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SARI 
Bima. 2017. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan 
Daerah Wisata Pantai Bandengan di Kabupaten Jepara. Skripsi. Jurusan Politik 

dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. 

Sumarno, M.A., Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM. 

Kata Kunci : Peran, Pengembangan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat 

Pembangunan pariwisata diarahkan pada peran kegiatan sosial dan 

ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan 

masyarakat, serta pendapatan asli daerah. pembangunan sarana dan prasarana 

sebagai penunjang dalam pengembangan destinasi pariwisata perlu diimbangi 

dengan adanya pemberdayaan masyarakat daerah sekitar wisata Oleh karena itu 

perlu adanya pengembangan  daerah wisata. Tujuan dari penelian ini adalah untuk 

mengetahui peran, dampak sosial ekonomi dan kendala dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan. 

Metode penelitian adalah kualitatif. Fokus penelitian adalah peran, 

dampak sosial ekonomi dan kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan. Sumber data diperoleh dari 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Keabsahaan data diuji dengan teknik 

triangulasi. Data dianalisis dengan interaktif melalui langkah pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Metode 

Analysis Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas pengembangan 

daerah wisata yang digunakan dengan aplikasi expert choice. 

Hasil penelitian (1) Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengembangan  daerah wisata Pantai Bandengan terdari dari pengembangan 

sumber daya manusia, pengembangan produk wisata, pengembangan pasar dan 

pemasaran dan pengembangan kelembagaan; (2) Dampak sosial ekonomi bagi 

kehidupan masyarakat. Dampak sosial meliputi pola pikir masyarakat, perilaku 

masyarakat dan kepercayaan diri masyarakat. Dampak perubahan ekonomi yang 

dialami adalah meningkatnya pendapatan masyarakat; (3) Kendala yang dialami 

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata 

Pantai Bandenganterdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal ini 

berupa terbatasnya anggaran dan masih minimnya tenaga ahli sedangkan kendala 

eksternal dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. 

Saran yang diberikan penulis adalah (1) Pengembangan daerah wisata 

Pantai Bandengan melalui pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan 

produk wisata, pengembangan pasar dan pemasaran serta pengembangan 

kelembagaan hendaknya dimulai dari segi internal dahulu seperti peningkatan 

obyek dan daya tarik (atraksi), aksesbilitas, amenitas, fasilitas penunjang dan 

kelembagaan setelah itu baru dari segi eksternal berupa pasar dan pemasaran; (2) 

Masyarakat  diharapkan mampu meningkatkan image promotion sebagai tuan 

rumah serta mampu menjaga dan meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan 

daerah wisata Pantai Bandengan (3) Peningkatan kesadaran masyarakt sebagai 

fokus utama dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan dengan 

memberikan kepastian manfaat yang akan di dapatkan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan daerah 

pada umumnya diarahkan pada peran kegiatan sosial dan ekonomi, untuk 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta 

pendapatan asli daerah. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana 

sebagai penunjang dalam pengembangan destinasi pariwisata perlu 

diimbangi dengan adanya pemberdayaan masyarakat daerah sekitar wisata. 

Hal ini menjadi sangat wajar dikarenakan daerah wisata menjadi pilihan 

utama wisatawan lokal maupun manca negara. Bahkan pada era globalisasi 

saat ini, daerah wisata telah berkembang pesat menjadi primadona 

wisatawan meski hanya untuk sekedar menghabiskan waktu luang. 

Upaya pembangunan daerah wisata sudah dilakukan pemerintah 

sejak tahun 1978. Hal itu dituangkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978, 

yaitu bahwa pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas anatara lain untuk  

meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan 

memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pemgembangan pariwisata 

dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan 

kepribadian nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah saat itu dalam hal 

pengembangan pariwisata dalam negeri lebih ditunjukan kepada 

pengenalan budaya bangsa dan tanah air dengan diimbangi 



2 
 

 
 

langkah-langkah dan peraturan yang terarah antara lain di bidang promosi, 

penyediaan fasilitas serta mutu dan kelancaran pelayanan. 

Usaha untuk mencapai kesuksesan dalam pengembangan 

pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah dan 

masyarakat. Pemerintah tentu harus memperhatikan dan memastikan 

bahwa pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan 

sekaligus menekan biaya sosial dan ekonomi serta dampak lingkungan  

sekecil mungkin. Disisi lain, masyarakat sebagai pelaku wisata lebih 

terfokus dan berorientasi keuntungan, tentu tidak seenaknya melakukan 

segala sesuatu demi mencapai keuntungan, tetapi harus menyesuaikan 

dengan kebijakan dari pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Hal 

ini, dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan dari 

suatu daerah ke daerah lain. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang 

datang akan membuat dampak positif dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Menurut Liu (dalam Pitana dan Diarta 2009:114) kerangka 

implementasi kebijakan pariwisata paling tidak menyentuh empat aspek, 

yaitu: pembangunan dan pengembangan infrastruktur; aktivitas pemasaran; 

pengembangan kualitas budaya dan lingkungan; pengembangan sumber 

daya manusia. Secara lebih luas Liu menjabarkan dalam  mengembangkan 

sumber daya manusia disediakan pendidikan dan latihan yang cukup untuk 

penyelenggaraan pariwisata termasuk sertifikasi dan program pelatihan, 

serta teknologi dan skill.  
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Berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari 

seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggal. Dorongan 

kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik kepentingan 

ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun 

kepentingan lain karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman atau 

untuk belajar (Gamal, 2004:3). Sedangkan pariwisata dalam Undang-

Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, dijelaskan bahwa 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Selain itu, pariwisata dalam Undang-Undang Kepariwisataan 

Nomor 10 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, 

mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, 

memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta 

tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat 

persahabatan antara bangsa. Dengan adanya kunjungan wisatawan baik 

wisatawan manca negara maupun  wisatawan lokal akan berpengaruh 

terhadap kesempatan kerja dan pendapatan daerah tujuan wisatawan. 

Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi 

karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi 

nasional dengan mengunggah industri-industri baru yang berkaitan dengan 

jasa-jasa wisata misalnya; usaha-usaha transportasi, akomodasi (hotel, 
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motel, pondok wisata, perkemahan, dan lain-lain), yang memerlukan 

perluasan beberapa industri seperti peralatan hotel dan kerajinan tangan 

(Wahab, 2003:9) 

 Dalam kerangka optimalisasi manfaat pengembangan pariwisata 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sekitar wisata 

diadopsi sebagai suatu strategi pembangunan pariwisata berbasis 

masyarakat yang diimplementasikan dalam kerangka design  dengan pusat 

dan sasarannya tidak hanya menumbuh kembangkan nilai tambah 

ekonomi, tetapi juga nilai tambah yang bersifat sosial dan budaya. 

Dalam konsep pembangunan (berbasis masyarakat) yang 

dikemukakan oleh Hasbullah (dalam Pontoh 2010:125) diketahui bahwa 

keberhasilan pembangunan masyarakat perlu dilihat beberapa modal 

komunitas (community capital) yang terdiri dari: (a) modal manusia 

berupa kemampuan personal seperti pendidikan pengetahuan, kesehatan, 

keahlian dan keadaan terkait lainnya; (b) Modal Sumberdaya Alam seperti 

perairan laut; (c) Modal Ekonomi Produktif berupa aste ekonomi dan 

finansial serta aset lainnya; dan (d) Modal Sosial berupa norma/nilai, 

partisipasi dalam jaringan. 

Kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa dan 11 

kelurahan, serta 995 RW dan 4.686 RT, dengan daerah pantai yang 

memanjang dari sebelah barat sampai utara dan dataran rendah yang 

terdapat dibagian barat dan selatan merupakan bagian terbesar dari dataran 

tinggi yang berada di utara dan timur Kabupaten Jepara (sekitar lereng 
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Gunung Muria). Setiap daerah pasti memiliki potensi masing-masing, baik 

dalam pariwisata, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Begitu halnya 

dengan Kabupaten Jepara yang banyak memiliki potensi yang lanyak 

digali lebih dalam. Potensi yang dimiliki Kabupaten Jepara memiliki daya 

tarik tersendiri yang menopang pertumbuhan dan kemajuan daerah. 

Kabupaten Jepara yang terkenal dengan kerajinan ukirnya secara 

bertahap telah berhasil membangun pondasi sebagai salah satu daerah 

tujuan wisata. Sehingga pada tahun 2012 lalu Kementerian Pariwisata dan 

Kebudayaan menetapkan Kabupaten Jepara, sebagai tujuan wisata utama 

di Indonesia. Majunya industri pariwisata di Kabupaten Jepara sangat 

bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus 

ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan daerah tujuan wisata dan 

masyarakat daerah wisata sehingga industri pariwisata akan berkembang 

dengan baik. 

Program pengembangan kepariwisataan yang telah dilakukan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan menunjukan hasil positif hal ini dapat 

diketahui semakin meningkatnya jumlah pengunjung yang datang ke 

sejumlah obyek wisata.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

Diketahui jumlah pengunjung yang datang pada tahun 2011-2014 selalu 

mengalami peningkatan tiap tahunnya pada tahun 2011 jumlah pengunjung 

baik lokal maupun manca negara sebanyak 743.531pengunjung. Pada 

tahun 2012 sebanyak 1.025.356 pengunjung, tahun 2013 sebanyak 

1.151.508 pengunjung dan pada tahun 2014 sebanyak 1.214.425 
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pengunjung akan tetapi pada tahun 2015 lalu jumlah pengunjung 

mengalami penurunan menjadi 1.205.439 pengunjung. 

