SOP terkait pembukan dan penyelenggaraan 

menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan oleh 

para stakeholder kepariwisataan. Untuk pembahasan yang lebih 

komperhensif dan teknis terkait dengan SOP pembukaan dan 

penyelenggaraan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran kajian ini 

akan membahasnya satu persatu.  

4.3.1.Standar Operasional Prosedur Pengembangan Destinasi Wisata 

di Kabupaten Pangandaran 

Pelaksanaan teknis terkait pengembangan dan pembukaan 

destinasi wisata khususnya di Kabupaten Pangandaran perlu di atur 

melalui standar operasional presedur. Sehingga implikasinya 

kegaiatan pembukaan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran 

dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat lokal dan 

stakeholder lainnya. Guna meningkatkan kualitas dan meningkatkan 

minat wisata perlu adanya standar opersional prosedur yang 

mengedepankan asas simultan dan membawa kebermanfaatan bagi 

daerah. Prosedur pokok yang harus di perhatikan tatkala membuka 
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destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran berdasarkan pada 

perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan di antaranya sebagai 

berikut: 

4.3.1.1.  Objek Dan Daya Tarik Yang Akan Dibuka 

Langkah utama yang harus diperhatikan oleh pemda 

khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

membuka Destinasi Wisata di kabupaten pangandaran 

harus melihat suatu nilai atau ciri khas (keunikan), 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya, serta hasil buatan manusia yang 

akan menjadi sasaran tujuan kungjungan wisatawan di 

kabupatenpangandaran. 

Kriteria   syarat   berpotensi  dibukanya  destinasi   

wisata   di antaranya : 

 Something To See, adalah objek wisata tersebut harus 

mempunyai sesuatu yang dapat dilihat atau dijadikan 

tontonan oleh pengunjung wisata. 

 Something To Do, dimana wisatawan dapat melakukan 

sesuatu yang bergunayang memberikan perasaan 

senang, bahagia, relax dengan fasilitas yang dimiliki 

oleh objek wisata tersebut baik arena bermain atau 

tempat makan, terutama makanan khas dari tempat 

atau objek wisata  tersebut. 

 Something To Buy, adalah fasilitas untuk wisatawan 

berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas ikon 

dari tempat wisata tersebut. 

Dapat  di  simpulakan  pada  poin  kesatu  kriteria  

pembukaan destinasi wisata di kabupaten pangandaran di 

antaranya : 

 Adanya Sumber daya  yang  dapat  menimbulkan  rasa 

senang, indah, nyaman dan bersih. 
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 Adanya aksebilitas yang tinggi untuk dapat dikunjungi. 

 Adanya Ciri khusus atau spesifik yang bersifat langka. 

 Adanya sarana / prasarana yang menunjang

 untuk melayani para wisatawan yang hadir. 

 Objek wisata alam mempunyai daya tarik tiggi karena 

keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasie, 

hutan dan sejenisnya yang di miliki oleh kabupaten 

pangandara, 

 Objek wisata budaya yang harus mempunyai nilai 

khus yang menjadi daya tarik baik berupa bentuk 

kesenian upacara ada, nilai luhur yang terkandung di 

tempat atau objek wisata yang ada di pangandaran. 

4.3.1.2. Kelayakan Tempat Atau Objek Wisata 

Dalam membuka objek wisata dikabupaten 

pangandaran harus juga di perhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

 Kelayakan Finansial 

Kelayakan menyangkut secara komersial dari 

pembangunan objek wisata tersebut. Sesuatu yang 

berkaitan dengan untung dan rugi harus di perkirakan 

dari awal pembukaan objek wisata tersebut. 

 Kelayakan sosial Ekonomi Regional 

Sisilain dalam membuka objek wisata di kabupaten 

pangandaran harus memperhatikan atau melihat 

apakah investasi yang di tanamkan untuk pembukaan 

destinasi wisata di kabupaten pangandaran akan 

memiliki dampak sosial dan ekonomi khususnya 

dikabupaten pangandaran. Sehingga dapat 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan PAD, dll. 

 Kelayakan Teknis 

Dalam membuka destinasi wisata di kabupaten 
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pangandaran harus dapat dipertanggung jawabkan 

secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. 

 Kelayakan Lingkungan 

Dengan dibukanya destinasi wisata tentunya harus 

memperhatiakan analisis dampak lingkungan yang di 

jadikan tempat pembukaan destinasi wisata di 

kabupaten pangandaran. 

4.3.1.3. Sarana Prasarana Destinasi Wisata 

Sarana prasarana tempat destinasi wisata dibuka 

baik sumberdaya alam dan sumber daya buatan manusia 

yang mutlak di butuhkan oleh wisatawan dalam 

perjalanan di daerah tujuan wisata di kabupaten 

pangandaran di antaranya 

 Akses Jalan 

 Listrik 

 Air (Toilet yang menunjang) 

 Telekomunikasi (akses signal yang baik) 

 Media Center 

 Terminal atau tempat parkir 

 Jembatan 

 Angkutan Wisata 

 BANK atau ATM 

 Rumah Sakit/Apotek/ P3k (pertolongan pertama pada 

kecelakan) Tim Medis, atau tim Penyelamat. 

 Pom Bensin 

 Musola atau sarana ibadah 

 Pusat-pusat perbelanjaan atau Pusat Oleh-oleh 

 Barber atau Cape atau angkringan. 

 Hotel atu penginapan 

 Biro perjalanan Tau Travel 

 Alat Transportasi 
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 Restoran atau Rumah makan sejenisnya. 

 Peralatan Wisata 

 Penataan atau Desain Objek Wisata yang menarik 

 Dokumen Kunjungan atau buku Tamu 

 Loket karcis yang nyaman 

 Taman 

 Tempat duduk 

 Rest Area 

 Alat pengontrol atau pelindung dari kejahatan (CCTV 

dll) 

Sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan 

kebutuhan wisatawan. Sarana wisata kuantitatif 

menunjukkan pada jumlah sarana wisata yang harus 

disediakan, dan secara kuantitatif yang menunjukkan 

padamutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin 

pada kepuasan wisatawan. 

4.3.1.4. Infrastruktur 

Infrastruktur yang mendukung fungsi sarana dan 

prasarana di kabupaten pangandaran, baik yang berupa 

sistem pengaturan maupun bangunan fisik di 

ataspermukaan tanah dan di bawah tanah seperti: 

 Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem 

pembuangan air limbah yangmembantu sarana 

perhotelan/restoran. 

 Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusikannya 

yang merupakanbagian vital bagi terselenggaranya 

penyediaan Sistem jalur angkutan dan terminal yang 

memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan 

untuk mengunjungi objek-objek wisata. 

 Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan 

untuk mendapat-kan informasi maupun mengirimkan 
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informasi secara cepat dan tepat. 

 Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan 

kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan. 

Keamanan diterminal, di perjalanan,dan di objek-objek 

wisata, di pusat-pusat perbelanjaan, akan meningkat-

kan daya tarik suatu objek wisata maupun daerah 

tujuan wisata. Di sini perlu ada kerjasama yang mantap 

antara petugas keamanan, baik swasta maupun 

pemerintah. 

4.3.1.5. Masyarakat Dan Lingkungan 

Dalam pengembangan dan pembukaan objek wisata 

di Kabupaten Pangandaran harus juga memperhatikan 

masyarakat dan lingkungan sekitar Destinasi Wisata 

dibuka di antaranya : 

 Masyarakat 

Di sekitar objek wisata tersebut akan memberikan 

layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. 

Untuk ini masyarakat di sekitar objek wisata yang 

akan di buka perlu mengetahui berbagai jenis dan 

kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para 

wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui 

instansi-instansi terkait telah menyeleng- garakan 

berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Salah 

satunya adalah dalam bentuk bina masyarakat sadar 

wisata. Dengan terbinanya masyarakat yang sadar 

wisata akan berdampak positif. 

 Lingkungan 

Di samping masyarakat di sekitar objek wisata, 

lingkungan alam di sekitarobjek wisata pun perlu 

diperhatikan dengan seksama agar tak rusak dan 

ter- cemar. Lalu lalang manusia yang terus 
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meningkat dari tahun ke tahun 

dapatmengakibatkan rusaknya ekosistem fauna 

dan flora di sekitar objek wisata.Oleh sebab itu 

perlu adanya upaya menjaga kelestarian 

lingkungan melalui penegakan berbagai aturan dan 

persyaratan dalam pengelolaan suatu objek wisata 

 Budaya 

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di 

suatu objek wisata merupakan lingkungan budaya 

yang menjadi pilar penyangga kelangsunganhidup 

suatu masyarakat. Oleh karena itu,  lingkungan  

budaya  ini  pun  keles- tariannya  tidak  boleh 

tercemar oleh budaya asing, tetapi harus 

ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat 

memberikan kenangan yang mengesankan bagitiap 

wisatawan yang berkunjung. Masyarakat yang 

memahami, menghayati, dan mengamalkan sapta 

pesona wisata di daerah tujuan wisata menjadi 

hara- pan semua pihak untuk mendorong 

pengembangan pariwisata yang pada akhirnya 

akan meningkatkan pendapatan  dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

4.3.1.6. Sumber daya 

Sumber daya yang dimiliki dalam membuka 

Destinasi Wisata di Kabupaten Pangandaran yang akan 

menjadi Liding sektor dalam pengelolaan baik dilihat dari 

kriteria : 

 Pelayanan yang ramah 

 Profesionalisme 

 Pandu wisata (Pemandu Wisata) 
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 Instruktur yang kompeten 

4.3.1.7. Struktur organisasi 

Dalam Pengelolaan objek wisata yang harus ada 

struktur yang jelas baik penanggung jawab maupun 

struktur kebawahnya sebagai pendukung sehingga tidak 

terjadi tumpang tindih Tupoksi. 

 Penasehat/Pelindung 

 Penanggung Jawab 

 Sekretaris 

 Bendahara 

 Dan Bagaian-bagian lainnya sebagai Pendukung 

4.3.1.8. Promosi   Berbasis   Digital   atau   Sistem   

Informasi   Geografis  (SIG) Destinasi Wisata Digital 

Salah satu faktor yang menghambat atau 

mempercepat laju kegiatan pariwisata adalah pola promosi 

dan system pengelolaan informasi yang berdampak pada 

dikenal atau tidak dikenalnya suatu objek wisata 

kemudahan dalam memperoleh tujuan berwisata, 

kemudahan akses menuju lokasi wisata, manfaat yang 

didapat selama berwisata, ketersediaan transportasi, 

sarana dan prasarana fasilitas pengunjung serta keunikan 

objek, budaya, kearifan lokal masyarakat dan trend 

berwisata . Informasi yang  ada akan sangat menentukan 

wisatawan dalam menentukan pilihan pola kegiatan atau 

lokasi wisatanya sehingga diperlukan Membuat Design 

Sistem Informasi Geografis (SIG) Destinasi Wisata digital. 

