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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

Pemahaman akan pengertian dari makna pariwisata memiliki banyak definisi, ini 

salah satu pengertian pariwisata menurut para ahli. Menurut Hunziger dan Krapf dari 

Swiss, menyatakan pariwisata adalah keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang 

berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat dengan syarat orang tersebut 

tidak melakukan suatu pekerjaan yang penting, yang memberi keuntungan yang 

bersifat permanent maupun sementara. 

Pada dasarnya pariwisata itu motif kegiatannya adalah untuk mengisi waktu 

luang, untuk bersenang-senang, bersantai, studi, kegiatan agama, dan mungkin untuk 

kegiatan olahraga. Selain itu semua kegiatan tersebut dapat memberi keuntungan bagi 

pelakunya baik secara fisik maupun psikis baik sementara maupun dalam jangka waktu 

lama. 

 

1.1. Industri Pariwisata 

Pengertian tentang industri pariwisata, antara lainnya sebagai kumpulan dari 

macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang 

dan jasa-jasa yang dibutuhkan para wisatawan pada khususnya dan traveler pada 

umumnya, selama dalam perjalanannya. Pengertian tentang industri pariwisata yang 

lainnya adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta yang terkait 

dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi 

kebutuhan dari orang yang sedang bepergian.  

 

1.2. Kepariwisataan dan Pariwisata 

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata. Wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan atau 

sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat 

sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Sedangkan wisatawan adalah 

orang yang melakukan kegiatan wisata. 
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Pada garis besarnya, definisi tersebut menunjukkan bahwa kepariwisataan 

memiliki arti keterpaduan yang di satu sisi diperani oleh faktor permintaan dan faktor 

ketersediaan. Faktor permintaan terkait oleh permintaan pasar wisatawan domestik dan 

mancanegara. Sedangkan faktor ketersediaan dipengaruhi oleh transportasi, atraksi 

wisata dan aktifitasnya, fasilitas-fasilitas, pelayanan dan prasarana terkait serta 

informasi dan promosi. 

 

1.3. Pengertian Pariwisata 

Arti lebih luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, 

bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam 

dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan 

wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu :  

1.      Harus bersifat sementara 

2.      Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa. 

3.      Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran. 

Jadi pariwisata adalah keseluruhan fenomena (gejala) dan hubungan-hubungan 

yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya. 

Dengan maksud bukan untuk tinggal menetap dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-

pekerjaan yang menghasilkan upah.  

 

1.4. Konsep Pariwisata 

Pada umumnya, pandangan masyarakat mengenai kepariwisataan berkaitan 

dengan orang-orang yang sedang mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk 

keperluan hiburan dan rekreasi. Padahal, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan hal 

tersebut. Namun, lebih dari itu, pariwisata merupakan suatu fenomena kompleks yang 

memerlukan penetapan pemahaman yang jelas. 

 Wisatawan 
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Kata ‘wisatawan’ merujuk pada orang. Perbedaannya dengan yang bukan wisatawan 

adalah pada perilakunya, sehingga penetapan wisatawan didasarkan pada prasangka 

perilakunya yang dapat diamati.  

Terdapat empat atribut yang esensial dalam konteks perilaku wisatawan yang bisa 

diterima secara luas, yaitu:  

(1) wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan yang jauh dari tempat    

tinggalnya untuk mengunjungi tempat atau negara lain,  

(2) setiap perjalanan wisata memiliki durasi minimum tetapi bersifat sementara dan 

bukan untuk menetap di tempat baru yang dituju,  

(3) perilaku wisata muncul dalam waktu luang,  

(4) perjalanan wisata melibatkan hubungan emosional antara wisatawan dengan 

beberapa karakteristik tempat yang dikunjungi. 