Pantai Tirta Samudra atau yang lebih dikenal sebagai Pantai 

Bandengan tertelak di Desa Bandengan Kecamatan Jepara. Desa 

Bandengan yang memiliki 25 RT dan 7 RW dengan jumlah penduduk 

mencapai 9.095 jiwa. Pantai Bandengan yang mempunyai daya tarik 

wisata berupa Pantai pasir putih dengan kelandaian pantai yang relatif 

datar, air laut yang masih jernih dengan ombak yang tidak terlalu besar 

sangat cocok digunakan untuk berenang atau mandi laut dan sangat cocok 

untuk olahraga laut, keindahan matahari terbenam yang merupakan 

pemandangan yang sangat indah di sore hari. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 jumlah pengunjung di Pantai 

Bandengan sebanyak 305.902 pengunjung, sedangkan Pantai Kartini 

sebanyak 232.951 pengunjung, Museum Kartini sebanyak 10.825 

pengunjung, Benteng Potugis sebanyak 112.300 Pengunjung dan Pulau 

Panjang sebanyak 43.650 pengunjung. 

Meskipun Pantai Bandengan memiliki potensi yang besar sebagai 

daerah tujuan wisata, akan tetapi pada kenyataannya Pantai Bandengan 

masih dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang dapat 

menghambat dalam pengembangan destinasi pariwisata. Masih rendahnya 

sarana promosi wisata sehingga tidak terjadinya peningkatan pengunjung 

yang signifikan. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia masih 

belum dapat mengakomodir semua kepentingan wisatawan karena masih 
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terbatasnya fasilitas penunjang yang ada. Disisi lain juga kurangnya 

tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga maupun melindungi wisata 

yang berpengaruh pada keberlanjutan kelestarian lingkungan sekitar. 

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti memilih daerah wisata Pantai 

Bandengan menjadi obyek yang akan di teliti karena: 1) peran Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata Pantai 

Bandengan; 2) apa dampak sosial ekonomi masyarakat daerah wisata 

Pantai Bandengan dengan adanya pengembangan daerah wisata yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;  3) Apa saja kendala 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata 

Pantai Bandengan 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam tentang bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan. Dampak sosial ekonomi 

masyarakat daerah wisata Pantai Bandengan setelah adanya 

pengembangan daerah wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan. Selain itu, peneliti juga berkeinginan mengetahui kendala 

apa saja yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan Oleh Sebab itu, peneliti 

mengambil judul penelitian: “Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 

Dalam Pengembangan Daerah Wisata Pantai Badengan Di Kabupaten 

Jepara” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan di Kabupaten Jepara? 

2. Apa dampak sosial ekonomi masyarakat daerah wisata Pantai 

Bandengan setelah adanya pengembangan daerah wisata yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebupaten Jepara? 

3. Apa saja kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan di Kebupaten Jepara? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan di Kabupaten Jepara; 

2. Apa dampak sosial ekonomi masyarakat daerah wisata Pantai 

Bandengan setelah adanya pengembangan daerah wisata yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebupaten Jepara; 

3. Apa saja kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan di Kebupaten Jepara; 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah kajian 

lingkup dalam pengembangan daerah wisata serta dapat digunakan 

sebagai referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis. Oleh 

karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan persoalan 

tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut. 

1. Bagi Peneliti, dengan melakukan penelitian ini diharapkan 

peneliti dapat memperoleh wawasan mengenai peran Dinas 

Pariwisata dan Kebudayan dalam pengembangan daerah wisata 

Pantai Bandengan, dampak sosial ekonomi masyarakat daerah 

wisata Pantai Bandengan setelah adanya pengembangan daerah 

wisata serta kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata Pantai 

Bandengan. 

2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan informasi 

mengenai implementasi pengembangan daerah wisata Pantai 
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Bandengan terutama berkaitan dengan dampak sosial ekonomi 

bagi masyarakat daerah wisata. Penelitian ini dapat menjelaskan 

efektifitas pengembangan daerah wisata yang diterapkan oleh 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Selain itu, penelitian ini dapat 

menggambarkan sumbangan berupa solusi yang tepat berkenaan 

mengenai pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan. 

3. Bagi Masyarakat. Penelitian ini nantinya akan memberikan 

informasi mengenai pengembangan daerah wisata kepada seluruh 

tatanan masyarakat Indonesia. 

E. Batasan Istilah 

Dalam skripsi ini ada terdapat beberapa batasan istilah untuk 

memeperjelas kata maksud yang hendak disampaikan yaitu.  

1. Peran 

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan daerah 

wisata Pantai Bandengan. 

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah penyelenggara teknik 

dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pariwisata dan 

kebudayaan yang meliputi obyek dan sarana wisata, pemasaran dan 

kebudayaan serta kesekretariatan. 
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3. Pengembangan Kepariwisataan 

Pengembangan  kepariwisataan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah skema strategi, kebijakan dan rencana 

pengembangan pariwisata Pantai Bandengan yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

4. Daerah Wisata 

Daerah wisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

daerah wisata Pantai bandengan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskriptif Teori 

1. Peran 

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai suatu status. Dalam hal ini status merupakan sutau 

peringkat atau posisi seorang dalam suatu kelompok, atau posisi sutau 

kelompok dala hubungannya dengan kelompok lainnya. Setiap 

seseorang pasti mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi 

peran yang sesuai dengan dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, 

status dan peran adalah sua aspek dari gejala yang sama. Status adalah 

hak dan kewajiban : peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban 

dan hak-hak tersebut. (Horton dan Hunt 1984:118) sedangkan menurut 

Soekanto (1990:243) Peranan (role) merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status).  Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukanya maka dia menjalankan suatu 

peranan. Disamping itu juga peran sosial adalah suatu perbuatan 

seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan 

kewajiban yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika 

dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status 

sosialnya dalam masyarakat. (Abdulsyani 2002:143)  

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan 

dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seorang dalam 
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masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang 

menunjukan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan 

lebih banyak menunjak pada fungsi, penyesuasian diri sebagai suatu 

proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta 

menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal yaitu: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tepat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

poenring bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto 1990:243-

244) 

 

Setiap posisi dalam kelompok mempunyai peran yang saling 

berhubungan, yang terdiri dari perilaku yang diharapkan dari mereka 

yang menduduki posisi tersebut. Perilaku yang diharapkan umumnya 

sudah disetujui tidak hanya oleh mereka yang menduduki posisi 

tersebut, tetapi juga oleh anggota lain dalam kelompok itu. 

Pembahasan perihal anekan macam peranan yang melekat pada 

individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila 

struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungan  

2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu 

yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, 

mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk 

melaksanakannya 

3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang 

tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan 

oleh masyarakat. Karenamungkin pelaksanaannya memerlukan 
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perngorbannan arti kepentingan-kepentingan peribadi yang terlalu 

banyak. 

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan 

peranannya, belum tentu mayarakat dakan dapat memberikan 

peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat 

betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut. 

(Soekanto 1990:246)  

 

2. Pariwisata 

a. Pengertian Pariwisata 

Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata wisata. dalam 

kepustakaan tentang kepariwisataan di indonesia, seperti hal nya 

yang tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009, 

tentang kepariwisataan; kontruksi pengertian tentang wisata 

diberikan batasan sebagai: Kegiatan perjalanan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekolompok orang dengan mengunjungi 

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 

jangka waktu sementara. 

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses 

kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain 

diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena 

berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial 

kebudayaan, politik, agama, kesehatan amaupun kepentingan lain 

seperti karena ingin tahu, menambah pengalaman atau pun untuk 

belajar (Gamal, 2004:3) 
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Tourism Society in Britain (dalam Pendit, 2006:33) di 

tahun 1976 merumuskan  bahwa pariwisata adalah kepergian 

orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ketempat-

tempat tujuan di luar tempat tinggal dan pekerjaan sehari-harinya 

serta kegiataan-kegiataan mereka selama berada di tempat-tempat 

tujuan tersebut mencakup kepergiaan untuk berbagai maksud, 

termasuk, kunjungan seharian atau darmawisata. layanan dan 

sebagainya (Damanik dan Weber 2006:1) Dalam Undang-undang 

No. 10 Tahun 2009, keseluruhan lingkup kegiatan pariwisata tadi 

berkaitan batasan pengertian sebagai; Berbagai macam kegiatan 

dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah  

Secara lebih luas didalam Undang-undang  No. 10 tahun 

2009 tentang kepariwisataan, juga dijelaskan mengenai 

kepariwisataan, yang diberikan batasan pengertian atau definisi 

sebagai: 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, sesama wisatwan, 

pemerintah dan pemerintah daerah. 

b. Pengelolaan Pariwisata 

Pengelolaan atau manajemen menurut Leiper (Pitana dan 

Diarta 2009:80) merujuk pada seperangkat paranan yang 
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dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga 

merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. 

Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah planning, directing, 

organizing dan controlling. Fungsi dari penyelenggaraan tata 

kelola kepariwisataan yang baik ini pada initnya adalah adanya 

koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan 

yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu 

dan saling menguatkan) antar pihak pemerintah, swasta atau 

industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. 

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-

prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian 

lingkungan dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan 

menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan 

komunitas lokal. Pola manajemen dari penyelenggaraan 

pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan 

lingkungan akan dapatdengan mudah dikenali melalui berbagai 

ciri penyelenggaraannya yang berbasis pada prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Partisipasi Masyarakat, masyarakat setempat harus 

mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan 

yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi 

dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi 

sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan 

dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan 

daya tarik wisata.  

2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan, para pelaku 

pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan 

produktifdalam pengambangunan kepariwisataan meliputi 
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kelompok dan institusi Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), kelompoksukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi 

industri wisata dan lainnya 

3. Kemitraan Kepemilikian Lokal, pembangunan 

kepariwisataan harus mampu meberikan kesempatan 

lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat 

setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwsiataan haru 

dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat 

setempat melalui model kemitraan yang sinergis. 

4. Pemanfatan Sumberdaya Secara Berlanjut, pembangunan 

kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang 

dibutuhkan secara berlanjut. 

5. Mengakomodasi Asprirasi Massyarakat, aspirasi dan tujuan 

masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan 

dalam perogram kegaiatan kepariwsiataan. 