Sehingga mempermudah orang atau wisatawan dengan 

tinggal menggunakan Gejetnya dapat memberikan 

informasi yang valid. 
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4.3.2.Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pariwisata 

Untuk Kabupaten Pangandaran Menurut Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia 

Standar operasional prosedur yang dilakukan dalam 

pengembangan dan pembukaan destinasi wisata di Kabupaten 

Pangandaran tidak samapai situ saja. Namun untuk menjaga kualitas 

sekaligus meningkatan kegiatan kepariwisataan maka perlu juga 

memiliki standar operasional prosedur penyelenggaraan 

kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Menteri Pariwisata 

melalui Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 tahun 2016 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Kepariwisata Berkelanjutan. 

 

Tabel 4.2 

Standar Opersional Prosedur Destinasi Wisata Pariwisata 

Berkelanjutan 

KRITERIA 
INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG 

1. Strategi Destinasi Berkelanjutan 
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Destinasi telah 
menyusun dan 

menerapkan 
strategi 

pengembangan 

destinasi bertahun 
jamak yang tersedia 

untuk umum, dan 

sesuai dengan 
skalanya; yang 

mempertimbangkan 

isu-isu lingkungan, 

ekonomi, sosial, 
budaya, kualitas, 

kesehatan, 

keselamatan, dan 
estetika; yang 

dikembangkan 

dengan melibatkan 
partisipasi 

masyarakat. 

a. Strategi 
pengembangan 

destinasi 
bertahun jamak 

yang fokus pada 

keberlanjutan 
dan pariwisata 

berkelanjutan, 

serta 
memperhatikan 

isu-isu 

lingkungan, 

ekonomi, sosial, 
budaya, kualitas, 

kesehatan dan 

keselamatan. 

1) Destinasi termuat dalam 
Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) 
Provinsi/Kabupaten/ Kota, 

Rencana Rinci Tata Ruang 

Kawasan dan/atau Rencana 
Pengelolaan Zonasi. 

2) Memiliki rencana 

pengembangan destinasi 
tahun jamak, misalnya: 

a) Rencana Induk 

Pembangunan 

Kepariwisataan 
Daerah (RIPPARDA), 

b) Rencana Program dan 

Kegiatan Strategis, 
yang memuat aspek- aspek 

yang bersifat keberlanjutan 

sesuai dengan skala dan 
luasan 

destinasi; atau 

3) Secara khusus memiliki 
dokumen Rencana Induk 

Pariwisata Berkelanjutan. 

 
b. Rencana atau 

strategi 

pengembangan 

destinasi 

bertahun jamak 
terkini dan 

mudah diakses 

oleh umum. 

Memiliki rencana 
pengembangan destinasi 

tahun jamak, misalnya: 

a) Rencana Induk 

Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA); 

b) Rencana dan Program 
Strategis, 

yang disosialisasikan dan/atau 

dapat diakses oleh masyarakat 
melalui media 

cetak dan/atau media online. 

c. Rencana atau 
strategi 
pengembangan 

destinasi 

bertahun jamak 
yang 

dikembangkan 

dengan 

melibatkan 
masyarakat. 

Memiliki rencana 
pengembangan destinasi 
tahun jamak, misalnya: 

a) Rencana Induk 

Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA); 

b) Rencana dan Program 

Strategis, 
yang dikembangkan melalui 

konsultasi dengan 
masyarakat. 
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d. Komitmen politik 
untuk 

menerapkan 
strategi 

pengembangan 

destinasi 
bertahun jamak dan 

memiliki bukti 

penerapannya. 

1) Sektor pariwisata sebagai 
sektor unggulan. 

Alokasi anggaran disesuaikan 
terhadap rencana 

pengembangan destinasi 
pariwisata berkelanjutan yang 

telah disepakati. 

3) Melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan 
dalam proses perencanaan, 

pengelolaan, monitoring 

dan evaluasi pengembangan 

destinasi 

2) pariwisata berkelanjutan. 

 

2. Organisasi Manajemen Destinasi 

Destinasi memiliki 
organisasi, 

departemen, 
kelompok atau komite 

yang efektif, yang 

bertanggungjawab 

untuk melakukan 
koordinasi terhadap 

pengembangan 

pariwisata 
berkelanjutan, 

dengan melibatkan 

sektor swasta dan 
pemerintah. 

Organisasi ini harus 

sesuai dengan ukuran 
dan skala destinasi, 

dan memiliki 

tanggung jawab, dan 

mengimplementasikan 
pengelolaan 

lingkungan, ekonomi, 

sosial, dan budaya. 
Kegiatan-kegiatan dari 

kelompok ini didanai 

secara memadai. 

a. Organisasi 
bertanggung 

jawab untuk 
melakukan 

koordinasi 

dalam 

pengelolaan 
pariwisata 

berkelanjutan. 

1) Forum disesuaikan dengan 
ukuran dan skala destinasi 

dan terdiri dari 5 (lima) 
unsur pemangku 

kepentingan, yaitu 

pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, swasta, 
masyarakat, dan akademisi 

(penta helix). 

2) Terbentuknya Forum 
Pemangku Kepentingan 

Pariwisata Berkelanjutan 

yang bersifat lintas sektor 
dengan unsur pemangku 

kepentingan yang bersifat 

penta helix sesuai dengan 

ukuran dan skala destinasi 
yang ada serta memiliki 

dasar hukum yang bersifat 

mengikat, termasuk 
mekanisme pendanaan dan 

rencana 

kerja. 

b. Pihak swasta 
dan pemerintah 

terlibat dalam 
organisasi 

tersebut dan 

koordinasi 

kepariwisataan. 

Terdapat perwakilan pemerintah 
(baik pusat maupun daerah) dan 

para pengusaha dalam susunan 
organisasi forum. 
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c. Organisasi 
pariwisata ini 

sesuai dengan 
ukuran dan 

skala destinasi 

yang ada. 

1) Forum koordinasi untuk 
destinasi lintas 

kabupaten/kota 
melibatkan pemerintah 

provinsi. 

2) Forum koordinasi untuk 
destinasi lintas provinsi 

melibatkan pemerintah 

pusat. 

3) Forum koordinasi 

melibatkan swasta, 

masyarakat, akademisi 

sesuai dengan ukuran dan 
skala destinasi yang 

ada. 

d. Individu dalam 
organisasi 

pariwisata 

diberikan 
tanggung jawab 

untuk 

pengembangan 
pariwisata 

berkelanjutan. 

Adanya sebuah rencana aksi 
penerapan pembangunan 

destinasi parwisata 

berkelanjutan. 

e. Organisasi 
pariwisata ini 

memiliki dana 

yang memadai. 

Dasar hukum yang mengatur 
mekanisme pendanaan. 

 

3. Monitoring 

Destinasi memiliki 
sistem 
pengawasan, 

sistem pelaporan 

kepada publik, dan 

tanggap terhadap 
permasalahan 

lingkungan, 

ekonomi, sosial, 
budaya, pariwisata 

dan hak asasi 

manusia. 
Sistem 

pengawasan 

dikaji dan 
dievaluasi secara 

a. Pengawasan dan 
pelaporan publik 
mengenai 

permasalahan 

lingkungan, 

ekonomi, sosial, 
budaya, pariwisata 

dan hak asasi 

manusia 
dilaksanakan 

secara aktif. 

1) Disusun dan 
dikembangkannya sistem 
monitoring dan evaluasi yang 

terintegrasi dengan indikator 

yang jelas. 

2) Dilaksanakannya kegiatan 

monitoring dan evaluasi 

secara berkala. 

3) Hasil monitoring dan 
evaluasi dapat diakses 

oleh publik. 

b. Sistem 

pengawasan 
dikaji dan 

dievaluasi secara 
berkala. 

Memiliki konsep pelaporan serta 

metode monitoring dan evaluasi 
dalam rentang waktu tertentu 

(triwulan/tahunan/5 tahun). 
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berkala. 
c. Prosedur 

mitigasi 

terhadap 
dampak 

pariwisata 

didanai dan 
dilakukan 

secara aktif. 

1) Memiliki prosedur 
mitigasi dampak 

pariwisata. 

2) Alokasi anggaran 

kegiatan disediakan 

secara 
berkesinambungan. 

 

4. Pengelolaan Pariwisata Musiman 

Destinasi 
menyiapkan 
sumber daya untuk 

melakukan mitigasi 

variabilitas 
pariwisata 

musiman apabila 

Strategi yang spesifik 
untuk memasarkan 
even- even dan atraksi 

pada musim sepi, 

1) Memiliki kalender 
even/kegiatan wisata 
sepanjang tahun. 

2) Proses perencanaan 

setiap even/kegiatan 
wisata melibatkan para 

memungkinkan, 

dalam kerangka 
untuk 

menyeimbangkan 

kebutuhan ekonomi 
lokal, masyarakat 

lokal, budaya dan 

lingkungan, untuk 
mengidentifikasi 

peluang pariwisata 

sepanjang tahun. 

untuk menarik 

pengunjung sepanjang 
tahun. 

pemangku kepentingan yang 

terkait untuk 
memastikan 

keseimbangan 

kebutuhan ekonomi 
lokal, masyarakat lokal, 

budaya dan lingkungan. 

5. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 

Destinasi 
memiliki sistem 

untuk 

mengidentifikasi 

risiko dan 
peluang yang 

terkait dengan 

perubahan iklim. 
Sistem ini 

mendorong strategi 

adaptasi terhadap 
perubahan iklim 

untuk 

pengembangan, 
penempatan, desain 

dan pengelolaan 

fasilitas. maupun 
pengunjung 

(wisatawan). 

a. Saat  ini terdapat 
sistem tentang 

adaptasi 

perubahan iklim 

dan penilaian 
risiko. 

Terdokumentasikannya kearifan 
lokal yang terkait dengan 

perubahan iklim dan risikonya 

untuk membentuk sistem 

adaptasi perubahan iklim. 

b. Hukum atau 

kebijakan untuk 
mitigasi 

perubahan iklim 

dan mendorong 
penerapan 

teknologi untuk 

mitigasi 
perubahan iklim. 

1) Meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan perubahan 
iklim dan penilaian risiko. 

2) Adanya sistem yang 

membantu masyarakat 
untuk beradaptasi terhadap 

perubahan iklim khususnya 

untuk pengembangan, 
penempatan, desain dan 

pengelolaan fasilitas. 

c. Program 
untuk 

pendidikan dan 

1) Memiliki program 
pendidikan dan 

penyadaran masyarakat. 
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peningkatan 
kesadaran 

masyarakat, 

industri 

pariwisata dan 
wisatawan 

mengenai 

perubahan 
iklim. 