 

Definisi mengenai wisatawan secara teknikal biasanya digunakan dalam 

perspektif kepentingan tujuan bisnis, organisasi, statistik, hukum dan sebagainya dalam 

suatu wilayah atau negara. Salah satu contoh definisi wisatawan secara teknikal adalah 

definisi yang dibuat oleh Organization of Economic CoorporationnDevelopment (OECD) 

dengan menggunakan istilah yang dikeluarkan oleh The Committee of Statistical 

Experts of the League of Nations pada tahun 1937 yang menyatakan bahwa : 

a. Wisatawan adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara selain negara di  

mana dia biasanya tinggal, dan dengan periode setidak-tidaknya 24 jam. 

b. Berikut ini adalah yang dapat dianggap sebagai wisatawan, yaitu: 

-orang yang bepergian untuk tujuan bersenang-senang, alasan keluarga, 

untuk tujuan kesehatan dan lain sebagainya. 

-orang yang bepergian untuk mengadakan pertemuan atau mewakili 

kedudukan sebagai diplomat, misi keagamaan, dan orang-orang yang bepergian 

dengan alasan dagang.  

-orang yang singgah dalam pelayaran lautnya, sekalipun bila mereka tinggal 

kurang dari 24 jam. 

c. Berikut ini adalah yang tidak dapat dianggap sebagai wisatawan, yaitu: 
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 mencari kerja 

atau yang bekerja pada suatu aktivitas usaha di negara tersebut. 

duk di negara tersebut. 

yang di rumah pemondokan atau asrama. 

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa secara 

teknikal, pengertian mengenai wisatawan seharusnya memuat beberapa hal, 

diantaranya:  

(1) tempat tinggal asal wisatawan dan lokasi tujuan wisatanya,  

(2) jangka waktu dan jarak perjalanan,  

(3) tujuan dan kepentingan melakukan perjalanan. 

 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli dan praktisi di atas, dapat 

ditarik benang merah bahwa dalam pariwisata terdapat beberapa unsur pokok, yaitu: 

1. Terdapat aktivitas perjalanan manusia dari tempat asal ke lokasi tujuan wisata dan 

sebaliknya. 

2. Tujuan utama dari perjalanan tersebut adalah selain dari mencari pekerjaan. 

3. Status di tempat yang dituju adalah hanya untuk tinggal sementara dan tidak untuk 

menetap. 

 

Aktivitas pariwisata mendorong dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan dalam 

bidang konsumsi dan produksi barang dan jasa yang diperlukan oleh orangorang yang 

terlibat di dalam kegiatan pariwisata tersebut. Penggunaan istilah ‘industri pariwisata’ 

memiliki keterbatasan dalam hal pengertian dan banyak digunakan hanya untuk 

memberikan daya tarik agar pariwisata dapat dianggap sebagai sesuatu yang berarti 

bagi perekonomian suatu negara, terutama karena multiplier effect yang ditimbulkan 

oleh kegiatan pariwisata tersebut. Sebagai suatu industri, pariwisata sulit untuk diukur 

karena tidak memiliki standar nomor klasifikasi industri, namun keberadaannya dapat 

dijelaskan dengan adanya sekelompok perusahaan yang kelangsungannya tergantung 

dari wisatawan yang berkunjung. Perusahaan-perusahaan inilah yang secara langsung 

memberikan layanan kepada wisatawan. Tanpa kelompok perusahaan ini wisatawan 
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tidak akan memperoleh kenyamanan, kepuasan, dan keamanan selama berwisata. 

Demikian pula sebaliknya tanpa wisatawan, kelompok perusahaan ini tidak akan 

berkembang keberadaannya. 

Pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, namun didukung dan ditunjang oleh 

rangkaian sektor atau usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang berbeda satu 

sama lainnya. Pasal 14 UU No. 10 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang termasuk 

dalam usaha pariwisata antara lain berupa: 

1. Daya tarik wisata 

2. Kawasan pariwisata 

3. Jasa transportasi wisata 

4. Jasa perjalanan wisata 

5. Jasa makanan dan minuman 

6. Penyediaan akomodasi 

7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi 

8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran 

9. Jasa informasi pariwisata 

10. Jasa konsultan pariwisata 

11. Jasa pramuwisata 

12. Wisata tirta 

13. Spa 

 

1.5. Usaha Wisata 

Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Dari berbagai 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa industri-industri yang dianggap masuk 

dalam sektor usaha pariwisata adalah akomodasi, jasa agen perjalanan, restoran dan 

kafetaria, perusahaan angkutan, industri kerajinan cinderamata serta obyek dan atraksi 

wisata itu sendiri. 
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Terdapat tiga elemen utama yang membuat kegiatan tersebut bisa terjadi. 