6. Daya Dukung Lingkungan, dalam pembangunan 

kepariwsiataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan 

pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai 

fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung 

fisik, biotik sosial-ekonomi dan budaya. 

7. Monitor Dan Evaluasi Program Kerja, dalam pembangunan 

kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegaiatan 

pedoman, evaluasi dampat kegaiatan wisata serta 

pengembangan indikator-indikator dan batasan untuk 

mengukur dampa pariwisata sampai dengan pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan. 

8. Akuntabilitas Lingkungan, perencanaan program 

pembangunan kepariwisaataan harus selalu memberi 

perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan, meningkatan pendapatan daerah dan perbaikan 

kesehata masyarakat setemoata yang tercermin dalam 

kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan 

yang ada. 

9. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait, pembangunan 

kepariwisataan berlanjut membutuhkan pelakanaan program 

pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan 

ketrampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan 

bisnis secara vocational dan profesional. 
10. Promosi Dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan, 

membutuhkan program-program promosi dan advokasi 

penggunaan lahan dan kegaiatan yang memperkuat karakter 

lansekap dan identitas budaya masyarakat setempa secara 

baik. (Sunaryo, 2013:78-81) 
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Selain itu Menurut Cox (dalam Pitana dan Diarta, 

2009:81) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-

prinsip berikut: 

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah 

didasrkan pada kearifan lokal dan special local sense yang 

mereflesikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan 

lingkungan. 

2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya 

yang menjadikan basis pengembangan kawasan pariwisata. 

3. Pelayanan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada 

khasanah budaya lokal. 

4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya 

dan lingkungan lokal. 

5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan 

dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan 

manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalkan dan atau 

aktivitas pariwisata tersebut jika  melampui ambang batas 

(carrying capacity) lingkungan alam atau akseptabilitas 

sosial walaupaun disisilain mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

 

c. Kebijakan Pariwisata 

Hubungan antara politik dan pariwisata digaris bawahi 

oleh kenyataan-kenyataan yang ada dalam kerangka dan tubuh 

politik itu sendiri secara keseluruhan. Dengan kata lain, 

pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kegiatan-kegiatan politik 

suatau negara dimana industri pariwisata itu berbeda. 

Kompleksnya industri pariwisata perlu adanya kebijakan hukum 

yang mantap untuk melandasi pertumbuhan pariwisata yang 

teratur dan terus meningkat, untuk menentukan bagian model 

tertentu baik dari dalam negeri maupun dari lauar negeri untuk 

mematangan suasana yang baik bagi pengarahan investasi dalam 

sektor pariwisata. (Wahab, 2003:180) Kebijakan kepariwisataan 
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dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu tindakan instansi 

pemerintah dan badan atau organisasi masyarakat yang 

mempengaruhi kehidupan kepariwisataan itu sendiri (Pendit, 

2006:131).  

Pendapat lain, Akehurst (dalam Pitana dan Diarta, 

2007:107) Kebijakan Pariwisata adalah Sebuah strategi untuk 

pengembangan sektor tourims, yang menetapkan objektive dan 

pedoman sebagai dasar untuk apa yang perlu dilakukan. ini berarti 

mengidentifikasi dan menyetujui objektives; menetapkan 

prioritas; menempatkan dalam konteks masyarakat peran 

pemerintah nasional, organisasi wisata nasional, pemerintah 

daerah, dan bisnis sektor swasta; membangun mungkin koordinasi 

dan pelaksanaan program sepakat untuk memecahkan masalah 

diidentifikasi, dengan monitoring dan evaluasi program ini.  

Fayos-Sola (dalam Pitana dan Diarta 2009:107) 

menjelaskan  perkembangan kebijakan pariwisata dunia telah 

mengalami tiga tahapan generasi yang berbeda, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Paradigma kebijakan pariwisata massal 

Generasi ini didasarkan pada target pencapaian jumlah wisata 

sebesar-besarnya, pencapaian pendapatan pariwisata yang 

sebesar-besarnya dan penciptaan lapangan kerja disektor 

pariwisata. 

2. Paradigma kebijakan pariwisata untuk kesejahteraan sosial 

Periode ini dimulai ahun 1970-an ketika krisis ekonomi 

melanda dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi berfluktuasi 

serta masa resesi yang panjang. Dalam periode ini dampak 

sosial, ekonomi dan ekologi akibat keberadaan pariwisata 
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sudah mulai disadari sementara pada pertumbuhan-

pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata 

mulai didefinisikan. Peran pariwisata mulai digeser 

kepencapaian kesejahteraan sosial, bukan lagi pada 

pertumbuhan ekonomi semata. 

3. Paradigma kebijakan pariwisata terpadu (holistik) 

Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan 

memegang peran menentukan dalam industri pariwisata. 

Kemitraaan antara pemerintah, swasta dan lembaga swadaya 

masyarakat diberi penekanan lebih sehingga mendorong 

hubungan yang simbiotik antar sektor. Diskusi kebijakan 

pembamgunan pariwisata bergeser dari sisi konvensional 

seperti pemasaran, promosi, pajak, insentif, akomodasi dan 

transportasi menuju isu yang lebih holistik yang berkaitan 

dengan lingkunagn, dampak sosial, pemerataan (siapa 

mendapat apa, kapan dan bagaimana), serta regylasi 

pariwisata internasional yang menyangkut keamanan dan 

kesehatan. 

 

Menurut World Trade Organization (dalam Pitana dan 

Diarta 2009:113) peran pemerintah dalam menentukan kebijakan 

pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap 

beberapa hal berikut: 

1. Membangun kerangka (framework) operasional dimana 

sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakan denyut 

pariwisata. 

2. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legilasi, regulasi 

dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan 

lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya. 

3. Menyediakan dan membangun infrasruktur transportasi darat, 

laut dan udara dengan kelengakapan sarana dan prasarana. 

4. Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan 

yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di 

sektor pariwisata 

5. Menerjemakan kebijakan pariwisata yang disusun ke dalam 

rencana kongkret yang mungkin termasuk di dalamnya: 

a. evaluasi kekayaan aset pariwisata, alam dan budaya serta 

mekanisme perlindungan dan pelestarian; 

b. indetifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang 

mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif;  
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c. menentukan persyaratan dan ketentuan penyediaan 

infrastruktur dan suprasruktur  yang dibutuhkan yang 

akan berdampak pada keragaan (performance) 

pariwisata, dan; 

d. mengelaborasikan program untuk pembiayaan dalam 

aktivitas pariwisata, baik sektor publik maupun swasta 

 

Adapun pola kebijakan dalam kebijakan pengembangan 

pariwisata menjelaskan, pola kebijakan umum meliputi:  

1) kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara peran 

serta pemerintah, swasta dan masyrakat; 2) kebijakan 

pengembangan industri wisata; 3) kebijakan pengembangan objek 

wisata, atraksi, wisata. Taman rekreasi dan hiburan umum; 4) 

kebijakan pengembangan sarana dan prasarana; 5) kebijakan 

untuk menjaga keseimbangan antara arus wisatawan, kemampuan 

menampung, melayani dan menyelenggarakan kepariwisataan; 6) 

kebijakan pengelolaan; 7) kebijakan pembinaan; 8) kebijakan 

hukum (Gamal, 2004:57)     

 

Sedangkan dalam proses implemtasi kebijakan pariwisata 

menjelaskan  memerlukan beberapa tahapan, yaitu sebagai 

berikut;  

1) Mengevaluasi potensi pasar; 2) Pilih lokasi yang cocok; 

3) Identifikasi pemain kunci (stakeholder); 4) Lakukan studi 

fisibilitas padar dan keuangan; 5) Rencana dan buat desain 

konsep; 6) Buat dan dokumentaasikan proposal; 7) Konsultasikan 

dengan masyarakat; 8) Ikuti proses perijinan; 9) Lengkapi proses 

Investasi; 10) Persiapkan dokumentasi bangunan (oleh arsitek); 

11) Fase kontruksi dan pembangunan; 12) Sediakan rencana 

operasional (Pitana dan Diarta, 2009:110-112). 

 

d. Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi 

dengan waktu yang signifikasn selama perjalanan seseorang 

dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan. 

(Pitana dan Diarta, 2009:126) Perkembangan pariwisata bertujuan 
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memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga 

setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar 

kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang 

didapat dari tempat tujuan wisata (Marpaung dan Bahar, 2002:19) 

Menurut Kusudianto (dalam Pitana dan Diarta, 2009:126), 

destinasi pariwisata dapat digolongkan atau dikelompokan 

berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Destinasi sumber daya alam, seperti, iklim, pantai, hutan. 

2. Destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, 

museum, teater dan masyarakat lokal. 

3. Fasilitas rekreasi, sepeerti taman hiburan. 

4. Event seperti pesta kesenian bali, perta danau toba, pasar 

malam. 

5. Aktivitas spesifik, seperti kasino di Genting Highland 

Malaysia. Wisata Belanja di Hong Kong. 

6. Daya taik psikologis, seperti petualangan , perjalanan 

romantis dan keterpencilan 

Pada intinya pengembangan destinasi pariwisata paling 

tidak harus mencakup komponen-komponen utama sebagai 

berikut: 

1. Obyek dan Daya Tarik (atractions) yang mencakup: daya 

tarik bisa berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, 

maupun buatan atau artificial, seperti event atau sering 

disebut sebagai minat khusus (spescial interest) 
2. Aksesibilitas (accesibility)  yang mencakup dukungan sistem 

transportasi yang meliputi: rute atau jalur transportasi, 

fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi 

yang lain. 

3. Amenitas (amenities), yang mencakup fasilitas penunjang 

dan pendukung wisata meliputi: akomodasi, rumah makan 

(food and bevarage), retail, toko cinderamata, fasilitas 

penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan 

fasilitas kenyamanan lainnya. 
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4. Fasilitas pendukung (ancillary services) ketersediaan failitas 

pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank 

telekomunikasi, pos rumah sakit dan sebagainya. 