2) Dilaksanakannya program 
secara berkala. 

 

6. Inventarisasi Aset dan Atraksi Pariwisata 

Destinasi 
memiliki 

inventarisasi 

yang terkini, 
tersedia bagi 

masyarakat dan 

penilaian 

mengenai aset 
dan atraksi 

pariwisata, 

termasuk situs 
alam dan 

budaya. 

Inventarisasi dan 
klasifikasi aset dan 

atraksi pariwisata 

terkini, termasuk situs 
alam dan budaya. 

Memiliki daftar inventarisasi dan 
klasifikasi aset dan atraksi 

pariwisata terkini, termasuk situs 

alam dan budaya. 

7. Pengaturan Perencanaan 

Destinasi 
memiliki 

panduan 
perencanaan, 

peraturan 

dan/atau 

kebijakan yang 
mensyaratkan 

adanya penilaian 

dampak 
lingkungan, 

ekonomi dan 

sosial, serta 
penggunaan 

lahan, desain, 

konstruksi dan 
pembongkaran 

yang terintegrasi 

secara 

berkelanjutan. 

a. Panduan 
perencanaan dan 

zonasi, peraturan 
dan/atau 

kebijakan yang 

melindungi sumber 

daya alam dan 
budaya. 

1) Memiliki Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan 

Daerah (RIPPARDA), Rencana 
Strategis dan Program 

Pengembangan Destinasi. 

2) Dilaksanakannya 

penegakan hukum 
terhadap peraturan 

dampak lingkungan, 

ekonomi dan sosial. 

b. Panduan, 
peraturan 

dan/atau 
kebijakan 

mengenai 
penggunaan lahan, 

desain, konstruksi 

dan pembongkaran 
yang 

berkelanjutan. 

Memiliki pedoman/Perda 
tentang tata guna lahan, 

desain, konstruksi dan isu 
pembongkaran yang 

mensyaratkan adanya asesmen 

terhadap dampak lingkungan, 
ekonomi dan sosial. 
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Panduan, 
peraturan 

dan/atau 

kebijakan 

dirancang untuk 
melindungi 

sumber daya alam 

dan budaya, 
disusun dengan 

masukan dari 

masyarakat lokal 
dan melalui proses 

kajian secara rinci, 

dikomunikasikan 
kepada 

masyarakat, dan 

ditegakkan. 

c. Panduan 
perencanaan, 

peraturan 
dan/atau 

kebijakan dibuat 

dengan masukan 
dari masyarakat 

lokal dan melalui 

proses kajian 
secara 

rinci. 

Memiliki pedoman/Perda tentang 
tata guna lahan, desain, 

konstruksi dan pembongkaran 
yang memuat aspirasi masyarakat. 

d. Panduan perencanaan, 

peraturan dan/atau 
kebijakan 

dikomunikasikan 

kepada masyarakat 
dan ditegakkan. 

1) Disosialisasikannya 

pedoman/Perda. 

2) Diterapkannya 

penegakan hukum. 

8. Akses Untuk Semua 

Apabila 

memungkinkan, 
situs dan fasilitas, 

termasuk situs 

alam dan budaya, 
dapat 

diakses oleh semua 

kalangan, termasuk 
disabilitas dan 

orang- orang yang 

berkebutuhan 
khusus. Apabila 

situs dan fasilitas 

tidak dapat diakses 

dengan segera, 
maka akses 

diusahakan melalui 

desain dan melalui 
penyelesaian 

dengan 

memperhitungkan 
integritas dari situs 

tersebut dan 

mengakomodasi 
keperluan orang 

berkebutuhan 

khusus secara 

layak. 

a. Kebijakan yang 

mendukung akses ke 
situs dan fasilitas 

wisata,termasuk situs 

alam dan budaya bagi 
individu penyandang 

disabilitas dan individu 

berkebutuhan khusus. 

b. Solusi aksesibilitas 

didesain dengan 
memperhatikan 

integritas situs dengan 

mengakomodasi 
keperluan 

penyandangdisabilitas. 

1) Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan 
Daerah (RIPPARDA), Rencana 

Strategis dan Program 

Pengembangan Destinasi 
memiliki strategi dan aksi 

untuk menjamin tersedianya 

akses oleh semua kalangan. 

2) Memiliki fasilitas untuk 

penyandang disabilitas dan 
kebutuhan khusus. 

9. Akuisisi Properti 
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Sudah ada 
hukum dan 

peraturan 
mengenai 

akuisisi properti, 

dan ditegakkan, 
yang sejalan 

dengan hak 

ulayat dan 
masyarakat 

adat, serta 

memastikan 

adanya 
konsultasi 

publik, dan 

tidak 
mengizinkan 

pemukiman 

kembali tanpa 
persetujuan 

sebelumnya 

dan/atau adanya 
kompensasi yang 

wajar. 

a.Tersedianya 
kebijakan atau 

peraturan, termasuk 
ketentuan 

penegakannya. 

1) Memiliki pedoman/Perda, 
hukum adat atau kearifan 

lokal yang mengatur tentang 
akuisi properti dan 

penggunaan lahan 

adat/tradisional. 

2) Memiliki agenda 

monitoring dan evaluasi 
secara rutin/terjadwal. 

10. Kepuasan Pengunjung 

Destinasi 
pariwisata 

memiliki sistem 

untuk memantau 
dan melaporkan 

secara terbuka 

mengenai 
kepuasan 

pengunjung, dan, 

jika perlu, 
mengambil 

tindakan untuk 

meningkatkan 

kepuasan 
pengunjung. 

a. Pengumpulan dan 
pelaporan 

mengenai data 

kepuasan 
pengunjung 

kepada publik. 

Memiliki data kunjungan dan 
kepuasan wisatawan untuk 

ditindaklanjuti sebagai kebijakan. 

b. Sistem untuk 
mengambil 

tindakan dalam 

meningkatkan 
kepuasan 

pengunjung 

berdasarkan hasil 
monitoring. 

Adanya bagian khusus yang 
menangani keluhan pengunjung. 

11. Standar Keberlanjutan 

Destinasi 
pariwisata 

memiliki sistem 

untuk 

mempromosikan 
standar 

keberlanjutan 

bagi industri yang 

a. Sertifikasi 
pariwisata 

berkelanjutan 

atau sistem 

pengelolaan 
lingkungan yang 
didukung 

oleh industri. 

Memiliki sistem standar dan 
penilaian kesesuaian pariwisata 

keberlanjutan. 
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konsisten Destinasi 
pariwisata 

menyediakan daftar 

perusahaan yang 

bersertifikasi atau 
diverifikasi secara 

berkelanjutan 

untuk masyarakat. 

b. Sertifikasi 
pariwisata 

berkelanjutan 

atau sistem 

pengelolaan 
lingkungan. 

Tersertifikasinya 
destinasi/usaha pariwisata oleh 

lembaga sertifikasi. 

c. Monitoring 

terhadap 
partisipasi bisnis 

pariwisata dalam 

sertifikasi 
pariwisata atau 

sistem pengelolaan 

lingkungan. 

1) Memiliki Perda mengenai 

Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata (TDUP). 

2) Standar/Standard 
Operating Procedure 
(SOP) pengelolaan 

sampah/limbah. 

d. Daftar 

perusahaan yang 
memiliki sertifikasi 

atau verifikasi 

secara 
berkelanjutan 

tersedia untuk 

publik. 

Publikasi data dalam situs atau 
media informasi lainnya. 

12. Keselamatan dan Keamanan 

Destinasi 
pariwisata 

memiliki sistem 
pengawasan, 

pencegahan, 

pelaporan, dan 
tanggap kejahatan, 

keselamatan, dan 

bahaya kesehatan. 

keamanan listrik pada 
properti pariwisata 

secara terus menerus. 

1) Memiliki pos keamanan dan 
P3K di lokasi-lokasi wisata 

utama. 

2) Memiliki polisi 

pariwisata. 

3) Dilaksanakannya 
pelatihan untuk 

menangani isu 

keselamatan dan 
keamanan 

dilaksanakan 

secara teratur 
dengan 

melibatkan 

Pokdarwis. 

4) Mematuhi ketentuan yang 
dikeluarkan oleh Badan 

Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) dan 
Dinas Kesehatan. 
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b. Penanganan 
keselamatan 

seperti pos 
pertolongan 

pertama di 

pantai atau 
atau di 

situs/atraksi 

pariwisata 
lainnya. 

1) Tersedianya rambu- 
rambu peringatan. 

2) Memiliki asuransi kesehatan 
di destinasi yang dianggap 

beresiko. 

3) Perlengkapan P3K dan 
petunjuk arah menuju 

lokasi P3K. 

c. Sistem pencegahan 
dan tanggap kejahatan. 

Tersedianya pos keamanan di 
titik-titik strategis. 

d. Sistem perijinan 

taksi dengan tarif 

yang jelas dan 
sistem panggilan 

taksi yang 

terorganisir di 

pintu masuk 
pengunjung. 

e. Pelaporan kepada 

publik mengenai 
keselamatan dan 

keamanan. 

Mematuhi ketentuan yang 

dikeluarkan oleh Dinas 

Perhubungan mengenai 
pengaturan transportasi 

umum. Petunjuk keselamatan 

pada titik-titik strategis. 

13. Manajemen Krisis dan Kedaruratan 

Destinasi pariwisata 
memiliki perencanaan 

tanggap darurat yang 

sesuai dengan kondisi 
destinasi. Elemen- 

elemen utama 

dikomunikasi kepada 
masyarakat lokal, 

pengunjung, dan 

pelaku usaha. 
Perencanaan tersebut 

terdiri dari prosedur 

dan menyediakan 
sumber daya dan 

pelatihan untuk staf, 

pengunjung, dan 

masyarakat lokal, 
serta diperbaharui 

secara berkala. 

a.  Rencana tanggap 
krisis dan 

tanggap darurat 

yang 
mempertimbang 

kan sektor 

pariwisata 
tersedia untuk 

publik. 

Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA), Rencana Strategis, 

atau Program Pengembangan 
Destinasi memiliki manajemen 

krisis dan darurat yang 

mencakup perencanaan, 
persiapan/pelatihan dan 

pelaksanaan terkait dengan 

faktor alam (gempa, tsunami, 
banjir) dan faktor manusia 

(kerusuhan, terorisme, 

kebakaran). 

b. Keuangan dan 
sumber daya 

manusia untuk 

penerapan 
rencana tanggap 

krisis dan 

tanggap darurat. 

1) Dialokasikannya sumber 
daya keuangan. 

2) Dipetakannya sumber 
daya manusia. 
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c. Rencana tanggap 
darurat 

dikembangkan 
dengan masukan 

dari sektor 

swasta dan 
menyertakan 

prosedur 
komunikasi 

selama dan 

setelah 
berlangsungnya 

keadaan krisis 

dan darurat. 