Kegiatan wisata terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen-komponen tersebut 

antara lain: 

1. Wisatawan 

Wisatawan adalah aktor dari kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah 

pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi, dan mengingat masa-

masa dalam kehidupan mereka. Jadi wisatawan adalah orang yang melakukan 

perjalanan pariwisata. 

2. Elemen geografi 

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi, antara lain: 

 Daerah Asal Wisatawan (DAW) 

Daerah tempat asal wisatawan berada, tempat ketika ia melakukan aktivitas 

keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur, dan kebutuhan dasar lainnya. 

Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari 

DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata 

yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan. 

 Daerah Transit 

Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh 

wisatawan pasti akan melewati daerah tersebut sehingga peranan DT pun 

penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di 

daerah tujuan. Hal inilah yang membuat negara-negara seperti Singapura dan 

Hong Kong berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai Daerah 

Transit dan Daerah Tujuan Wisata. 

 Daerah Tujuan Wisata 

Daerah ini sering dikatakan sebagai sharp end (ujung tombak) pariwisata. Di 

DTW ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan 

dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DTW merupakan 

pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk 

perjalanan DAW. DTW juga merupakan raison d`etre atau alasan utama 
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perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan 

rutinitas wisatawan 

3. Elemen ketiga dalam sistem pariwisata adalah industri pariwisata.  

Industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang 

erupakan unit-unit usaha atau bisnis didalam kepariwisataan dan tersebar 

diketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa 

ditemukan di daerah asal wisatawan, penerbangan bisa ditemukan baik di 

daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan 

di daerah tujuan wisata. 

 

Pariwisata merupakan kegiatan yang dipahami dari banyak pendekatan. Dewasa 

ini sektor pariwisata sudah menjadi kebutuhan primer bagi individu. Hal tersebut 

dikarena pariwisata adalah tempat relaksasi dari mereka yang lelah berkerja. Dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

dijelaskan bahwa: 

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

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

dan Pemerintah Daerah. 

4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan 

bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 

setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat 

setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 

5. 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. 
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6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah 

kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 

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

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. 

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

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan 

kegiatan usaha pariwisata. 

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

rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 

pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang 

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan 

ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk 

mengembangkan profesionalitas kerja. 

12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja 

pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, 

dan pengelolaan kepariwisataan. 

13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
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15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

kepariwisataan. 

 

Pengertian pariwisata yang dipandang dari kacamata penyediaan lebih banyak 

dilihat sebagai bisnis/industri. Pengertian pariwisata yang dipandang dari industri/bisnis 

memfokuskan pada keterkaitan antara barang dan jasa untuk memfasilitasi perjalanan 

wisata seorang wisatawan. Pengertian pariwisata juga terdapat dari kacamata sosial 

budaya, dari kacamata sosial budaya pariwisata menitikberatkan pada upaya 

mengakomodir kebutuhan wisatawan dengan berbagai ciri khasnya, Pariwisata adalah 

gerakan sementara orang yang mempunyai tujuan di luar tempat kerja, tempat tinggal, 

aktivitas yang dilakukan selama mereka tinggal dirumah, dan fasilitas yang dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. 

  

1.6. Collaborative Governance 

Selama beberapa dekade, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk 

menggantikan mode manajerial pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Collaborative 

governance, telah datang untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta 

dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan 

keputusan yang berorientasi konsensus. Pengertia collaborative governance  adalah 

pengaturan pengendali yang mana satu atau lebih lembaga publik dan stakeholders  

non-negara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang 

formal, berorientasi consensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau 

menerapkan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik. Definisi ini 

menekankan enam kriteria penting, antara lain: 

1. Terdapat publik, private, masyarakat. 

2. Aktor non-state ikut berpartisipasi 

3. Pendapatan Meningkat 

4. Berkembangnya Infrastruktur 

5. Resmi terorganisir dan bertemu secara kolektif. 
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6. Keputusan dari konsensus (bahkan jika kesepakatan tidak tercapai dalam 

praktek);  

7. Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik. 