5. Kelembagaan (institutions) yang terkait dengan keberadaan 

dan peran masing-masing unsur dalam mendukung 

terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat 

setempat sebagai tuan rumah (host). (Sunaryo, 2013:159-160) 

 

Adapun langkah-langkah pokok dalam melakukan 

strategi pengembangan kepariwisataan, yaitu: 

1. Dalam jangka pendek dititik beratkan pada optimasi, 

terutama untuk: 

a. Mempertajam dan memantapkan citra kepariwistaan 

b. Meningkatkan mutu tenaga kerja 

c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan  

d. Memanfaatkan produk yang ada 

e. Memperbedar saham dari pasar pariwisata yang telah ada 

2. Dalam jangka menengah dititik beratkan pada konsolidasi 

terutama dalam: 

a. Memantapkan citra kepariwisataan indoneisa 

b. Mengkonsolidasikan kemampuan pengelolaan 

c. Mengembangkan dan diverivikasi produk 

d. Mengembangkan jumlah dan mutu tenaga kerja 

3. Dalam jangka panjang dititik beratkan pada pengembangan 

dan penyebaran dalam: 

a. Pengembangan kemampuan pengelolaan 

b. Pengembangan dan penyebaran produk pelayanan  

c. Pengembangan pasar pariwisata baru 

d. Pengembangan mutu dan jumlah tenaga kerja. (Gamal, 

2004:55) 

 

e. Konsep Perencanaan Pariwisata Strategis 

 

Strategi pengembangan Myra dan Ina (dalam Prasetyo 

2013:155) mengatakan bahwa alasan suatu daerah 

mengambangkan sektor pariwisatanya adalah sebagai suatu 

tindakan yang menentukan dalam semua program pengembangan 

wilayah dan masyarakat. Akan tetapi keunggulan obyek wisata 
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saat ini belum dapat memberikan kontribusi besar pada 

perekonomian daerah. Oleh karena itu, agar pariwisata menjadi 

salah satu penopang perekonomian negara secara berkelanjutan 

harus dibangun strategi yang tepat, terencana dan bervisi jangka 

pendek sampai jangka panjang. 

Adapun beberapa perencanaan strategis dalam pariwisata 

sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yatu sebagai berikut: 

1. Menentukan bisnis/usaha apa yang akan dimasuki, yang 

biasanya dicirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada 

jenis usaha yang dimasuki. Misi organisasi yang mungkin 

dapat dilihat daoat diketahui dengan mudan tetapi misi 

organisasi terkadang tidak dapat secara eksplisit dikenali. 

Misalnya sebuah hotel tidak dapat dengan tegas mengatakan 

kata “hotel” dalam misi perusahaannya tetapi 
memaksimalkan pengembalian aset dan menciptakan 

kesejahteraan yang berkelanjutan untuk para pemegang 

saham. Biasanya untuk organisasi pemerintah dengan audiens 

yang berbeda yang akan di yakinkan, mempunyai misi yang 

jelas, misalnya ‘untuk mengakselerasi pertumbuhan sosial 
ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dari industri 

pariwisata bagi negara’. 
2. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang 

merupakan tujuan utama organisasi, seperti penguasaan pasar 

yang melibatkan pengenalan produk baru. Tujuan organisasi 

haruslah mempunyai jangka waktu yang mengindikasikan 

kapan tujuan tersebut akan diwujudkan. Hal ini akan 

memberikan kerangka waktu, menetapkan tujuan jangka 

pendek, dan strategi pencapaian serta tindakan yang 

diperlukan 

3. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan. Kualitas keputusan organisasi 

yang diambil sangat tergantung pada kualitas informasi yang 

dikumpuka. Sebuah perusahaan  atau organisasi mempunyai 

sistem informasi internal, tetapi organisasi juga memerlukan 

informasi eksternal yang cukup sebagai dasar pengambilan 

keputusan . sumber informasi mungkin berasal dari instansi 

pemerintah, industri, atau sumber lainnya. Pengetahuan dan 

informasi yang didapatkan harus diolah secara sistemasits 
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berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Biasanya tahapan ini 

memerlukan waktu yang lama. 

4. Menganilis informasi, terutama yang berkaitan dengan 

kekuatan kelemahan, peluang dan tantangan dari organisasi. 

Biasanya informasi yang dikumpulkan dan dianalisis dapat 

dikelompokan menjadi dua: 

a. Infromasi yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan 

masa kini, baik yang menyangkut organisasi itu sendiri 

maupun lingkungan di uar organisasi yang dapat 

mempengaruhi kehidupa organisasi, dan; 

b. Informasi yang dapat membantu perencanaan 

memberikan perkiraan masa depan, misalnya dengan 

menggunakan analisis SWOT 

5. Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang 

diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi 

secara keseluruhan. 

6. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah 

ditentukan. 

7. Mendistribusikan sumber daya ke masing-masing progam 

aksi untuk memberikan dampal pada strategi yang diambil 

8. Mengimplentasikan rencana 

9. Mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika 

diperlukan. (Pitana dan Diarta, 2009:109)   

Selain itu, paling tidak ada tiga varian strategi atau model 

perencanaan pembangunan kepariwisataan yang sering menjadi 

acuan dasar oleh para perencana pembangunan pariwisata. Ketiga 

strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan tersebut 

adalah: 

1. Strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang 

mengutamakan pada pertumbuhan (growth oriented model); 
2. Strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang 

bertumpu pada pemberdayaan masyarakat (community based 
toruism development); 

3. Strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang 

bertumpu pada keberlanjutan pembangunan kepariwisataan 

(sustainable tourism development). (Sunaryo, 2013:132) 

 

Mengacu pada pedoman sosialisiasi AKIP dari LAN-

BPKP (dalam Riyadi dan Bratakusumah 2003:306) dapat 
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dikatakan bahwa manfaat perencanaan strategi antara lain 

meliputi: 

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan organisasi 

semakin kompleks. 

2. Untuk mengelola keberhasilan dengan pada pencapaian hasil 

3. Memberikan dorongan terhadap aktivitas yang beorientasi 

pada masa depan. 

4. Mengembangkan sifat adaptif dan fleksibilitas dari suatu 

perencanaan dengan pendekatan jangka panjang. 

5. Meningkatkan pelayanan prima (services excellence). 

6. Meningkatkan komunikasi baik dalam internal organiasasi 

maupun eksternal organisasi, pada semua level atau tingkatan 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

f. Dampak Pariwisata 

Kegiatan pariwisata yang secara langsung menyentuh dan 

melibatkan masyarakat, membawa berbagai dampak terhadap 

masyarakat. Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarkat lokal Menurut Cohan (dalam Pitana dan Gayatri 

2005:109-110) dapat dikategorikan menjadi depalan  kelompok 

besar yaitu:  

1. Dampak terhadap penerimaan devisa, 

2. Dampat terhadap pendapatan masyarakat, 

3. Dampak terhadap kesempatan kerja, 

4. Dampak trehadap harga-harga, 

5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan, 

6. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan 

7. Dampak terhadap pendapatan pemerintah 

 

Disamping itu juga, adanya dampak sosial budaya  yang  

secara teoritis Cohan (dalam buku Pitana dan Gayatri 2005:117) 

mengelompokan dampak sosial budaya pariwisata ke dalam 

sepuluh kelompok besar, yaitu: 
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1. Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara 

masyarakat setempat dengan masyrakat yang lebih luas, 

termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya; 

2. Dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota 

masyarakat; 

3. Dampak terhadap dasar-dasar organisasi atau kelembagaan 

sosial; 

4. Dampak terhadap migrasi dari dan kedaerah pariwisata; 

5. Dampak terhadap ritme kehdiupan sosial masyarakat; 

6. Dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial; 

7. Dampak terhadap pola pembagian kerja; 

8. Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan; 

9. Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-

penyimpangan sosial ; dan 

10. Dampak terhadap bidang kesian dan adat. 

 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Lowe (dalam Sumaryadi 2005:99) pemberdayaan 

merupakan proses akibat dari mana individu memiliki otonomi, 

motivasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan mereka dalam suatu cara yang memberikan mereka rasa 

kepemilikan dan kepenuhan bilamana mencapai tujuan-tujuan 

bersama oraganisasi. Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto dan  

Soebiato 2015:32) juga mengartikan proses pemberdayaan 

masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi 

masyarakat lokal dalam merencakan, memutuskan dan mengelola 

sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan 

networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan 

dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.  
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Dalam konsep pembangunan (berbasis masyarakat) yang 

dikemukakan oleh Hasbullah (dalam Pontoh 2010:125) diketahui 

bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat perlu dilihat 

beberapa modal komunitas (community capital) yang terdiri dari: 

(a) modal manusia berupa kemampuan personal seperti pendidikan 

pengetahuan, kesehatan, keahlian dan keadaan terkait lainnya; (b) 

Modal Sumber Daya Alam seperti perairan laut; (c) Modal 

Ekonomi Produktif berupa aset ekonomi dan finansial serta aset 

lainnya; dan (d) Modal Sosial berupa norma/nilai, partisipasi dalam 

jaringan. 

Secara garis besar pengertian pemberdayaan pedoman 

umum pemberdayaan masyarakat dan desa, direktorat jenderal 

pemberdayaan masyarakat dan desa departemen dalam negeri ada 2 

elemen, yaitu: 

1. to give ability or enable to, yakni upaya untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai 

kebijakan dan program-program pembangunan agar kondisi 

kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang 

diharapkan. 

2. to give power or authority to, yang berarti memberi 

kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan 

otoritas kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam 

pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan 

lingkungannya mandiri. 