Terdapat pusat krisis dan 
standar penanganan 

pelaksanaan saat keadaan 
darurat terjadi. 

 
d. Rencana tanggap 

darurat 

menyediakan 

sumber daya dan 
pelatihan untuk 

staf, pengunjung 

dan penduduk 
lokal. 

Adanya standar penanganan 
simulasi rutin dalam kondisi 

darurat. 

e. Rencana tanggap 

darurat 

diperbaharui 
secara berkala. 

Dokumen Standar Operating 
Procedure (SOP) yang 
diperbaharui secara berkala. 

14. Promosi 

Promosi yang akurat 
sesuai destinasinya 

dan produknya, 

jasanya, serta 
kepastian pengakuan 

keberlanjutannya. Isi 

promosi 
memperlakukan 

masyarakat lokal dan 

wisatawan 
secara otentik dan 

rasa hormat. 

a. Pesan dalam 
promosi destinasi 

menggambarkan 

masyarakat lokal 
dan pengunjung 

secara otentik 

dan rasa hormat. 

1) Memiliki kalender 
even/kegiatan wisata. 

2) Memiliki strategi promosi 
yang akurat dan 

mengandung pesan bahwa 
destinasi sudah 

menerapkan prinsip- prinsip 

destinasi yang 
berkelanjutan. 

3) Terdapat kerjasama dengan 

Dinas Pariwisata, Badan 
Promosi 

Pariwisata Daerah dan 

industri pariwisata. 
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b. Pesan dalam 

promosi 

destinasi 
menjabarkan 

produk dan 

pelayanannya 
secara akurat. 

1) Adanya verifikasi dan 
validasi oleh pemerintah 

daerah. 

2) Originalitas produk 

wisata daerah yang 

sesuai/aktual. 

3) Adanya konsultasi dengan 
komunitas lokal dan 

pengunjung untuk 

mendapatkan umpan balik 
mengenai pesan 

promosi destinasi. 

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan 

 
Tabel 4.3 

Standar Opersional Prosedur Pemanfaatan Ekonomi Untuk 

Masyarakat Lokal  
 

KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG 

1. Pemantauan Ekonomi 

Kontribusi ekonomi 
langsung dan tidak 
langsung dari 

perekonomian 

destinasi wisata 
dimonitor dan 

diumumkan paling 

sedikit sekali 

setahun. Apabila 
memungkinkan, 

laporan termasuk 

data pengeluaran 
pengunjung, 

pendapatan per 

kamar dan 
investasi. 

a. Monitoring dan 
laporan tentang 
data pengeluaran 

pengunjung, 

pendapatan per 
kamar yang 

tersedia, 

pekerjaan dan 

investasi 
dilakukan secara 

teratur. 

1) Memiliki data kunjungan 
wisatawan dan 
kontribusi ekonomi 

secara langsung dan 

tidak langsung. 

2) Memiliki laporan tahunan 

tentang data pariwisata 

dengan melibatkan pihak- 

pihak yang relevan, seperti 
Badan Pusat Statistik (BPS), 

Dinas Pariwisata, hotel, tour 
operator, kantor imigrasi, 
dan lain-lain. 

b. Monitoring dan 
laporan tentang 
kontribusi 

pariwisata secara 

langsung maupun 

tidak langsung 
dilakukan secara 

teratur setiap 

tahun. 

1) Tersedia dan 
terdistribusikannya 
laporan minimal per tahun. 

2) Laporan dari 

Persatuan Hotel dan 
Restoran Indonesia 

(PHRI) daerah dan 

asosiasi pariwisata 

lainnya secara 
periodik. 
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c.  Pengumpulan dan 
laporan terkait 

data tenaga kerja 
yang dipilah 

berdasarkan jenis 

kelamin dan 
kelompok umur 

dilakukan setiap 

tahun. 

Memiliki laporan tahunan 
yang disusun oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS), 
Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker), dan/atau 

Dinas Pariwisata 
tersebut termasuk data 

tenaga kerja 

berdasarkan jenis 
kelamin dan kelompok 

umur. 

 

2. Peluang Kerja untuk Masyarakat Lokal 

Perusahaan di 
destinasi 

menyediakan 
kesempatan kerja 

yang sama, 

peluang pelatihan, 

keselamatan kerja 
dan upah kerja 

yang adil untuk 

semua. 

a. Peraturan atau 
kebijakan 

mendukung 
persamaan 

kesempatan kerja 

bagi semua, 

termasuk wanita, 
kaum muda, 

disabilitas, kaum 

minoritas dan 
kelompok rentan 

lainnya. 

Memiliki Perda yang menjamin 
adanya kesempatan kerja dan 

sistem penggajian sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, dan 

berusaha mengelola obyek 

wisata yang sama bagi semua 

dan masyarakat lokal/adat. 

b. Program pelatihan 
yang menyediakan 

akses yang sama 

bagi semua 
termasuk wanita, 

kaum muda, 

disabilitas, kaum 
minoritas dan 

kelompok rentan 

lainnya. 

1) Jumlah persentase general 
manager wanita di destinasi 

pariwisata > 30%. 

2) Memiliki program 

terjadwalkan/diagendakan 
secara rutin. 

3) Dinas yang terkait di tingkat 

Provinsi/Kabupaten serta 
pihak-pihak relevan lainnya 

melaksanakan program 

pelatihan kerja. 

c. Peraturan atau 

kebijakan yang 
mendukung 

keselamatankerja 

bagi semua. 

Memiliki Perda mengenai 

keselamatan kerja. 
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d. Peraturan atau 
kebijakan yang 

mendukung upah 
kerja yang adil bagi 

semua, termasuk 

wanita, kaum muda, 
disabilitas, kaum 

minoritas dan 

kelompok rentan 
lainnya. 

Pemerintah 
Provinsi/Pemerintah Kabupaten 

menetapkan upah minimum 
regional serta memastikan agar 

perusahaan- perusahaan yang 

ada di destinasi mematuhinya. 

3. Partisipasi Masyarakat 

Destinasi ini 
memiliki sistem yang 

mendorong 
partisipasi publik 

dalam perencanaan 

tujuan 
dan pengambilan 

keputusan secara 

berkelanjutan. 

a. Sistem yang 
melibatkan pemangku 

kepentingan baik dari 
pemerintah,industri dan 

masyarakat dalam 

perencanaan manajemen 
destinasi dan 

pengambilankeputusan. 

1) Memiliki Forum Tata Kelola 
Pariwisata (FTKP), Pengelola 

Destinasi atau Forum 
Rembug yang terdiri dari 

pemerintah, swasta dan 

masyarakat.  

2) Terdapatnya struktur 

organisasi yang jelas. 

 
 b. Pertemuan setiap 

tahun dengan 

masyarakat untuk 
mendiskusikan 

tentang isu 

manajemen 
destinasi. 

1) Terlaksananya pertemuan 
tahunan Forum Tata Kelola 

Pariwisata (FTKP), 
Pengelola Destinasi atau 

Forum Rembug mengenai 

manajemen destinasi. 

2) Adanya agenda/jadwal 

pertemuan dan 

program 

kerja. 

4. Opini Masyarakat Lokal 

Aspirasi, 
keprihatinan dan 

kepuasan 
masyarakat lokal 

tentang manajemen 

destinasi dimonitor, 
dicatat dan 

dilaporkan secara 

berkala dan tepat 
waktu 

a. Pengumpulan, 
monitoring, 

pencatatan dan 
pelaporan tentang 

data mengenai 

aspirasi, 
keprihatinan dan 

kepuasan 

penduduk tentang 
manajemen 

destinasi dilakukan 

secara berkala. 

1) Struktur organisasi 
Forum Tata Kelola 

Pariwisata (FTKP), 
Pengelola Destinasi atau 

Forum Rembug terwakili 

oleh seluruh pemangku 
kepentingan. 

2) Anggota dari Forum Tata 

Kelola Pariwisata (FTKP), 
Pengelola Destinasi atau 

Forum Rembug termasuk 

masyarakat lokal, antara 
lain tokoh agama dan 

tokoh masyarakat, dan 

masukan dari mereka 

ditindaklanjuti. 

3) Terdapat Kelompok 

Sadar Wisata 
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(Pokdarwis) yang dapat 
menyampaikan 

aspirasi dari masyarakat 

b. Pengumpulan, 

monitoring, 
pencatatan dan 

pelaporan 

dilakukan tepat 
waktu. 

Laporan data aspirasi sesuai 

dengan jangka waktu 
yang disepakati. 

5. Akses Bagi Masyarakat Lokal 

Destinasi 
memonitor, 

melindungi dan 

apabila 
diperlukan, 

merehabilitasi 

dan 
mengembalikan 

akses masyarakat 

lokal kepada situs 
alam dan budaya. 

a. Program untuk 
memonitor, 

melindungi dan 

merehabilitasi atau 
mengembalikan akses 

publik kepada 

masyarakat lokal dan 
pengunjung domestik 

kepada situs alam dan 

budaya. 

Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA), Rencana Strategis 

atau Program Pengembangan 
Destinasi memastikan agar 

masyarakat lokal dapat tetap 

memiliki akses ke situs alam dan 
budaya sebagai bagian dari 

kegiatan dan pekerjaannya 

sehari-hari. 

b. Memonitor tingkah laku 
dan karakter dari 

pengunjung lokal, 

domestik dan 
mancanegara terhadap 

situs dan atraksi 

pariwisata. 

Survei preferensi 
pengunjung/kepuasan 

pengunjung. 

6. Fungsi Edukasi Sadar Wisata 

Destinasi 
menyediakan 

program berkala 
bagi masyarakat 

yang belum 

memiliki 
kesadaran 

pariwisata untuk 

meningkatkan 

pemahaman 
mereka tentang 

peluang dan 

tantangan di dunia 
pariwisata dan 

keberlanjutan. 

a. Program untuk 
meningkatkan 

kesadaran akan 
peran dan potensi 

berkontribusi dalam 

pariwisata dari 
masyarakat, sekolah 

dan institusi 

pendidikan tinggi. 

1) Terbentuknya Pokdarwis 
di destinasi. 

2)     Memiliki agenda kegiatan 
untuk sadar wisata dan 

edukasi mengenai 
pentingnya keberlanjutan 

dalam pariwisata kepada 

masyarakat secara rutin. 