 

Seperti diketahui bahwa atu komponen penting dari istilah collaborative 

governance  adalah “governance.” . Definisi tersebut masih sebatas dengan apa yang 

dapat dikerjakan oleh pemerintah dan difalsifikasi olehnya, namun belum komprehensif. 

Menafsirkan pemerintahan secara luas sebagai rezim hukum, aturan, peradilan, dan 

praktek-praktek administratif yang didukung untuk membatasi, meresepkan dan 

mengaktifkan penyediaan barang publik.  

Pemerintahan berlaku untuk hukum dan peraturan yang berkaitan dengan 

penyediaan barang publik. Namun, jika melihat lebih luas bahwa pemerintahan ini juga 

tentang pengambilan keputusan kolektif dan secara khusus tentang keputusan kolektif 

yang melibatkan banyak aktor termasuk aktor publik dan privat. Pemerintahan 

kolaboratif adalah jenis pemerintahan di mana aktor publik dan privat bekerja secara 

kolektif dalam cara dan proses tertentu, untuk mendirikan hukum dan aturan untuk 

penyediaan barang publik. 

Terdapat banyak bentuk kolaborasi yang melibatkan aktor-aktor non-state, 

menetapkan peran tertentu untuk lembaga publik. Dengan menggunakan istilah badan 

umum, niatnya adalah untuk menyertakan lembaga-lembaga publik seperti birokrasi, 

pengadilan, legislatif, dan badan-badan pemerintah lainnya di tingkat lokal, negara 

bagian dan federal. Beberapa ahli menggambarkan interagency  koordinasi sebagai 

pemerintahan kolaboratif. 

Kolaborasi ini juga menyiratkan bahwa non-state stakeholders  akan memiliki 

tanggung-jawab yang nyata untuk hasil-hasil kebijakan. Oleh karena itu, 

stakeholders harus bedirectly engagedin dalam pengambilan  keputusan. Kriteria ini 

implisit dalam banyak sastra pemerintahan kolaboratif.  

Pada intinya adalah adanya kerjasama antara pemerintah dengan manyarakat, 

atau kelompok masyarakat yang peduli terhadapo perkembangan wisata di wilayah 

tersebut. 
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1.7. Manajemen Pariwisata 

Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Dimensi ini memusatkan 

perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-

prinsip tertentu, yaitu manajemen sebagai suatu proses pencapaian hasil melalui orang 

lain. Definisi tersebut mengandung elemen penting.  

 Pertama, manajemen adalah suatu proses kerjasama yang mengandalkan 

sinergi.  

 Kedua, proses tersebut dilakukan antara orang-orang, yang dipimpin oleh 

seorang yang berfungsi sebagai manajer atau pemimpin.  

 ketiga, kerjasama tersebut dituntun oleh prinsip-prinsip tertentu yang telah teruji 

keterandalannya. 

Tugas-tugas Managemen Pariwisata tersebut dirinci sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Staffing 

4. Leading 

5.  Controlling 

Dengan demikian, manajemen pariwisata dapat diartikan sebagai suatu tindakan-

tindakan yang dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui pemanfaat 

sumberdaya manusia seperti buah pikiran dan sumberdaya lainnya seperti teknologi 

dalam bidang pariwisata. 
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BAB II 
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PARIWISATA 

 

Sejarah pariwisata dimulai dari belahan dunia Eropa, khususnya di Perancis pada 

akhir abad ke 17. Dimulai pada tahun 1972 Maurice Menberbitkan buku petunjuk “The 

True Quide For Foreigners Travelling in France to Appriciate its Beealities, Learn the 

language and take exercise. Dalam buku ini disebutkan ada dua perjalanan yaitu 

perjalanan besar dan kecil (Grand Tour dan Perit Tour). 

Grand Tour di Inggris mendapat arti yang berbeda yaitu dijadikan unsur 

pendidikan diplomasi dan politik. Pertengah abad ke-19 Jumlah orang yang berwisata 

masih terbatas karena butuh waktu lama dan biaya besar, keamanan kurang terjamin, 

dan sarananya masih sederhana, tetapi sesudah Revolusi Industri Keadaan itu berbuah, 

tidak hanya golongan elit saja yang bisa berpariwisata tapi kelas menengah juga. Hal ini 

ditunjang juga oleh adanya kereta api. Pada abad Ke-20 terutama setelah perang dunia 

II kemajuan teknik produksi dan teknik penerbangan menimbulkan peledakan 

pariwisata. Perkembangan terkahir dalam pariwisata adalah munculnya perjalanan 

paket (Package tour). 