 

b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan 

Mathews (dalam Mardikanto dan Soebiato 2015:105) 

menyatakan bahwa prinsip adalah suatu penyataan tentang 

kebijakan yang di jadikan pedoman dalam pengambilan keputusan 
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dan melaksanakan kegiatan secara kosisten. Maka dapat 

diidentifikasikan beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat 

sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan 

menghindari unsur paksaan. 

2. Kegaiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, 

masalah dan potensi sasaran. 

3. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subyek atayu pelaku 

dalam kegiatan pemberdayaan. 

4. Pmberdayaan menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan 

kearifan lokal yang dimiliki nili leluhur dalam masyarakat. 

5. Pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan secara 

bertahap dan berkesinambungan. 

6. Kegaiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan 

secarabijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. 

7. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, 

tetapi pelu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek 

kehidupan yang ada dalam masyarakat. 

8. Pemberdayaan perlu dilakukan terdahap kaum perempuan 

terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar 

dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan 

pengentasan kemiskinan. 

9. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki 

(kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat. 

10. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keberagaman 

budaya. 

11. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakan partisipasi aktif 

individu dan masyarakat seluas-luasnya. 

12. Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa 

kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. 

13. Agen pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan yang 

memiliki kemampuan yang cukup, dinamis, felsibe dalam 

bertindak serta mengikuti perkembangan zaman dan tututan 

masyarakat. 

14. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan 

terkait dalam masyarakat mauali dari undur pemerintah, 

tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan 

anggota masyarakat lainnya. (Anwas, 2012:58-60) 
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Selain itu, adanya pemikiran tentang prinsip-prinsip dalam 

pemberdayaan yaitu: 

1. Kesukarelaan, keterlibatan seorang dalam kegiatan 

pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya 

paksaaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri 

dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan 

masalah kehidupan yang dirasakan. 

2. Otonom, kemampuan untuk mantiri atau melepaskan diri dari 

ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, 

maupun kelembagaan lainnya. 

3. Keswadayaan, kemampuannya untuk merumuskan 

melaksanakan kegiatan yang dengan penuh tanggung jawab, 

tanpa menunggu atau mengharapakan dukungan pihak lain. 

4. Partisipatif, keterlibatan semua stakeholder sejak 

pengambilan keputusan, perencaan, pelaksaan, pemantauan, 

evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya. 

5. Agaliter, semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam 

kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan 

dan direndahkan. 

6. Demokrasi, memberikan hak kepada semua pihak untuk 

mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai 

pendapat maupun perbedaan di anatara semua stakeholder 

7. Keterbukaan, dilandasi kejujuran, saling percaya, dan salin 

mempedulikan. 

8. Kebersamaan, saling berbagi rasa, saling membantu, dan 

mengembangkan sinergisme. 

9. Akuntabilitas, dapat di pertanggung jawabkan dan terbuka 

untuk diasi oleh siapapun. 

Desentralisasi, memberi kewenangan kepada setiap daerah 

otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan 

sumberdaya bagi sebesar-besar kemamura masyarakat dan 

kesenimbangunan pembangunan (Mardikanto dan Soebiato, 

2015:108-109) 

 

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi 

pembangunan yang berbasis pada masyarakat, hal ini merujuk pada 

upaya perbaikan, terutama perbaikan teknik atau cara, mutu hidup 
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manusia, mental, ekonomi maupun sosial budayannya. Maka 

tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan: 

1. Perbaikan pendidikan, dimulai dari perbaikan materi, 

perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan 

waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, 

dalam arti ini bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai 

suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. 

2. Perbaikan aksebilitas, uatamanya tentang aksebilitas dengan 

sumber informasi atau inovasi, sumber pembiayaan, 

penyediaan produk dan peralatan, lembaga pemasaran. 

3. Perbaikan tindakan, setelah adanya perbaikan pendidikan dan 

perbaikan aksebilitas diraharapkan akan terjadi tindakan-

tindakan yang semakin lebih baik. 

4. Perbaikan kelembagaan, dengan perbaikan kegiatan atau 

tindakan yang dilakukan akan memperbaiki kelembagaan , 

termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha. 

5. Perbaikan usaha, setelah perbaikan pendidikan, perbaikan 

aksebilitas, perbaikan kelembagaan dan kegiatan, diharapkan 

akan memperbaiki binis yang dilakukan. 

6. Perbaikan pendapatan, dengan bisnis yang baru setelah 

adanya perbaikan akan memperbaiki pendapatan yang 

diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan 

masyarakatnya. 

7. Perbaikan lingkungan, perbaikan pendapatan dihrapakan 

akan mengatasi kerusakan lingkungan karena biasanya 

kerusakan lingkunga seringkali disebabkan oleh kemiskinan 

atau pendapatan yang terbatas. 

8. Perbaikan kehidupan, diharpakan terjadi perbaikan keadaan 

kehidupan setiap keluarga dan masyarakat setalah adanya 

tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik. 

9. Perbaikan masyarakat, diharapkan kehidupan yang lebih 

baik, yang didukung oleh lingkungan yang lebih baik, 

diharapkan akan terwujudnya kehidupan masyrakat yang 

lebih baik (Mardikanto dan Soebiato, 2015:111-112) 

 

Selain itu, Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah 

pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi 

kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang 

dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat 

dalam rangka mencarai solusi atas permasalahan yang dihadapi. 
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Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang 

terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap 

nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah 

sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat 

diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan prilaku. 

Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan-keterampilan 

yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat 

dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.(Sulistiyani, 

2004:80) 

d. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 

Mengacu landasan filosofi dan prinsip-prinsip 

pemberdayaan, adanya pendekatan dalam pemberdayaan yaitu: 

1. Pendekatan partisipatif, dalam arti selalu menempatkan 

masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan, 

yang mencakup: 

a. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan 

masalah masyarakat bukan untuk mencapai tujuan-tujuan 

“orang luar” atau penguasa 

b. Pilihan kegiatan, metoda maupun teknik pemberdayaan, 

maupun teknolohi yang ditawarkan harus berbasis pada 

pilihan masyarakat 

c. Ukuran keberhasilan pemberdayaan, bukanlah ukuran 

yang “dibawai”oleh fasilitastor atau berasal dari “luar”, 
tetapi berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai 

penrima manfaatnya. 

2. Pendekatan kesejahteaan, dalam arti bahawa apapun kegiatan 

yang dilakukan, dari manapun sumberdaya dan teknologi 

yang akan digunakan , dan siapapun yang akan dllibatkan, 

pemberdayaan masayrakat harus memberikan manfaat 

terhadap perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan 

masyarakat penerima manfaatnya 

3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa 

kegiatan pemebrdayaan masayrakat harus terjamin 

keberlanjutannya, oleh sebab itu, pemberdayaan masyrakat 
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tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu 

menyiapkan masyarakat penerima manfaatnnya agar pada 

suatu saat mereka akan mampu secara mandiri untuk 

melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarkat sebagai suatu 

proses pembangunan. (Mardikanto dan Soebiato  2015:161-

162) 

 

Ketiga pendekatan tersebut selaras dengan apa yang 

dikemukakan Elliot (dalam Mardikanto dan Soebiato 2015: 162), 

terdiri dari: 

1. Pendekatan kesejahteraan (welfare approach) yang lebih 

memusatkan pada pemberian bantuan kepada masyarkat 

untuk menghadapai bencana alam dll; tanpa bermaksud untuk 

memberdayakan masyarakat keluar dari pemiskinan rakyat 

dan kertidak-berdayaan mereka dalam proses dan kegiatan 

politik 

2. Pendekatan pembangunan (development approch) yang 

memandatkan perhartiannya kepada upaya-upaya 

peningkatan kemampuan, pemandirian dan keswadayaan. 

3. Pendekatan pemberdayaan (empowerment approch) 

memfokuska pada penaggulangan kemiskinan (yang 

merupakan penyebab ketidakberdayaan) sebagai akibat 

porses politik. pendekatan ini dilakukan melalui program-

program pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk segera 

terlepas dari ketidakberdayaan mereka. 

Selain itu dalam pelakasanaan proses pencapaian tujuan 

pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan 

pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: 

1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara 

optimal. Pemberdayaan harus mampi membebaskan 

masyarakat dari sekat-sekat kultural dan sturktural yang 

menghambat. 

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki masyarakat dalam memecahkan dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhanny. Pemberdayaan harus mampu 

menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan 

kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian 

mereka. 
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3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-

kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, 

menghindari terjadinya persaiangan yang tidak seimbang 

(apalagi, tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan 

mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap 

kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada 

penghapusan segala jenid diskriminasi dan dominasi yang 

tidak menguntungkan rakyat kecil. 

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar 

masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas 

kehidupannya,pemeberdayaan harus mampu menyokong 

masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisis 

yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap 

terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai 

kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu 

menjadmin keselarasan dan keseimbangan yang 

memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan 

berusaha. (Suharto, 2005:67) 

 

e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat  

Kegiatan pemberdayaan masyarakat kegiatan yang memiliki 

tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap 

pelaksanaan pemberdayaan masyrakat perlu dilandasi dengan 

strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari strategi sering 

diartikan sebagai langkah atau tindakan tertentu yang dilaksakan 

demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang 

dikehendaki. Secara konseptual, strategi sering diartikan dengan 

beragam pendekatan, seperti: 

1. Strategi sebagai suatu rencana, strategi merupakan 

pedoman atau acuan yang dijadikan landasan 

pelaskanaan kegiatan , demi tercapainya tujuan-tujuan 

yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan strategi 

senantiasa, memperhatikan kekuatan dan kelemahan 
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internal serta peluang dan ancaman eksternal yang 

dilakukan oleh pesaingnya. 

2. Strategi sebagai kegiatan, merupakan upaya-upaya yang 

dilakukan oleh setiap individu, organisasi dan 

perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi 

tercapainyatujuan yang diharapkan atau telah 

ditetapkan. 