3) Disbudpar tingkat 

Provinsi/Kabupaten 
melaksanakan program 

sadar wisata secara rutin. 
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7. Pencegahan Eksploitasi 

Destinasi memiliki 

hukum dan 
tindakan untuk 

mencegah praktik 

komersialisasi, 
seks atau segala 

macam bentuk 

eksploitasi dan 

pelecehan 
terhadap 

siapapun, 

khususnya anak- 
anak, remaja, 

wanita, dan kaum 

minoritas. Hukum 
dan tindakan 

tersebut 

dikomunikasikan 
kepada publik. 

a. Hukum dan program 

untuk mencegah 
praktik komersialisasi, 

seks atau segala 

macam bentuk 
eksploitasi, 

diskriminasi atau 

pelecehan terhadap 

penduduk atau 
wisatawan. 

1) Rencana Induk 

Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA), Rencana 

Strategis atau Program 
Pengembangan Destinasi 

mencakup rencana aksi 

mengenai pencegahan 

eksploitasi komersial, 
seksual, atau dalam 

bentuk lainnya serta 

pelecehan terhadap 
masyarakat setempat dan 

juga pengunjung. 

2) Mematuhi 
peraturan/kebijakan 

terkait dengan pencegahan 

eksploitasi, diskriminasi 
atau pelecehan. 

 

3) Mematuhi 
peraturan/kebijakan terkait 

dengan ketenagakerjaan. 

4) Memiliki sistem perlindungan 

yang mencegah 

praktik eksploitasi dan 
pelecehan terhadap 

siapapun, khususnya anak- 

anak, remaja, wanita, dan 
kaum minoritas. 

 b. Hukum dan program 
dikomunikasikan 

kepada publik. 

1) Jumlah kasus yang 
dilaporkan dalam 

tahun. 

2) Penanganan/tindakan 
penyelesaian atas laporan 

praktik-praktik eksploitasi 

komersial, seksual, atau 
dalam bentuk lainnya 

serta pelecehan dari siapa 

pun. 

3) Sosialisasi secara berkala. 

4) Publikasi aturan di media 

online atau media cetak. 
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8. Dukungan Untuk Masyarakat 

Destinasi 
memiliki sistem 

yang 
memungkinkan 

dan mendorong 

industri, 
wisatawan dan 

masyarakat 

umum untuk 
berkontribusi 

terhadap 

masyarakat dan 

inisiatif 
berkelanjutan. 

Program bagi industri, 
wisatawan dan masyarakat 

publik untuk berkontribusi 
donasi terhadap masyarakat 

dan inisiatif konservasi 

keanekaragaman hayati 
dan/atau pengembangan 

infrastruktur. 

1) Memiliki program yang 
mempromosikan 

Kemitraan Pemerintah 
Swasta yang berkontribusi 

pada inisiatif masyarakat 

dan berkelanjutan. 

2) Memiliki program 

Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang 
merupakan kegiatan sosial 

dari perusahaan kepada 

lingkungan sekitar. 

9. Mendukung Pengusaha Lokal dan Perdagangan yang Adil 

Destinasi 

memiliki sistem 

yang mendukung 
penduduk lokal 

dan pengusaha 

kecil dan 
menengah,  

mempromosikan 

dan 
mengembangkan 

produk lokal 

yang 
berkelanjutan 

dan prinsip 

perdagangan 

yang adil 
berdasarkan 

alam dan budaya 

lokal. 
Termasuk makanan 

dan minuman, 

kerajinan tangan, 
pertunjukan 

kesenian, produk 

pertanian dan lain- 
lain. 

a. Program yang 
mendukung dan 

membangun kapasitas 

penduduk lokal, 
pengusaha kecil dan 

menengah. 

1) Memiliki peraturan 
adat, seperti awig-awig, 

yang mengatur 

penggunaan tanah 
adat. 

2) Dinas terkait 
melaksanakan program 

promosi dan 

pengembangan produk 
lokal, misalnya 

pelatihan 

kewirausahaan, akses 
keuangan dan akses 

pasar.  

3) Perbankan 

memberikan Kredit 
Usaha Rakyat (KUR). 

4) Memiliki program 

keuangan hijau (green 
finance) untuk 

memudahkan 

pengusaha dalam 
melaksanakan 

praktik-praktik hijau. 

  5) Perbankan 
memberikan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). 

6) Memiliki program 
keuangan hijau (green 

finance) untuk 

memudahkan 
pengusaha dalam 

melaksanakan praktik-

praktik hijau. 
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 b. Program yang 
mendorong industri 

untuk membeli 
produk dan pelayanan 

dari area setempat. 

1) Memiliki program yang 
mempromosikan 

penyerapan produk lokal, 

misalnya hasil pertanian, 

cinderamata dan lain-
lain, melalui sektor 

pariwisata. 

2) Memiliki program khusus 
dari dinas terkait, 

misalnya business match-

making. 

3) Terdapat Pusat Layanan 

Usaha Terpadu (PLUT). 

 
 

 

 c. Program yang 
mempromosikan dan 

mengembangkan 

produk lokal yang 

berkelanjutan 
berdasarkan alam dan 

budaya lokal. 

Kerjasama dengan 
pemangku kepentingan 

terkait dengan 

membentuk kelompok 

binaan baik dalam 
bentuk hibah, 

corporate social 

responsibilities (CSR) 
dan lain sebagainya. 

 

 

 
d. Program yang 

melibatkan perajin, 

petani dan penyedia 
lokal di dalam rantai 

nilai 

pariwisata. 

1) Penggunaan produk 
lokal sebagai komoditas 

utama. 

2) Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) 

menjadi mitra bisnis 
pariwisata. 

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi 
Wisata Berkelanjutan 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



104 | Laporan Antara Kajian Standarisasi dan SOP (Standar Operasional 

Prosedur) Pengembangan Destinasi Wisat Di Kabupaten Pangandaran 
 

 

Tabel 4.4 
Standar Opersional Prosedur Pelestarian Budaya Bagi Maayarakat 

dan Pengunjung 
 

KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG 

1. Perlindungan Atraksi Wisata 

Destinasi memiliki 
kebijakan dan sistem 

untuk mengevaluasi, 

merehabilitasi dan 
melestarikan situs 

alam dan budaya, 

termasuk bangunan 
bersejarah (sejarah 

dan arkeologi) serta 

pemandangan 

pedesaan dan 
perkotaan 

a. Sistem pengelolaan 
untuk melindungi 

situs alam dan 

budaya, termasuk 
bangunan 

bersejarah serta 

pemandangan 
pedesaan dan 

perkotaan. 

1) Terdapat sistem 
pengelolaan untuk 

melindungi situs alam 

dan budaya, termasuk 
bangunan bersejarah dan 

pemandangan perkotaan 

dan pedesaan. 

2) Terdapat filosofi lokal 

yang dianut masyarakat 
setempat/di destinasi 

seperti: TRI HITA 

KARANA, Sistem Subak 
dan sebagainya. Falsafah 

tersebut memiliki konsep 

yang dapat melestarikan 
keaneka ragaman budaya 

dan lingkungan. 

3) Dalam sistem tersebut 

terdapat identifikasi 
terhadap risiko 

lingkungan yang terus 

diantisipasi dan dicarikan 
solusi. 

4) Terdapat Organisasi bisa 

dalam bentuk Forum Tata 
Kelola Pariwisata (FTKP), 

organisasi pemerintah 

maupun organisasi 
masyarakat setempat. 

5) Sistem pengelolaan 

memiliki keberlanjutan 

dan terdapat 
organisasi/pihak yang 

bertanggungjawab atas 

sistem tersebut. 

6) Terdapat berbagai 

peraturan setempat yang 

dapat dijadikan dasar 
pelaksanaan misalnya: 

Perda, dan lain-lain. 

7) Sistem telah 
teridentifikasi dan 

dilaksanakan dengan 

konsisten. Rencana 



105 | Laporan Antara Kajian Standarisasi dan SOP (Standar Operasional 

Prosedur) Pengembangan Destinasi Wisat Di Kabupaten Pangandaran 
 

Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA) dan juga 

Rencana Aksinya 

mencantumkan kegiatan 
terkait dengan adaptasi 

dan mitigasi risiko 

lingkungan. 

8) Destinasi memiliki 

rencana tata ruang dan 

wilayah yang mengatur 
zonasi peruntukan 

daerah tujuan wisata, 

termasuk area yang 
diperuntukan untuk 

tema-tema wisata alam, 

budaya, perkotaan, 
agrowisata dan 

sebagainya. 

  b. Sistem untuk 
mengawasi, mengukur 

dan melakukan 

mitigasi terhadap 
dampak pariwisata 

pada situs dan atraksi 
wisata. 

1) Terdapat sistem 

dan panduan 
untuk monitoring. 

2) Monitoring dilakukan 

secara 
berkesinambungan. 

3) Terdapat sistem/alat 

untuk mengukur dan 
melakukan mitigasi 

dampak pariwisata 

terhadap situs dan 
atraksi wisata.  

4) Terdapat mekanisme 
evaluasi dan tindak lanjut 

atas hasil kegiatan 

monitoring tersebut. 

 

2. Pengelolaan Pengunjung 

Destinasi telah 
memiliki sistem 

pengelolaan 
pengunjung untuk 

tapak wisata yang 

termasuk di 

dalamnya tindakan- 
tindakan untuk 

mempertahankan, 

melindungi, dan 
memperkuat aset 

alam dan budaya. 

Mekanisme 
administratif 

bertanggung jawab 
untuk melaksanakan 

rencana dan operasional 

pengelolaan pengunjung. 

1) Destinasi memiliki sistem 
administrasi pengelolaan 

pengunjung untuk situs 
atraksi wisata yang 

termasuk di dalamnya 

terdapat: 

a) Tindakan untuk 
mempertahankan; 

b) Tindakan 

untuk 
melindungi; 

c) Tindakan untuk 

memperkuat aset 
alam dan budaya. 
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2) Destinasi memiliki filosofi 
lokal yang dianut 

masyarakat setempat 

seperti TRI HITA KARANA, 

AWIG-AWIG dan 
sebagainya. Falsafah 

tersebut memiliki konsep 

yang dapat memperkuat 
tindakan mempertahankan 

dan melindungi aset alam 

dan budaya setempat. 

3) Memiliki mekanisme 

administratif yang 

terencana, 
bertanggungjawab dalam 

operasional pengelolaan 

pengunjung. 

4) Destinasi memiliki 

mekanisme adminstratif 

yang terdokumentasi 

dengan baik. 

 

3. Perilaku Pengunjung 

Destinasi telah 
menyediakan dan 

menerbitkan panduan 

perilaku pengunjung 
yang pantas pada situs 

yang sensitif. 

Panduan ini didesain 
untuk meminimalkan 

dampak yang 

merugikan situs 
tersebut dan 

meningkatkan 

perilaku pengunjung 
yang positif. 

a. Panduan budaya dan 
lingkungan untuk 

perilaku pengunjung 

pada situs yang 
sensitif. 