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta 

menghidupkan berbagai bidang usaha. Pada bab ini dipaparkan konsep dan definisi 

pariwisata yang menjadi acuan pada pembahasan di bab-bab berikutnya. Beberapa 

istilah kepariwisataan dijabarkan supaya Anda menjadi terbiasa. Tujuan perjalanan juga 

akan dikupas pada bab ini dan pada akhir bab, perbedaan wisatawan vakansi dan 

wisatawan bisnis akan dijelaskan berikut dengan ciri-ciri yang membedakannya. 

 

2.1. Industri pariwisata 

Industri yang menyediakan jasa, daya tank, dan sarana wisata. Industri yang 

merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga 

area geografi tersebut.Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah 

asal wisatawan, Penerbangan bisa ditemukan balk di daerah asal wisatawan maupun di 

daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata. 
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Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak pendekatan. 

Dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan 

bahwa: 

a.       Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tank wisata yang 

dikunjungi, dalam jangka waktu sementara. 

b.      Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

c.       Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan 

pemerintah. 

d.      Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan 

bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujudkebutuhan 

setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat 

setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. 

e.       Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

f.       Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan 

kegiatan usaha pariwisata. 

g.      Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam 

rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 

dalam penyelenggaraan pariwisata. 

 

2.2. Arti Turis atau Wisatawan  

Menurut WTO (1999:5) yang dimaksud dengan turis atau wisatawan adalah : 

a. Tourism – activities of persons traveling to and staying in places outside their 

usual environment for not more than one consecutive year for leisure, 

business and other purposes; 

Pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang melakukan 

perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. 
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Perjalanan wisata ini berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu 

tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang, bisnis dan 

lainnya. 

b. Visitor – any person traveling to a place other than that of his/her usual 

environ-ment for less than 12 consecutive months and whose main purpose 

of travel is not to work for pay in the place visited;  

Pengunjung adalah siapa pun yang melakukan perjalanan ke daerah lain di 

luar dari lingkungan kesehariannya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 

bulan berturut-turut dan tujuan perjalanan tidak untuk mencari nafkah di 

daerah tersebut. 

c. Tourist – overnight visitor, visitor staying at least one night In a collective or 

private accommodation in the place visited; 

Wisatawan merupakan pengunjung yang menginap atau pengunjung yang 

tinggal di daerah tujuan setidaknya satu malam di akomodasi umum ataupun 

pribadi. 

 

d. Same day visitor – excursionists,visitor who does not spend the night in a 

collective or private accommodation in the place visited; 

Pengunjung harian adalah ekskurionis, pengunjung yang tidak bermalam di 

akomodasi umum atau pribadi di daerah tujuan. 

 

Definisi-definisi itu menjabarkan unsur-unsur penting dalam kepariwisataan seperti 

berikut ini. 

1.      Jenis aktivitas yang dilakukan dan tujuan kunjungan 

2.      Lokasi kegiatan wisata 

3.      Lama tinggal di daerah tujuan wisata 

4.      Fasilitas dan pelayanan yang dimanfaatkan yang disediakan oleh usaha 

pariwisata. 
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2.3. Tujuan Kunjungan Wisata 

Pelancong/pemudik/traveller adalah istilah yang diberikan bagi seseorang yang 

melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Jika is melakukan perjalanan 

untuk tujuan wisata, maka dihitung sebagai pengunjung (visitor) dalam statistik 

pariwisata. UN-WTO lebih lanjut mengilustrasikan pariwisata dalam bagan berikut ini. 

Pariwisata adalah kunjungan ke tempat-tempat yang menarik, dengan tujuan untuk 

rekreasi, memperdalam ilmu pengetahuan, atau melaksanakan pekerjaan. Orang yang 

melakukan pariwisata disebut turis atau wisatawan. Wisatawan yang berasal dari dalam 

negeri disebut wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara. Wisatawan yang berasal 

dari luar negeri disebut wisatawan asing atau wisatawan mancanegara. 