3. Strategi sebagai instrumen, starategi merupakan alat 

yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi 

atau perusahaan, teruatama manajer puncak, sebagai 

pedoman sekaligus alat pengendali pelaksanaan 

kegiatan. 

4. Starategi sebagai suatu sistem, sebagai satu kesatuan 

rencana dan tindakan yang komprehensif dan terpadu, 

yang diarahkan untuk menghadapi tantangan guna 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

5. Strategi sebagai pola pikir, merupakan strategi suatu 

tindakan yang dilandasi oleh wawasan  yang luas 

tentang keadaan internal maupun eksternal untuk 

rentang waktu yang tidak pendek, serta kemampuan 

pengambilan keputusan  untuk memilih alternatif 

terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan 

kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang 

yang ada, yang dibarengi dengan upaya-upaya untuk 

menutup kelemahan guna mengantisipasi atau 

meninimumkan acanamannya. (Mardikanto dan 

Soebiato 167-168) 

 

Morris dan Bistock (dalam Nasdian 2015:60) 

memperkenalkan tiga strategi perencanaan dan aksi pengembangan 

masyarakat. Perencanaan dan aksi untuk perubahan tersebut 

dilaksanakan melalui: (1) Modifikasi pola sikap dan perilaku 

dengan pendidikan dan akses lainnya; (2) mengubah kondisi sosial 

dengan mengubah kebijakan-kebijakan organisasi formal; atau (3) 

reformasi peraturan dan sistem fungsional suatu masyarakat. Lebih 

lanjut, Korten (dalam Mardikanto dan Soebiato 2015:169-170) 

mengemukakan adanya lima generasi strategi pemberdayaan, yaitu: 
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1. Generasi yang mengutamakan relief and welfare, yaitu 

strategi yang lebih mengutamamakan pada kekurangan dan 

kebutuhan setiap individu dan masyarakatm seperti: sandang, 

pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan. 

2. Strategi community development atau small scale reliant 
local development, yang lebih mengutamakan pada 

kesehatan, penerapan teknologi tepat-guna, dan 

pembangunan insfratruktur. Menurutnya, strategi ini tidak 

mungkin dilakukan dengan pendekatan pembangunan dari 

atas (top down approch), tetapi harus dilakukan pendekatan 

dari bawah (bottom up approch). 

3. Generasi sustainable system development, yang lebih 

mengharapkan terjadinya perubahan pada tingkat regional 

dan nasional. Melalui strategi ini, diharapan terjadi perubahan 

kebijakan yang keluar dari tingkat daerah (local) ke tingkat 

regional, nasional dan internasional, utamanya terkait dengan 

dampak pembangunan yang terlalu eksploitatif dan 

mengabaikan pelestarian/keberlanjutan pembangunan. 

4. Genrasi untuk mengembangkan gerakan masyrakat (people 
movement), melalui pengorganisasian masyarakat, 

identifikasi masalah dan kebutuhan lokal, serta memobilisasi 

sumberdaya lokal yang ada dan dapat dimanfaatkan dalam 

pembangunan. Strategi ini tidak sekedar mempengaruhi 

kebijakan, tetapi sekaligus juga mengharapkan terjadninya 

perubahan di dalam pelaksanaannya. 

5. Generasi pemberdayaan masyarakat (empowering people) 

yang memperlihatkan arti penting perkembangan, teknologi, 

persaingan dan kerjasama, generasi ini memperjuangkan 

ruang gerak  yang lebih terbuka terhadap kemampuan 

keberanian masyarakat yang lebih terbuka terhadap 

kemampuan dan keberanian masyarakat, dan pengakuan 

pemerintah terhadap inisiatif lokal 

 

Menurut Scheyvens (dalam dalam Dewi 2013:37), tentang 

Kerangka Pemberdayaan Masyarakat (Empowerment of 

Community Framework) yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang 

harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: 

1. Pemberdayaan Ekonomi (Economic Empowerment), dimana 

pariwisata memberikan keuntungan yang berkelanjutan 

terhadap masyarakat lokal. Keuntungan tersebut dirasakan 

oleh masing-masing rumah tangga yang telah diberdayakan. 

Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya rumah-rumah 
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yang permanen untuk dihuni karena pendapatan rumah 

tangga meningkat, anak-anak mampu bersekolah, dan lain-

lain. 

2. Pemberdayaan Psikologis (psychological empowerment), 
dengan diberdayakannya masyarakat lokal dalam 

pembangunan pariwisata tersebut maka secara tidak langsung 

masing-masing individu merasakan adanya peningkatan 

penghargaan terhadap dirinya (self-esteem) melalui 

pengenalan akan adat istiadat, budaya, dan sumber daya alam 

maupun manusia yang mulai diketahui oleh dunia luar. Selain 

itu adanya peningkatan status sosial dari individu setelah 

adanya akses terbukanya sebuah lapangan pekerjaan yang 

berkaitan dengan pariwisata. 

3. Pemberdayaan sosial (social empowerment), adanya 

peningkatan kehidupan sosial masyarakat melalui usaha-

usaha yang dilakukan oleh masing-masing keluarga dan 

individu yang mendukung pembangunan pariwisata tersebut. 

4. Pemberdayaan Politik (political empowerment), setiap 

struktur dan lapisan politik masyarakat ditunjukkan dengan 

adanya keinginan dan kebutuhan dari semua kelompok 

masyarakat yang dilibatkan sehingga semua kelompok 

masyarakat merasakan keuntungannya. Adapun kelompok 

masyarakat tersebut berupa kelompok wanita yang kita kenal 

dengan PKK, Kelompok muda yang dikenal dengan Karang 

Taruna, dan lain-lain. 

 

4. Konsep dan Strategi Pengembangan Daerah Wisata 

Pengembangan daerah pariwisata selalu aktif bergerak untuk 

mengetahui makna tujuan dan strategi untuk mencapai kondisi 

kepariwisataan yang dianggap lebih baik dan bernilai. Oleh karena itu, 

ditemukan paradigma, model dan strategi perencanaan pembangunan 

kepariwisataan secara dinamik telah bergeser fokus dan 

keberpihakannya serta beradaptasi sesuai dengan tuntutan dan aspirasi 

yang berkembang pada waktunya. 
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a. Pariwisata Berbasis Masyarakat 

Secara teoritis Murphy (dalam Sunaryo, 2013:138) pada 

hakekatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari 

sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen 

fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur 

penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semsestinya 

kepariwisataan harus di pandang sebagai kegiatan yang berbasis 

pada komunitas setempat. Menurut Korten dan Sjahrir (dalam 

Soetomo, 2012:109) Pembangunan yang diselenggarakan berbasis 

masyarakat, arahnya menuju ekologi manusia yang seimbang, 

dengam sumber daya uatama adalah informasi dan prakarsa kreatif 

yang tidak kunjung habis, sedang tujuan utamanya adalah 

perkembangan manusia menuju semakin teraktuaslisasikannya 

secara lebih optimal potensi nyang dimilikinya. Orientasi ini 

menempatkan masyarakat sebagai aktor yang menentukan tujuan, 

mengontrol atau mengendalikan sumber daya dan mengarahkan 

proses yang mempengaruhi kehidupannya. 

Dalam khasanan keilmuan kepariwisataan, strategi ini 

dikenal dengan istirlah Community-Based Tourism Development 

(CBT). Murphy (dalam Sunaryo, 2013:139) juga memberikan 

beberapa batasan pengertian tentang Community-Based Tourism 

development dengan kisi-kisi ciri pembatasan sebagai berikut: 

1. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan 

kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan 
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terlibat aktor dalam manajemen dan pembangunan 

kepariwisataan yang ada. 

2. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan 

kesempatan kepada masyarakat yang tidak terlubat langsung 

dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan 

keuntungan dari kepariwisataan yang ada. 

3. Bentuk kepariwisataan yang menuntuk pemberdayaan secara 

sistematik dan demokratis serta distribusi keuntungan yang 

adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yanga ada di 

destinasi. 

Hausler (dalam Sunaryo 2013:139) mempertegas 

pembangunan pariwisata bebasis masyarakat pada hakekatnya 

merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan pariwisata 

yang menekan pada masyarakat lokal, baik yang terlibat langsung 

dalam industri pariwisata maupun tidak, dalam bentuk pemberian 

akses pada manajemen dan sistem pembangunan kepariwisataan 

yang berujung pada pemberdauyaan politis melalui kehidupan yang 

lebih demokratis, termasuk dalam pembangian keuntungan dari 

kegiatan kepariwisataan secara lebih adil bagi masyarakat lokal. 

Community-Based Tourism Development (CBT) pada 

prinsipanya adanya partisipasi aktif dari masyarakat setempat 

dalam pembangunan keapriwisataan yang ada. Oleh karena itu 

pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi 

perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada 

masyarakt (CBT), yaitu: 

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat  dalam pengambilan 

keputusan. 
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2. Adanya kepastian masyarakata lokal menerima manfaat dari 

kegiatan. 

3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal. (Sunaryo, 

2013:140) 

Kit (dalam Dewi 2013: 35) juga menjelaskan beberapa  

tujuan yang diingkan dengan berlakunya konsep pariwisata yang 

berbasis masyarakat, yaitu: 

1. Pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi untuk 

meningkatkan dan atau memperbaiki konservasi 

meningkatkan pendapatan dan keuntungan keanekaragaman 

hayati. 

2. Periwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi terhadap 

pebangunan ekonomi lokal sehingga meningkatkan 

pendapatan dan keuntungan bagi masyarakat. 

3. Pariwisata berbasis masyarakat harus melibatkan partisipasi 

masyarakat lokal 

4. Pariwisata berbasis masyarakat mempunyai tanggung jawab 

kepada wisatawan untuk memberikan produk yang peduli 

terhadap lingkungan alam, sosial maupun budaya. 