1) Destinasi menerbitkan, 
menyediakan panduan 

tertulis untuk perilaku 

mitra pengelola wisata 
dan pengunjung yang 

pantas di situs-situs 

sensitif, yang didesain 
untuk meminimalkan 

dampak yang 

merugikan situs 
tersebut dan 

meningkatkan perilaku 

pengunjung yang 
positif. 

2) Destinasi memasang 

rambu peringatan 

(signage) dan code of 
behavior pada lokasi- 

lokasi strategis untuk 

mengingatkan 
perilaku 

konsumen. 

b. Tata laksana (code of 
practice) bagi 
pemandu wisata dan 

tour operator. 

Destinasi memiliki kode 
praktik untuk pemandu 

wisata dan tour 

berkompetensi yang didesain 

untuk meminimalkan dampak 
negatif yang merugikan situs 
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tersebut dan meningkatkan 
perilaku yang positif dari 

pengunjung. 

4. Perlindungan Warisan Budaya 

Destinasi telah 

memiliki hukum yang 
mengatur penjualan, 

perdagangan, 

pameran atau 
pemberian artefak 

arkeologi dan 

bersejarah. 

a. Hukum dan 

peraturan untuk 
melindungi artefak 

bersejarah dan 

arkeologi termasuk 
yang berada di 

bawah air serta 

bukti tindakan 
penegakannya. 

1) Destinasi melaksanakan 

hukum dan peraturan 
untuk melindungi 

sejarah dan artefak 

arkeologi. 

2) Memiliki Peraturan 

Daerah yang mengatur 

pengelolaan cagar 
budaya dan warisan. 

b. Program untuk 
melindungi warisan 

seni budaya tak 

berbentuk (seperti 
lagu,musik, drama, 

keterampilan dan 

kerajinan tangan). 

1) Destinasi memiliki 
program untuk 

melindungi warisan 

budaya sesuai 
dengan ketentuan 

peraturan 

perundang-
undangan. 

2) Destinasi memiliki 

sistem kemasyarakatan 
untuk melindungi 

warisan seni budaya 

(contoh: awig- awig). 

3) Destinasi memiliki 
bukti program tersebut 

secara konsisten 

dilaksanakan (memiliki 
kesinambungan). 

4) Program tersebut 

selalu dievaluasi 
untuk ditingkatkan 

dan dikembangkan. 
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5. Interpretasi Tapak 

Informasi interpretatif 
yang akurat 

disediakan untuk 
tapak alam dan 

budaya. Informasi ini 

harus sesuai dengan 
budaya setempat, 

dikembangkan secara 

kolaborasi bersama 
masyarakat dan 

dikomunikasikan 

dengan bahasa yang 

relevan bagi 
pengunjung. 

a. Informasi 
interpretatif 

tersedia untuk 
pengunjung di 

Tourism 
Information Center 
dan pada tapak 

alam dan budaya. 

1) Tersedia informasi 
interpretatif bagi 

pengunjung di kantor 
penerangan wisata dan 

di situs alam dan 

budaya. Informasi yang 
tersedia dikemas dalam 

bentuk fisik yang 

menarik; barang cetakan 
seperti poster, buku 

panduan, brosur dan 

sebagainya yang 

bermanfaat bagi 
pengunjung. 

2) Rencana Induk 

Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA) dan juga 

Rencana Aksinya 
mencantumkan 

kegiatan terkait dengan 

ketersediaan 
informasiinterpretatif. 

b. Informasi interpretatif 
sesuai dengan budaya 

setempat. 

Informasi interpretatif 
yang diberikan sesuai 

dengan budaya destinasi 
setempat. 

c. Informasi interpretatif 

ini dikembangkan 
secara kolaborasi 

bersama 

masyarakat. 

Informasi yang dikembangkan 

melibatkan para pemangku 
kepentingan dan masyarakat 

setempat, merupakan hasil 

kolaborasi bersama. 

 d. Informasi ini 

tersedia dalam 
bahasa yang 

relevan dengan 

pengunjung. 

Informasi tersedia dalam 
beberapa bahasa yang relevan 

dengan pengunjung yang 
datang. 

e. Pelatihan bagi pemandu 

wisata dalam 
penggunaan informasi 

yang 

tepat. 

Destinasi memfasilitasi 

pelatihan dan memiliki 
pemandu wisata yang 

fasih dalam 

menyampaikan informasi 
interpretatif. 
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6. Perlindungan Kekayaan Intelektual 

Destinasi telah 
memiliki sistem 

untuk berkontribusi 
dalam melindungi 

dan mempertahankan 

hak kekayaan 
intelektual 

masyarakat dan 

individu. 

a. Hukum, peraturan 
dan program 

untuk melindungi 
hak kekayaan 

intelektual 

individu dan 
masyarakat. 

1) Destinasi memiliki 
sistem yang terprogram 

sesuai 
hukum/peraturan 

untuk berkontribusi 

dalam melindungi dan 
mempertahankan hak 

kekayaan intelektual 

masyarakat dan 
individu. 

2) Destinasi mematuhi 

peraturan/kebijakan 

tentang Hak 
Kekayaan 

Intelektual (HKI). 

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan 
 

Tabel 4.5 

Standar Opersional Prosedur Pelestarian Lingkungan  
 

KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG 

1. Risiko Lingkungan 

Destinasi telah 
mengidentifikasi risiko 

lingkungan dan 
memiliki sistem 

penanganannya. 

a. Penilaian 
keberlanjutan 

destinasi untuk 5 
(lima) tahun 

terakhir telah 

teridentifikasi 
risikonya terhadap 

lingkungan. 

Adanya kegiatan/program 
untuk menilai keberlanjutan 

destinasi dalam 5 (lima) tahun 
terakhir yang melibatkan para 

pemangku kepentingan. 
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b. Sistem penanganan 
risiko telah 

tersedia. 

1) Dalam kegiatan tersebut 
terdapat identifikasi 

terhadap risiko 
lingkungan. 

2) Terdapat organisasi yang 

bertanggungjawab 
terhadap pelaksanaan 

penilaian berkelanjutan 

secara berkala. 

3) Organisasi bisa dalam 

bentuk Forum Tata Kelola 

Pariwisata (FTKP), 

organisasi pemerintah 
maupun organisasi 

masyarakat setempat. 

4) Terdapat sistem untuk 

menangani risiko yang 

2. Perlindungan Lingkungan Sensitif 

Destinasi telah memiliki 
sistem untuk 

memonitor dampak 

pariwisata terhadap 
lingkungan, 

melestarikan habitat, 

spesies dan ekosistem 
yang ada dan mencegah 

masuknya spesies asing 

(invasive). 

a. Melaksanakan dan 
memperbaharui 

inventarisasi 

habitat dan 
margasatwa yang 

sensitif dan 

terancam punah. 

Destinasi memiliki 
inventarisasi terkini dari 

habitat dan margasatwa yang 

sensitif dan terancam. Data 
tersebut terus dipertahankan 

dan diperbaharui serta 

disosialisasikan dengan baik 
kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan. Inventarisasi 

tersebut perlu 
didokumentasikan dengan 

baik. 

b. Sistem pengelolaan 
untuk memonitor 

dampak dan 

melindungi 

ekosistem, 

Destinasi memiliki sistem 
pengelolaan untuk memonitor 

dampak dan melindungi 

ekosistem, lingkungan dan 

spesies yang sensitif. Sistem 
tersebut berjalan dengan 

spesies yang invasif. 

 

 

  
Organisasi bisa dalam 
bentuk Rencana Induk 

Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA), organisasi 

pemerintah maupun 
organisasi masyarakat 

setempat. 
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3. Perlindungan Alam Liar (Flora dan Fauna) 

Destinasi telah 
memiliki sistem 

untuk memastikan 
kesesuaian dengan 

hukum lokal, 

nasional dan 
internasional serta 

standar untuk 

berburu atau 
menangkap, 

memamerkan dan 

menjual flora dan 

fauna. 

a. Convention on 
International 
Trade in 
Endangered 
Species of Wild 
Fauna and 
Flora (CITES). 

Terdapat sistem untuk 
memastikan kesesuaian 

dengan hukum lokal, nasional 
dan internasional dan standar 

untuk mengambil atau 

menangkap, memamerkan dan 
menjual margasatwa (termasuk 

tanaman dan binatang). 

b. Peraturan dan 
standar untuk 

mengontrol 

perburuan atau 

penangkapan, 
memamerkan dan 

menjual flora dan 

fauna. 

1) Hukum internasional yang 
dilaksanakan adalah 

CITES (Convention on 
International Trade in 
Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora). 

2) Peraturan dan standar 

yang diterbitkan dari 
Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. 

3) Terdapat peraturan dan 
standar untuk mengontrol 

pengambilan atau 

penangkapan, 
memamerkan dan menjual 

tanaman dan 

binatang yang 
dilaksanakan 

secara konsisten. 
4) Destinasi memiliki sistem 

hukum adat 

kemasyarakatan (contoh: 

awig-awig). 

 

4. Emisi Gas Rumah Kaca 

Destinasi telah 
memiliki sistem untuk 

mendorong perusahaan 

mengukur, memonitor, 
meminimalkan, 

melaporkan kepada 

publik dan melakukan 

mitigasi emisi gas 
rumah kaca untuk 

semua aspek 

operasional (termasuk 
emisi dari penyedia 

jasa). 

a. Program 

pendampingan 

untuk membantu 
perusahaan dalam 

mengukur, 

memonitor, 
meminimalkan 

dan melaporkan 

kepada publik 
mengenai emisi 

gas rumah kaca. 

1) Destinasi memiliki 
program untuk 

membantu perusahaan 

mengukur, memonitor, 
meminimalkan dan 

melaporkan kepada 

publik mengenai emisi 

gas rumah kaca. 

2) Terdapat program sebagai 

inisiatif dari sektor publik 

maupun swasta terkait 
dengan usaha untuk 

mengukur, memonitor, 
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meminimalkan dan 
pelaporan kepada publik 

mengenai emisi Gas 

Rumah Kaca (GRK), 

seperti misalnya Program 
Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan 

(PROPER), Rencana Aksi 
Daerah Gas Rumah Kaca 

(RAD GRK), Program 

Sertifikasi Ecolabel, dan 
sebagainya. 

 
b. Sistem 

pendampingan 
untuk membantu 

perusahaan 
melakukan 

mitigasi emisi gas 

rumah kaca. 

1) Terdapat sistem untuk 
membantu perusahaan 
untuk melakukan mitigasi 

emisi gas rumah kaca. 

2) Terdapat peraturan yang 
jelas terkait pengendalian 

emisi rumah kaca pada 

destinasi. 

3) Terdapat peraturan 
setempat seperti: Rencana 

Induk Pembangungan 

Kepariwisataan Daerah 
(RIPPARDA), Peraturan 

Daerah, dan sebagainya. 