 

2.4. Objek Wisata 

Tempat-tempat yang dijadikan sebagai tujuan wisata disebut objek wisata. 

Objek wisata dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut. 

1.      Objek wisata alam, antara lain pemandangan alam pegunungan, cagar alam, 

danau, pantai, kawah gunung api, sumber air panas, flora, dan fauna. 

2.      Objek wisata rekreasi, antara lain kolam luncur, kolam renang, waduk, dan taman 

rekreasi. 

3.      Objek wisata budaya, antara lain benteng kuno, masjid kuno, gereja kuno, 

museum, keraton, monumen, candi, kesenian daerah, rumah adat, dan upacara 

adat. 

 

2.5. Jenis-jenis Pariwisata 

1.      Pariwisata budaya, seperti kunjungan ke candi, masjid agung, museum, dan 

keraton. 

2.      Pariwisata olahraga, seperti mendaki gunung, berenang di pantai, dan 

mendayung di telaga. 

3.      Pariwisata untuk menikmati perjalanan atau pariwisata petualangan, seperti 

menjelajah rimba, mengarungi samudera, dan napak tilas. 
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4.      Pariwisata yang hanya untuk tujuan rekreasi, seperti kunjungan ke taman 

rekreasi dan pantai. 

5.      Pariwisata sambil mengadakan pertemuan atau konferensi, seperti konferensi 

PATA dan KTT ASEAN yang dilaksanakan di Bali. 

6.      Pariwisata sambil berdagang. 

 

2.6. Faktor-faktor Pendukung Dunia Pariwisata 

Faktor-faktor pendukung pariwisata di Indonesia sebagai berikut. 

1.      Memiliki banyak objek pariwisata di berbagai daerah. 

2.      Memiliki alam yang sangat indah. 

3.      Memiliki berbagai peninggalan sejarah pada masa lalu. 

4.      Memiliki berbagai budaya yang unik. 

5.      Rakyat yang ramah tamah. 

 

2.7. Manfaat Pariwisata 

Manfaat pariwisata sebagai berikut. 

1.      Menciptakan lapangan kerja. 

2.      Meningkatkan penghasilan bagi masyarakat, baik dari pelayanan jasa maupun 

dari penjualan barang cinderamata. 

3.      Meningkatkan pendapatan negara. 

4.      Mendorong pembangunan daerah. 

5.      Menanamkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa 

 

2.8. Macam-Macam Pariwisata 

Tujuan pariwisata ternyata tidak hanya untuk berlibur atau rekreasi, melainkan 

berhubungan dengan olah raga, pekerjaan, dan tujuan pendidikan. Berdasarkan 

batasan tersebut, secara umum sektor pariwisata dapat dibedakan menjadi tiga 

mecam, yaitu sebagai berikut. 

1.      Darmawisata, yaitu berbagai jenis pariwisata yang bertujuan untuk mencari 

kesenangan yang biasa berhubungan dengan: 
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a.      menikmati perjalanan,seperti mendaki gunung, menjelajah rimba (cross 

country), dan napak tilas; 

b.     rekreasi, misalnya kunjungan ke objek wisata taman-taman wisata, pantai, 

gunung, dan danau.; 

c.     wisata budaya, misalnya kunjungan ke objek candi, keraton, upacara 

keagaman area upacara tradisi setempat, dan kesenian daerah; 

2.      Widyawisata, yaitu jenis pariwisata yang bertujuan memperdalam ilmu 

pengetahuan, baik untuk belajar misalnya kunjungan ke museum, Taman Mini 

untuk mempelajari budaya Indonesia, planetarium, ataupun untuk tujuan 

penelitian, misalnya meneliti keanekaragaman terumbu karang di Taman 

Bunaken. 

3.      Karyawisata, yaitu jenis pariwisata yang berhubungan dengan tugas pekerjaan, 

misalnya pariwisata sambil menghadiri tugas dari tempat pekerjaan (rapat, 

seminar), atau pariwisata sambil berdagang (niaga). 