 

Sedangkan menurut Suansri (dalam Sunaryo 2013:142) 

pengembangan pariwisaa berbasis masyarakat harus meliputi 5 

dimensi pengembangan yang merupakan aspek utama 

pembangunan kepariwisataan sebagai berikut: 

1. Dimensi ekonomi; berupa adanya dana untu pengembangan 

komunitasm terciptamya lapangan pekerjaan di sektor 

pariwisata, berkembangnya pendapatan masyarakat dari 

sektor pariwisata. 

2. Dimensi sosial; meningkatknya kualitas hidup, peningkatan 

kebanggaan komunitas, pembagian peran gender yang adil 

antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua, serta , 

memperkuat organisasi komunitas. 
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3. Dimensi budaya; berupa mendorong masyarakat untuk 

menghormati nilai budaya yang berbeda, membantu 

berkembangnya pertukaran budaya, berkembangnya nnilai 

budaya yang melekat erat dalam kebudayaan setempat. 

4. Dimensi lingkungan; terjaganya daya dukung lingkungan, 

adanya sistem pengelolaan sampah yang bak, meningkatkan 

kepedulian akan perlunya konservasi dan preservasi 

lingkungan. 

5. Dimensi politik; meningakatkan partisipasi dari penduduk 

lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, dan 

adanya jaminan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan 

SDA. 

Menurut  Drake dan Paula (dalam Sunaryo, 2013:142) ada 

beberapa cara atau strategi yang dikembangkan dalam pendekatan 

perencanaan yang partisipatif atau berbasis masyarakat (CBT), 

yaitu dilakukan dengan cara: 

1. Mengkonsultasikan atau mendiskusikan setiap proyek 

pengembangan kepariwisataan kepada masyarakat atau 

melibatkan masyarakat dalam manajemen proyek, dengan 

harapan akan dapat meningkatkan effisien setiap proyek 

keapriwisataan yang ada. 

2. Memastikan bahwa tujuan proyek bisa menjamin pencapaian 

manfaat dan keuntungan yang diterima oleh kelompok atau 

masyarakat lokal, sehingga mereka akan berperan aktif 

mendukung proyek. Sehingga dapat diharapkan efektivitas 

proyek akan jauh lebih meningkatkan dengan mengikut 

sertakan masyarakat lokal tersebut. 

3. Selalu mengembangkan upaya capacity building bagi 

kemlompok masyarakat terkait agar mereka memahami 

peranannya dalam meningkatkan keberlanjutan pembangunan 

kepariwisataan. 

4. Selalu mengembangkan upaya pemberdayaan masyarakat 

lokal khusus dengan cara memberikan otoritas kontrol yang 

lebih besar terhadap sumber daya termasuk keputusan dalam 

penggunakan sumber daya lokal. 

5. Pembagian keuntungan kepariwisataan yang lebih adil 

kepada penerima manfaat setempat (locl beneficiaries), 
seperti pada aspek: pengupahan tenaga kerja, pembagian 

keuntungan modal, biaya oeperasional dan perawatan proyek, 

dan atau kewenangan monitoring dan evaluasi proyek. 
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Sementara itu Yaman dan Mohd (dalam Sunaryo 2013:141) 

menekankan adanya beberapa kunci yang bisa digunakan dalam 

pengelolaan pembangunan kepariwisataan yang mengunakan 

strategi, diantaranya:  

1. Adanya dukungan fasilitas dari pemerintah yang berfungsi 

sebagai fasilitatorr, koordinato maupun badan regulasi 

pengelolaan SDM dan  penguatan kelembagaan. 

2. Adanya partisipasi aktif dari stakeholder, karena Community-
Based Tourism development secara umum bertujua untuk 

penganekaragaman industri kepariwistaan yang tumbuh dari 

masyarakat. Oleh karena itu keseluruhan anggota masyarakat 

dengan kemampuan kewirasuahaan dapat menentukann/ 

membuat kontak bisnis dengan tour operator, travel agent 

untuk memulai bisnis baru. 

3. Pembagian keuntungan yang adil, baik keuntungan langsung 

yang diterima masyarakat yang memiliki usaha di sektor 

pariwisata maupun keunungan tidak langsung yang dapat 

dinikmati masyrakat yang ridak memiliki usaha 

kepariwisataan. Keuntungan tidak langsung yang diterima 

masyarakat dari kegiatan ekowisata ini meliputi antara lain 

dapat berupa proyek pembangunan yang dibiayai dari hasil 

penerimaan kepariwisataan yang ada. 

4. Penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan 

yang dimiliki dan dikelola oleh sleuruh anggota masyarakat, 

baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak 

memiliki sumber daya keuangan. Hal itu bisa menumbuhkan 

kepedulian, penghargaan diri sendiri dan kebanggaan 

identitas pada seluruh anggota masyarakat. 

5. Penguatan institusi lokal yang bertujaun mengatur hubungan 

antara penduduk  sumber daya, dan pengunjung. yang paling 

balik adalah terbentuknya lembaga sosial dengan 

kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua anggota 

masyarakat. Penguatan kelembagaan bisa dilakukan melalui 

pelatihan dan pengembangan individu dengan ketrampilan 

kerja yang diperlukan (teknik, managerial, komunikasi, 

pengalaman kewirausahaan, dan pengalaman organisasi). 

6. Adanya keterkaitan dan koordinasi yang efektif antara level 

regional dan nasional. Hal ini sangat strategis sebab 

komunitas lokal seringkali kurang mendapat akses link 
langsung dengan pasar nasional atau internasional sehingga 
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manfaat kepariwistaan tidak sampai dinikmati di level 

masyarakat 

 

b. Pemberdayaan Masyarakat  Daerah Wisata 

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep untuk memotong 

lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian 

kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul 

dalam proses pembangunan sisebabkan oleh ketidakseimbangan 

dalam pemilikan atau akses pada sumber daya. Oleh karena itu, 

pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu 

kemiskinan dan keterbelakangan; Kedua, memperkuar posisi 

lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. 

(Widanti 2011:45) Pendapat lain, Pemberdayaan adalah upaya 

untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta 

berupaya untuk mengembangkannya. (Sulistiyani, 2004:79) 

Dalam sasaran atau tujuan penerapan program 

pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan akan tercapai. 

Sasaran atau tujuan pemberdayaan masyarakat melalui 

kepariwisataan tadi paling tidak meliputi: 

1. Mendorong masyarakat di destinasi untuk mengenalidan 

menyadari masalah kepariwisataan yang dihadapinya serta 

secara bersama-sama dan mandiri memecahakan masalah 

tersebut. 

2. Memperkuat atau membangun organisasi atau kelompok di 

bidang kepariwisataan sebagai wadah untuk kebersamaan 

(kerjasama), keswadayaan, dan pertanggung jawaban. 
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3. Memperkuat bergaining position (posisi tawar) kelompok 

kepariwisataan itu di hadapan pemerintah, elite, maupun 

pemilik modal. 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai urusan 

keapriwisataan melalui wadah kelompok atau organiasi sosial 

tersebut. 

5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya 

Manusia Pariwisata yang ada melalui wadah kelompoknya. 

6. Membangun tata kelola kepariwisataan yang baik dan 

membuka akses yang luas terhadap keadilan. 

7. Memperkuat posisi masyarakat setempat dalam usaha 

kepariwisataan. 

8. Memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dibidang 

kepariwsiataan. 

9. Meningkatkan jangkauan informasi masyarakat terhadap 

berbagai isu maupun permasalahan kepariwisataan yang 

menyangkut kehidupan mereka. 

10. Meningkatkan kemandirian masyarakat pariwsiata melalui 

kelompok dalam hal permodalan, membuat keputusan dan 

menghipudi kelompok. 

11. Mendorong peningkatan kemakmuran ekonomi, kesetaraan 

politik, dan kesejahteraan sosial masyarakat melaluai 

kepariwisataan.(Sunaryo, 2013:220-221) 

Beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian oleh 

pelaku pembanguan kepariwsiataan dalam penguatan kapasitas dan 

peran masyarakat tadi paling tidak akan terdiri dari pengembangan 

kelembagaan masyarakat  dan pelibatan peran masyarakat 

(perencanaan, implementari, monitoring dan evaluasi). Peningkatan 

peran aktif masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan 

Keterlibatan masayarakat lokal terutama berkaitan dengan 

identifikasi masalah atau persoalan, identifikasi potensi 

pengembangan, analisi dan peramalan terhadap kondisi 

lingkungan di masa mendatang, pengembangan alternatif 

rencana dan fasilitas, dan sebagainya. 

2. Tahap implementasi 



45 
 

 
 

Bentuk keterlibatan masyarakat terutama terkait dengan 

partispasi masyarakat dalam pelaksanaan program 

pengembangan atau pembangunan, pengelolaan obyek atau 

nusaha yang terkait dengan kebijakan kepariwisataan. 

3. Monitoring dan evaluasi 

Bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam peran dan 

posisi masyarakat dalan tahap monitoring atau evaluasi serta 

memperoleh nilai manfaat secara ekonomi maupun sosial 

budaya, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan 

sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. (Sunaryo, 

2013:223) 

Pemerintah akan sangat mudah menjalankan program 

pemberdayaan masyarakat apabila dilingkungan komunitas telah 

memiliki modal sosial. Modal sosial masyarakat dapat berwujud 

berbagai potensi seperti: kemapuan organisasi, jaringan sosial antar 

warga dan kelembagaan sosial. Perhatian Putnam (dalam Slamet 

2012:20) tentang modal sosial sebagai kebaikan umum, yang 

terwujudnya dalam kelibatan masyarakat dan memiliki implikasi 

bagi kemakmuran demokrasi dan ekonomi, belakangan ini telah 

diangkat oleh para pembuat kebijakan yang terkait dengan berbagai 

macam aspek eskklusi (pengecualian) sosial. Modal sosial dalam 

kebijakan banyak digunakan dalam kebijakan pembangunan, 

sebagaimana pendapat Katherine Rankin (dalam Field 2011:215) 

daya tariknya terletak pada kapasistasnya untuk memobilisasi 

jaringan sosial lokal untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan. 