4) Terdapat keterlibatan 
masyarakat dan 

pemerintah daerah terkait 

dalam mengawasi para 
pengusaha mengendalikan 

emisi rumah kaca. 

5) Masyarakat bisa dalam 
bentuk Forum Tata Kelola 

Pariwisata (FTKP) maupun 

organisasi masyarakat 

adat 
setempat. 

5. Konservasi Energi 

Destinasi telah 

memiliki sistem 
untuk mendorong 

perusahaan dalam 

mengukur, 

memonitor, 
mengurangi dan 

melaporkan 

konsumsi energi 
serta 

ketergantungan 

pada bahan bakar 
fosil 

a. Program untuk 

mempromosikan 
dan mengukur 

konservasi energi, 

memonitor, 

mengurangi serta 
melaporkan 

konsumsi energi 

kepada publik. 

1) Destinasi memiliki 

program untuk 
mempromosikan 

konservasi energi serta 

mengukur, memonitor, 

mengurangi dan 
melaporkan konsumsi 

energi 

2) Terdapat program 
efisiensi sumber daya 

dan energi terbarukan 

baik dari sektor publik 
maupun sektor 
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swasta. 

 b. Kebijakan dan 
insentif untuk 

mengurangi 

ketergantungan 

bahan bakar 
fosil, 

meningkatkan 

efisiensi energi 
dan mendorong 

adopsi serta 

penggunaan 
teknologi energi 

terbarukan. 

1) Terdapat sistem untuk 
membantu perusahaan 

untuk melakukan 
konservasi energi dan 

mengurangi 

ketergantungan pada 
bahan bakar fosil serta 

mendorong adopsi dan 

penggunaan teknologi 
energi terbarukan. 

2) Terdapat program 

kebijakan dan insentif 

terkait dengan keuangan 
hijau (green finance), 

misalnya dari lembaga 

perbankan. 

3) Terdapat peraturan yang 

jelas terkait pengendalian 

konsumsi energi pada 
destinasi. 

4) Terdapat peraturan 

seperti Rencana Induk 
Pembangungan 

Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA), Peraturan 
Daerah dan sebagainya. 

Terdapat keterlibatan 
masyarakat dan 

pemerintah daerah terkait 

dalam mengawasi para 
pengusaha menggunakan 

energi dari bahan bakar 

fosil. 

6) Masyarakat bisa dalam 
bentuk Forum Tata 

Kelola Pariwisata (FTKP) 

maupun organisasi 
masyarakat adat 

setempat. 

 

6. Pengelolaan Air 

Destinasi telah 
memiliki sistem yang 

mendorong 
perusahaan untuk 

mengukur, memonitor, 

mengurangi serta 
melaporkan 

penggunaan air 

kepada publik. 

a. Program 

pendampingan 
untuk membantu 

perusahaan 

dalam mengukur, 
memonitor, 

mengurangi dan 

melaporkan 
penggunaan air. 

1) Destinasi memiliki 
program untuk 

mengukur, memonitor, 
mengurangi dan 

melaporkan penggunaan 

air kepada publik. 

2) Terdapat sistem untuk 

membantu perusahaan 

untuk melakukan 

mengukur, memonitor, 
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mengurangi dan 
melaporkan penggunaan 

air kepada publik. 

3) Terdapat peraturan yang 

jelas terkait pengendalian 
konsumsi air pada 

destinasi. 

4) Terdapat peraturan 
seperti Rencana Induk 

Pembangungan 

Kepariwisataan Daerah 
(RIPPARDA), Peraturan 

Daerah, dan sebagainya. 

7. Keamanan Air 

Destinasi telah 
memiliki sistem 

untuk memonitor 
sumber air dan 

memastikan bahwa 

penggunaan air oleh 
perusahaan sesuai 

dengan kebutuhan 

masyarakat di 
destinasi. 

a. Sistem 
pengelolaan untuk 

memastikan 
bahwa air yang 

digunakan oleh 

perusahaan dan 
yang dibutuhkan 

oleh masyarakat 

lokal telah 
seimbang dan 

sesuai. 

1) Terdapat sistem untuk 
memonitor tercapainya 

keseimbangan 
penggunaan air oleh 

perusahaan dengan 

kebutuhan masyarakat 
di destinasi. 

2) Terdapat peraturan yang 

jelas terkait 
keseimbangan dalam 

penggunaan air pada 

destinasi diantara 
kebutuhan perusahaan 

dengan masyarakat. 

3) Terdapat peraturan 

seperti Rencana Induk 
Pembangungan 

Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA), Peraturan 
Daerah, dan sebagainya. 

4) Terdapat keterlibatan 

masyarakat dan 

 
  pemerintah daerah 

terkait dalam mengawasi 

perusahaan dalam 
menggunakan air di 

destinasi. 

5) Masyarakat bisa dalam 
bentuk Forum Tata 

Kelola Pariwisata (FTKP 

maupun organisasi 

masyarakat adat 
setempat. 

6) Terdapat upaya-upaya 

untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap 

satu sumber air saja. 
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8. Kualitas Air 

Destinasi telah 

memiliki sistem 
untuk memonitor 

kualitas air minum 

dan rekreasi dengan 
menggunakan 

kualitas standar. 

Hasil monitoring 
disediakan untuk 

publik dan destinasi 

memiliki sistem 

untuk menanggapi 
isu kualitas air 

dengan tepat waktu. 

a. Sistem pengelolaan 

untuk memonitor 

dan melaporkan 
kualitas air minum 

dan rekreasi 

kepada publik. 

Terdapat sistem pengelolaan 

untuk memonitor dan 
melaporkan kualitas air 

minum dan air di tempat 

rekreasi kepada publik. 

b. Hasil monitoring 
tersedia untuk 

publik. 

Terdapat mekanisme yang 
jelas untuk melaporkan 

kualitas air minum dan air di 

tempat rekreasi kepada 
publik. 

c. Sistem untuk 
menanggapi isu 

kualitas air dengan 
tepat. 

1) Terdapat sistem untuk 
menanggapi kualitas air 

dengan tepat waktu. 

2) Terdapat organisasi yang 

bertanggungjawab 

monitoring kualitas air 
pada destinasi. 

 
  3) Organisasi bisa dalam 

bentuk Forum Tata 
Kelola Pariwisata (FTKP), 

organisasi pemerintah 

maupun organisasi 
masyarakat setempat. 

4) Terdapat peraturan yang 

jelas terkait monitoring 
terhadap kualitas air 

pada destinasi. 

5) Terdapat berbagai 
peraturan setempat yang 

dapat dijadikan dasar 

pelaksanaan, seperti: 

Peraturan Daerah dan 
sebagainya. 

9. Limbah Cair 

Destinasi telah 

memiliki panduan 
yang jelas dan 

dilaksanakan dalam 

penempatan, 
pemeliharaan dan 

pengujian isi septic 
tank dengan sistem 

pengolahan limbah 
cair, serta 

a. Peraturan dalam 

penempatan, 
pemeliharaan dan 

pengujian isi septic 
tank dan sistem 
pengolahan limbah 

cair, serta bukti 

tindakan 

penegakannya. 

1) Terdapat peraturan 

dalam menempatkan, 
memelihara dan menguji 

debit dari septic tank dan 

sistem pengolahan air, 
dan bukti tindakan 

penegakannya. 

2) Peraturan tingkat 
nasional dan 

regional. 
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memastikan limbah 
diolah dengan baik, 

digunakan kembali 

atau dibuang secara 

aman dengan efek 
kerugian yang 

minimal bagi warga 

lokal dan lingkungan. 

b. Peraturan untuk 
memastikan 

ukuran dan jenis 
pengolahan limbah 

cair yang sesuai 

untuk lokasi 
tersebut dan bukti 

tindakan 

penegakannya. 

1)Terdapat peraturan untuk 
memastikan ukuran dan jenis 

pengolahan limbah air yang 
sesuai untuk lokasi tersebut 

dan bukti tindakan 

penegakannya.  

2) Peraturan tingkat nasional 

dan regional. 

 

c. Program 
pendampingan 

untuk membantu 

perusahaan dalam 
mengolah dan 

menggunakan 

kembali limbah cair 
secara efektif. 

Terdapat program untuk 
membantu perusahaan untuk 

mengolah dan menggunakan 

kembali limbah air secara 
efektif. 

d. Program untuk 
memastikan 
pengolahan 

limbah yang baik, 

aman untuk 
digunakan 

kembali atau 

dibuang dengan 

efek kerugian 
yang minimal 

bagi warga lokal 

dan lingkungan. 

1) Terdapat program untuk 
memastikan pengolahan 
limbah cair yang baik, 

aman untuk digunakan 

kembali atau dibuang 
dengan efek kerugian 

yang minimal bagi warga 

lokal dan lingkungan. 

2) Terdapat organisasi yang 
bertanggungjawab 

melakukan monitoring 

terhadap pengolahan 
limbah air pada 

destinasi. 

3) Organisasi bisa dalam 
bentuk Forum Tata 

Kelola Pariwisata (FTKP), 

organisasi pemerintah 
maupun organisasi 

masyarakat setempat. 

10. Mengurangi Limbah Padat 

Destinasi telah 

memiliki sistem 
untuk mendorong  

perusahaan untuk 

mengurangi, 

menggunakan kembali 

dan mendaur ulang 

limbah padat. 

Limbah padat yang 
memiliki residu 

dan tidak dapat 

didaur ulang, 

a. Sistem pengumpulan 
limbah padat dilakukan 

dengan mencatat jumlah 

limbah yang dihasilkan. 

1) Terdapat inisiatif untuk 
membuat sistem pengumpulan 

sampah yang dilakukan 

dengan mencatat jumlah 
limbah yang dihasilkan. 

2) Program Bank Sampah. 
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dibuang secara 
aman. 

 
b. Perencanaan 

pengelolaan limbah 
padat yang 

diterapkan, 

memiliki tujuan 
kuantitatif untuk 

meminimalkan dan 

memastikan 

pembuangan 
secara aman dan 

berkelanjutan, 

serta tidak 
digunakan kembali 

maupun didaur 

ulang. 

Terdapat perencanaan 

pengelolaan sampah yang 
diterapkan, dan memiliki 

tujuan kuantitatif untuk 

meminimalkan dan 
memastikan pengelolaan yang 

aman dan berkelanjutan untuk 

sampah yang tidak digunakan 

kembali atau didaur ulang. 

c. Program untuk 
membantu 
perusahaan 

mengurangi, 

menggunakan 
kembali dan 

mendaur 

ulang 

limbah padat. 

Terdapat program untuk 
membantu perusahaan 
mengurangi, menggunakan 

kembali dan mendaur ulang 

sampah. 

d. Program untuk 
mengurangi 

penggunaan botol 

air kemasan plastik 

oleh perusahaan 
dan pengunjung. 