 

2.9. Faktor Pendukung Pariwisata 

Dewasa ini diharapkan sektor pariwisata dapat berkembang dengan baik dan 

optimal, sudah barang tentu perlu didukung oleh berbagai faktor atau komponen yang 

secara langsung maupun tidak berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan. Misalnya, 

kondisi objek wisata, fasilitas-fasilitas sosial di objek wisata, kemudahan transportasi 

untuk pencapaian ke objek wisata, keamanan dan ketertiban di objek wisata, dan 

kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sektor pariwisata. 

Objek wisata yang baik adalah berbagai objek wisata yang menarik dan memiliki, serta 

didukung oleh fasilitas-fasilitas sosial yang dibutuhkan pada objek wisata antara lain 

sebagai berikut. 

1.      Penginapan yang memadai serta terjangkau oleh berbagai lapisan rnasyarakat 

dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda; 

2.      Fasilitas olah raga dan sarana ibadah yang layak, 

3.      Fasilitas pemandu wisata, yang senantiasa siap untuk mengantar dan 

memberikan penjelasan kepada para wisatawan. 
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4.      Keamanan dan kenyamanan para wisatawan senantiasa terjaga. 

5.      Terdapatnya areal penjualan cenderamata (souvenir), baik berupa barang-barang 

maupun makanan khas yang dapat dibeli untuk oleh-oleh wisatawan. 

6.      Keramahan penduduk yang tinggal di sekitar objek wisata. 

Prasarana transportasi darat terdiri atas jalur kereta api, dan jalan raya. 

Berdasarkan keterhubungannya jalur jalan raya dibedakan menjadi: 

a.       jalan negara, yaitu jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi, 

b.      jalan provinsi, yaitu jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan 

ibukota kabupaten atau kota; 

c.       jalan kabupaten atau kota, yaitu jalan yang menghubungka ibukota 

kabupaten atau kota dengan ibukota kecamatan. 

d.      jalan desa, yaitu jalan yang menghubugkan ibukota kecamatan dengan 

desa-desa di sekitarnya. 

 

2.10. BENTUK PARIWISATA 

Di dalam pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata ini dapat 

diklasifikasikan bentuknya ke dalam beberapa kategori berikut ini: 

1.      Menurut asal wisatawan 

Dilihat dari asal wisatawan, apakah asal wisata itu dari dalam atau luar negeri. 

Jika dalam negara berarti bahwa sang wisatawan ini hanya pindah tempat 

sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya (pariwisata domestik), 

sedangkan jika ia datang dari luar negeri dinamakan pariwisata Internasional. 

2.      Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran 

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. 

Pemasukan valuta asing itu berarti memberi efek positif terhadap neraca 

pembayaran luar negara suatu yang dikunjungi wisatawan ini disebut pariwisata 

aktif. Sedangkan kepergian seorang warga negara keluar negeri memberikan 

efek negatif terhadap neraca pembayaran luar negeri negaranya ini dinamakan 

pariwisata aktif 

3.      Menurut jangka waktu 
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Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula 

menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. 

Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan jangka panjang, 

yang mana tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh suatu 

negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksud. 

4.      Menurut jumlah wisatawan 

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlahnya wisatawan yang datang, apakah 

sang wisatawan datang sendiri atau dalam suatu rombongan. Maka timbullah 

istilahistilah pariwisata tunggal dan rombongan. 

5.      Menurut alat angkut yang dipergunakan 

Dilihat dari segi penggunaan alat pengangkutan yang dipergunakan oleh sang 

wisatawan, maka katagori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata 

laut, pariwisata kereta api dan pariwisata mobil, tergantung apakah sang 

wisatawan tiba dengan pesawat udara, kapal laut, kereta api atau mobil 

 

2.11. Pengembangan Pariwisata 

Suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut diminati 

pengunjung, yaitu : 

1.      Something to see adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang 

bisa di lihat atau di jadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain 

obyek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk 

menyedot minat dari wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut. 

2.      Something to do adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa 

melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, 

relax berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, 

terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat 

wisatawan lebih betah untuk tinggal di sana. 