Selain itu Balakeley dan Suggate (dalam Inayah 2012:44) 

mennyatakan bahwa unsur-unsur modal sosial adalah: 
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1. Kepercayaan, tumbuhnya sikap saling percaya antar individu 

dan antar indtitusi dalam masyarakat. 

2. Kohesivitas, adanya paham yang mendahulukan dalam 

mebangun solidaritas masyarakat. 

3. Altruisme, paham yang mendahulukan kepentingan orang 

lain 

4. Perasaan tidak egois dan individualistik yang mengutamakan 

kepentingan umum dan orang lain diatas kepentingan sendiri 

5. Gotong royong, sikap empati dan perilaku mau menolong 

orang lain dan bahu membahu dalam melakukan berbagai 

upaya untuk kepentingan bersama. 

6. Jaringan dan kolaborasi sosial membangun hubungan dan 

kerjasama antar individu dan antar institusi baik di dalam 

komunitas sendiri atau kelompok maupun komunitas luar 

atau kelompok dalam berbagai kegiatan yang memberikan 

manfaat bagi masyarakat. 

Sehingga secara teroritik dapat diharapkan bahwa 

pengembangan modal sosial yang dimiliki masyarakat di sekitar 

destinasi pariwisata akan sangat bermanfaat untuk menjadi: 

1. Elemen penting bagi berkerjanya demokratisasi disektor 

kepariwisataan. 

2. Elemen penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat 

melalui sektor usaha pariwisata. 

3. Membuat masyarakat mempunyai daya tawar yang kuat 

berhadapan dengan negara dan passar pariwisata. 

4. Membuat kelompok masyarakt mempunyai ketahanan sosial 

yang handal dalam bisnis pariwisata. 

5. Membuat masyarakat memiliki kemandirian usaha di sektor 

kepariwisataan. (Sunaryo, 2013:225) 

Dalam kerangka optimalisasi manfaat pengembangan 

kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

partisipasi dan dukungan masyarakat pada aspek peranan yang 

mampu mendorongtumbuh dan berkembangnya kegiatan 

kaepariwisataan yang dapat terciptanya berbagai kondisi dan situasi 

(atmosfir): keamanan, kebersihan, ketertiban, kenyamanan, 
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keindahan, keramahan, dan unsur kenangan. Selain penguatan 

usaha masyarakat di bidang pariwisata sebagai salah satu ranah 

penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, 

pada dasarnya ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan dalam 

rangka pembangunan program penguatan usaha ekonomi dan 

perluasan kesempatan kerja masyarakat di destinasi, diantara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas produk: peningkatan kualitas sumber daya manusia 

pariwisata, produk souvenir, produk atraksi dan daya tarik, 

produk akomodasi, kualitas makanan dan minuman yang 

dihasilkan oleh usaha kecil menengah dari masyarakat 

setempat. 

2. Organisasi atau Lembaga Usaha Pariwisata: keseluharan 

perogram penguatan segenap usaha kerajinan ataupun 

makanan yang memperoduksi maupun menjadi penyalur dan 

juga lembaga yang terkaitdalam pengelolaan produk wisata 

setempat. 

3. Promosi dan distribusi: keseluruhan program peningkatab 

kualitas promosi dan distribusi dari semua prosuk wisata 

yang dihasilkan oleh segenap usaha pariwisata setempat 

kepada pasar wisata yang ada. 

4. Penyediaan bahan baku: keseluharan upaya peningakatan 

dukungan penyediaan bahan baku untuk kegiatan usaha 

pariwsiata masyarakat setempat. 

5. Dukungan modal usaha: usaha kepariwisataan tidak akan 

berjalan secara optimal jika tidak dibarengi dengen 

pemberian bantuan permodalan usaha adil dan merata. 

6. Dukungan alat  produksi: semua program yang terkait dengan 

penyediaan semua peralatan yang bisa mendukung dalam 

kegiatan produksi untuk menghasilkan segenap produksi 

wisata yang ada di destinasi tersebut. (Sunaryo, 2013:230-

231) 

 

B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Pembahasan megenai pengembangan daerah wisata atau telah 

dilakukan beberapa peneliti. Pda penelitian terdahulu dibahas beberapa 
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permasalahan di beberapa daerah yang juga terkait  pengembangan daerh 

wisata. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang juga mengupas 

mengenai pengembangan daerah wisata berikut. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rika Puspita Sari, penelitian yang 

berjudul pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan obyek 

wisata oleh sekelompok sadar wisata dewabejo di Desa Bejoharjo, 

Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Dengan hasil 

penelitian adalah pelatihan manajemen orgnasiasi, pelatihan standart 

operating procedure, pelatihan K3, pelatihan Bahasa Inggris, Bahasa 

Indonesia, pelatihan kepemanduan, pelatihan pengenalan batu karts 

dan pelatihan tata ruang desa wisata yang baik. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita, penelitian yang berjudul 

strategi pengembangan pariwisata di Desa Sawarna Kecamatan Bayah 

Kabupaten Lebak. Dengan hasil penelitian strategi peningkatan 

kapasitas dan peran masyarakat dalam membangun pariwisata 

program yang dikembangkan adalah komunikasi secara berkala, 

meningakatkan hubungan kelembagaan masyarakat, mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Strategi penguatan kesadaran masyarakat lokal 

dalam pengembangan pariwisata dengan pelatihan pemandu wisata, 

pelatihan penjaga pantai, pelatohan kerajinan, pelatihan kuliner dan 

pelatihan pengelolaan pariwisata, meingkatkan pengadaaan sarana da 

prasarana pariwsiata berupa toilet umum, lahan parkir, tempat 
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peribadatan dan tempat pembunagan sampah serta pembangunan kios 

untuk kegiatan usaha masyarakat lokal. 

Mengacu pada penelitian terdahulu mengenai pengembangan 

daerah wisata, penelitian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kembali hasil dari penelitian sejenis yang berkaitan dengan pengembangan 

daerah wisata. 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori yang telah diajukan, maka desain yang 

akan dilaksanakan dapat digambarkan dalam kerangka teoritik sebagai 

berikut. 

 

Bedasarkan bagan tentang penelitian yang berjudul “Peran Dinas 

dan Kebudayaan dalam Pengembangan Daerah Wisata Pantai 

Bandengan di Kabupaten Jepara” dapat dijelaskan bahwa untuk 

mewujudkan daerah wisata yang maju yang berdampak positif berupa 
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sosial ekonimi tidak semudah mengembalikan telapak tangan, butuh 

proses dan tahapan yang harus dilalui. 

Permasalahan yang terjadi pada Pantai Bandengan dengan masih 

rendahnya sarana promosi wisata shingga tidak terjadinya peningkatan 

pengunjung yang signifikan. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia 

masih belum dapat mengakomodir semua kepentingan wisatawan karena 

masih terbatasnya fasilitas penunjang yang ada. Disisi lain juga kurangnya 

tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga maupun melindungi wisata 

yang berpengaruh pada keberlanjutan kelestarian lingkungan sekitar serta 

rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk 

mengembangkan daerah wisata sebagaimana yang diamanatkan Undang-

undang  Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, 

lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra 

bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan 

bangsa dan mempererat persahabatan antara bangsa, mengembangkan 

pariwisata harus dilakukan secara komprehensif-integral melalui 

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau yang lebih akrab 

dikenal dengan Community-Based Tourism development. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitaian pengembangan daerah wisata Pantai 

Bandengan yang dilakukan oleh peneliti dan pembahasan yang disajikan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pengembangan daerah wisata yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan yakni melalui pengembangan sumber 

daya manusia yang didalamnya terdapat pendidikan dan pelatihan 

bahasa inggris, study banding, pelatihan guide, pengelolaan homestay 

dan lainnya, pengembangan produk wisata dengan pembangunan 

saran dan prasarana yang ada, pengembangan pasar dan pemasaran 

dengan menambahkan media informasi berbasis website dan image 

promotion serta pengembangan kelembagaan dengan membentuk 

kelompok sadar wisata obyek wisata Pantai Bandengan. 

2. Pelaksanaan pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan 

membawa dampak sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakt daerah 

wisata Pantai Bandengan. Dampak sosial tersebut meliputi pola pikir 

masyarakat, perilaku masyarakat dan kepercayaan diri masyarakat. 

Sedangkan dampak ekonomi yang dialami adalah meningkatnya 

pendapatan masyarakat daerah wisata Pantai Bandengan yang 

berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan. 
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3. Kendala yang dialami oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengembangan  daerah wisata Pantai Bandengan terdiri dari kendala 

internal dan kendala eksternal. Kendala internal ini berupa terbatasnya 

anggaran dan masih minimnya tenaga ahli Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan. Sedangkan kendala eksternal dari masih rendahnya 

tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini kesadaran masyarakat 

menjadi kendala utama dalam pengembangan daerah wisata Pantai 

Bandengan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan hendaknya dimulai 

pembenahan dari segi internal terlebih dahulu seperti peningkatan 

obyek dan daya tarik (atraksi), aksesbilitas, amenitas, fasilitas 

penunjang dan kelembagaan setelah itu baru segi eksternal berupa 

pasar dan pemasaran. Pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan 

harus di tingkatkan agar keberhasilan yang tercapai tidak terhenti pada 

satu generasi saja 

2. Meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah wisata 

Pantai Bandengan diharapkan mampu meningkatkan image promotion 

sebagai tuan rumah serta mampu menjaga dan meningkatkan 

pelayanan dalam pengelolaan daerah wisata Pantai Bandengan. 
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3. Sebagai salah satu faktor utama yang menjadi kendala dalam 

pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan, maka peningkatan 

kesadaran masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan 

daerah wisata Pantai Bandengan yaitu dengan memberikan kepastian 

manfaat yang akan di dapatkan masyarakat dengan pengembangan 

daerah wisata.  
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