1) Terdapat program untuk 
mengurangi penggunaan 

botol plastik air oleh 

perusahaan dan 

pengunjung. 

2) Terdapat program untuk 

mengurangi penggunaan 

botol plastik air 
oleh perusahaan 
dan pengunjung. 

3) Terdapat organisasi yang 

bertanggungjawab 

melakukan monitoring 
terhadap pengolahan 

sampah pada destinasi. 

4) Organisasi bisa dalam 
bentuk Forum Tata 

Kelola Pariwisata (FTKP), 

organisasi pemerintah 
maupun organisasi 

masyarakat setempat. 
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11. Polusi Cahaya dan Suara 

Destinasi telah 

memiliki panduan dan 

peraturan untuk 

meminimalkan polusi 
cahaya dan suara. 

Destinasi mendorong 

perusahaan untuk 
mengikuti panduan 

dan peraturan ini. 

a. Panduan dan 

peraturan untuk 

meminimalkan 

polusi cahaya dan 
suara. 

1) Terdapat panduan dan 

peraturan untuk 

meminimalkan polusi 

cahaya dan suara yang 
dilaksanakan secara 

konsisten. 

2) Rencana Induk 
Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA), Peraturan 
Daerah, dan sebagainya. 

b. Program 

pendampingan 

untuk mendorong 
perusahaan 

mengikuti panduan 

dan peraturan 
dalam 

meminimalkan 

polusi cahaya dan 
suara. 

1) Terdapat program yang 

mendorong perusahaan 

dalam mengikuti 
panduan dan peraturan 

untuk meminimalkan 

polusi cahaya dan suara. 

2) Terdapat organisasi yang 

bertanggungjawab 

melakukan monitoring 
terhadap pelaksanaan 

panduan dan peraturan 
terkait polusi cahaya dan 

suara. 

3) Organisasi bisa dalam 
bentuk Forum Tata 

Kelola Pariwisata (FTKP), 

organisasi pemerintah 
maupun organisasi 

masyarakat setempat. 

12. Transportasi Ramah Lingkungan 

Destinasi telah memiliki 
sistem untuk 

meningkatkan 

penggunaan 
transportasi ramah 

lingkungan, termasuk 

transportasi publik dan 
transportasi aktif 

(seperti berjalan kaki 

dan bersepeda). 

a. Program untuk 
meningkatkan 

penggunaan 

transportasi 
ramah 

lingkungan. 

Terdapat program untuk 
meningkatkan penggunaan 

transportasi ramah 

lingkungan yang 
dilaksanakan secara 

konsisten. 
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b. Program untuk 
membuat 

pengunjung 
tertarik 

menggunakan 

transportasi aktif. 

1) Terdapat program untuk 
membuat pengunjung 

tertarik menggunakan 
transportasi aktif (seperti 

berjalan kaki dan 

bersepeda) yang 
dilaksanakan secara 

konsisten. 

2) Terdapat partisipasi aktif 
masyarakat, perusahaan 

dan pemerintah dalam 

program tersebut. 

3) Terdapat fasilitas 
transportasi ramah 

lingkungan yang 

mendukung 
program 

penggunaannya. 

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan 

 
4.4. Mekanisme Pembukaan Destinasi Wisata Baru di Kabupaten 

Pangandaran 

Pelaksanaan pembukaan destinasi wisata selain standar 

operasional dibutuhkan juga alur kerja. Alur kerja tersebut 

berkaitan dari awal mula pengajuan hingga pelaksanaan 

pembukaan destinasi wisata. Alur kerja dikemas melalui 

pendekatan proses dari awal mula input hingga output. Konteks 

yang dipenuhi dalam mekanisme kerja ini berkaitan dengan 

naskah kajian yang telah dibuat. Didalamnya dimuat standar yang 

harus dipenuhi serta pelaksanaan perijinan yang ada.  

Selain itu mekanisme pembukaan destinasi wisata baru 

Kabupaten Pangandaran perlu memperhatikan aspek aspek syarat 

dalam pelaksanaan pariwisata berkelanjutan. Mengingat 

Peraturan Mentri Pariwisata terkait dengan pariwisata 

berkelanjutan. Mekanisme pembukaan ini dibentuk atas dasar 

naskah kajian yang membahas terkait hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Tidak hanya 
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samapai situ, mekanisme ini memiliki outcome ijin yang 

diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Pangandaran sebagai dasar pembukaan destinasi wisata baru.  

Pelaksanaan dalam pembukaan destinasi wisata baru ini 

memungkinkan masyarakat mengeksploitasi sumberdaya 

pariwisata yang ada secara tidak terkontrol. Maka dari itu perlu 

ada pengecualian dengan adanya izin sehingga pembukaan 

destinasi wisata dan pelaksanannya tetap terarah dan terkontrol 

oleh pemerintah daerah. Selain dari pada itu penerbitan ijin dalam 

pelaksanaan pembukaan destinasi wisata tidak akan merusak 

ekosistem dan lingkungan yang ada karena ada tahapan yang 

harus di tempuh serta ada indikator kelayakan. 

Lingkungan yang terjaga, kebermanfaatan bagi ekonomi 

masyarakat harus tetap menjadi perhatian meskipun dilakukan 

eksploitasi secara massif. Banyaknya potensi wisata alam yang 

ada memungkinkan masysarakat menggunakan momentum ini 

untuk usaha, namun tetap perlu dibatasi dalam pelaksanaannya 

sehingga tidak mengganggu stabilitas lingkungan.  

Mekanisme tersebut dibuat dengan format geometri dan garis 

putus-putus serta tanda panah. Bentuk tersebut menggambarkan 

alur dan tahapan yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah 

daerah atau pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata. 

Mekanisme ini menjadi salah satu rekomendasi yang akan 

menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam 

pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran. 

Mekanisme tersebut terruang sebagai berikut:  
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Mekanisme Pembukaan Destinasi Wisata Baru Kabupaten 

Pangandaran  

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti Tahun 2021 

 

 
 

Persyaratan Pembukaan Destinasi Wisata Baru di 

Kabupaten Pangandaran 

1. Proposal pembukaan destinasi wisata 

2. Izin RT dan RW serta masyarakat sekitar 

3. Jenis Wisata Yang Akan di Buka  

4. Draft Pendukung sesuai dengan Peraturan Mentri No.14 Tahun 

2016 Tentang Destinasi Wisata Berkelanjutan  

- Pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan 

- Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal 

- Pelestarian budaya bagi masyarakst dan pengunjung 

- Pelestarian lingkungan 

Peninjauan  

Pemeriksaan Destinasi Wisata oleh 

Petugas Pariwisata yang berwenang 

dalam pembukaan destinasi wisata 

Verifikasi  

Berkas dan data pendukung 

Pembukaan Destinasi Wisata di 

Kabupaten Pangandaran 

TERVERIVIKASI TIDAK 

TERVERI
VIKASI  

Penerbitan Izin  

Destinasi wisata baru Kabupaten 

Pangandaran oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Pangandaran   

Pembukaan destinasi wisata baru 

Kabupaten Pangandaran  

LAYAK 

DIBUKA 

TIDAK 

LAYAK 

DIBUKA  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

5.1.  Kesimpulan  

Hasil analisis SWOT mengenai strategi pengembangan pariwisata 

di Kabupaten Pangandaran menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan 

pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan dengan optimalisasi 

kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan sektor kepariwisataan yang 

akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan 

asli daerah.  

Standarisasi dan SOP (Standar Operasional Prosedur) 

penyelenggaraan wisata merupakan hal yang penting dalam kegiatan 

pengelolaan sumberdaya pariwisata di Kabupaten Pangandaran, yang 

bertujuan sebagai acuan yang komrehensif mengenai tata kelola 

pariwisata di Kabupaten Pangandaran secara berkelanjutan sehingga 

sehingga terwujud pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan 

pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata yang 

berkelanjutan. Diharapkan dengan Kajian Pemetaan Potensi Wisata Dan 

Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyelenggaraan 

Wisata Di Kabupaten Pangandaran ini dapat meningkatkan sektor 

Pariwisata yang menjadi ujung tombak peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pendapatan daerah di Kabupaten Pangandaran. 

Eksistensi BUMDes di Indonesia secara keseluruhan telah 

mengalami perkembangan dengan semakin bertambahnya jumlah desa 

yang membentuk BUMDes. Keberadaan BUMDes di Kabupaten 

Pangadaran dapat diterima sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, 

namun masih terdapat desa di Kabupaten Pangadaran termasuk desa 

yang memiliki potensi wisata belum memanfaatkan keberadaan BUMDes 

dalam pengembangan wisata. Hal tersebut disebabkan oleh kendala 

seperti kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes, 

keterbatasan SDM pengelola BUMDes, kurangnya pengetahuan dan 
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kemampuan masyarakat mengelola usaha, belum maksimalnya 

sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh pihak pemerintah, belum 

maksimalnya pengalokasian modal dan kurang digalinya potensi desa.  

5.2.  Rekomendasi  

Kajian Standarisasi dan SOP (Standar Operasional Prosedur) 

Pengembangan Destinasi Wisata Di Kabupaten Pangandaran ini 

menghasilkan rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pangandaran sebagai berikut ;  

1) Meningkatkan potensi destinasi melalui sumber daya yang ada 

berdasarkan standarisasi penyelenggaraan pariwisata di 

Kabupaten. Pangandaran. 

2) Memaksimalkan dan memberikan ruang bagi pengusaha yang 

berminat mendirikan hotel atau penginapan sesuai dengan 

potensi wisata yang ada di Kabupaten. Pangandaran. 

3) Pemerataan dan perbaikan akses menuju destinasi wisata di 

Kabupaten Pangandaran. 

4) Optimalisasi sarana transportasi yang ada baik jalur udara, laut 

ataupun darat, 

5) Memberikan pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia 

dalam mengelola destinasi wisata dengan standar yang berlaku. 

6) Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Stakholder pariwisata 

lebih mengoptimalkan media digital untuk meningkatkan 

pengembangan pariwisata. 

7) Diperlukan suatu SOP (Standar Operasional Prosedur) bagi 

pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran 

sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum bagi 

stakeholder. 

8) Pengembangan destinasi wisata harus diperhatikan dengan 

matang agar memberikan kontribusi bagi kesejahteraan 

masyarakat dan pendapatan daerah. 
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9) Dalam upaya pengembangan kepariwisataan hendaknya  

melibatkan peran serta masyarakat. Karena bagaiman pun 

destinasi wisata yang ada di kabupaten Pangandaran masih 

banyak yang di kelola oleh masyarakat. Perlu di lakukannya 

pendampingan oleh pemerintah agar pemahaman masyarakat 

akan BUMDes menjadi lebih terbuka. 
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