3.      Something to buy adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada 

umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan 

sebagai oleh-oleh. 
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Dalam pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan langkah-langkah yang 

terarah dan terpadu terutama mengenai pendidikan tenaga-tenaga kerja dan 

perencanaan pengembangan fisik. Kedua hal tersebut hendaknya saling terkait 

sehingga pengembangan tersebut menjadi realistis dan proporsional. 

Agar suatu obyek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu obyek wisata yang menarik, 

maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana 

obyek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk 

mendukung dari pengembangan obyek wisata. Menurut Yoeti dalam bukunya 

Pengantar Ilmu Pariwisata (1985, p.181), mengatakan : “Prasarana kepariwisataan 

adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup 

dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan 

wisatawan yang beraneka ragam”. 

 

Prasarana tersebut antara lain : 

1.      Perhubungan : jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal. 

2.      Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih. 

3.      Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televise, kantor pos 

4.      Pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit. 

5.      Pelayanan keamanan baik itu pos satpam penjaga obyek wisata maupun pos-pos  

 polisi untuk menjaga keamanan di sekitar obyek wisata. 

6.      Pelayanan wistawan baik itu berupa pusat informasi ataupun kantor pemandu  

wisata. 

7.      Pom bensin 

8.      Dan lain-lain. 

 

Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan 

pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup 

serta kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan. 

Sarana kepariwisataan tersebut adalah : 

a.       Perusahaan akomodasi : hotel, losmen, bungalow. 
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b.      Perusahaan transportasi : pengangkutan udara, laut atau kereta api dan bus-bus 

yang melayani khusus pariwisata saja. 

c.       Rumah makan, restaurant, depot atau warung-warung yang berada di sekitar 

obyek wisata dan memang mencari mata pencaharian berdasarkan pengunjung 

dari obyek wisata tersebut. 

d.      Toko-toko penjual cinderamata khas dari obyek wisata tersebut yang notabene 

mendapat penghasilan hanya dari penjualan barang-barang cinderamata khas 

obyek tersebut. 

 

Dalam pengembangan sebuah obyek wisata sarana dan prasarana tersebut 

harus dilaksanakan sebaik mungkin karena apabila suatu obyek wisata dapat membuat 

wisatawan untuk berkunjung dan betah untuk melakukan wisata disana maka akan 

menyedot banyak pengunjung yang kelak akan berguna juga untuk peningkatan 

ekonomi baik untuk komunitas di sekitar obyek wisata tersebut maupun pemerintah 

daerah. 
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BAB III 
MAKSUD, TUJUAN DAN METODOLOGI 

 

3.1. Maksud dan Tujuan 

 Maksud 

Mengidentifikasi potensi dan prospek wisata Candi Penataran Kabupaten 

Blitar. 

 Tujuan 

Teridentifikasinya potensi dan prospek Industri wisata di Candi Penataran 

Kabupaten Blitar.  

 Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Prospektus 

Wisata Candi Penataran Kabupaten Blitar yang memuat informasi yang 

komprehensif mengenai potensi, prospek dan sarana pendukung yang dapat 

menjadi daya tarik investor untuk bergerak dalam industry wisata di Candi 

Penataran Kabupaten Blitar. 

3.2. Lokasi Kegiatan 

Lokasi Kegiatan Penyusunan Prospektus Wisata Candi Penataran adalah di 

wilayah Kabupaten Blitar. 

 Lingkup Kegiatan 

Mencakup kegiatan Penyusunan Prospektus Wisata Candi Penataran 

Kabupaten Blitar akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017. 

 

 Lingkup Tugas  

Lingkup tugas yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah : 

 Persiapan dan Studi Literatur  

 Pengumpulan Data Primer (Survey Lapangan) dan Data Sekunder 

 Penyusunan Fakta dan Analisis 

 Penyusunan Laporan 

3.3. Keluaran 

Keluaran   yang   diminta  dari   konsultan  adalah : 
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 Gambaran yang cukup lengkap mengenai potensi dan prospek wisata di 

Candi Penataran Kabupaten Blitar. 

 Gambaran yang cukup lengkap mengenai sarana dan prasarana 

pendukung bagi pengembangan wisata Candi Penataran Kabupaten 

Blitar.  

 Gambaran yang cukup lengkap mengenai daya tarik terhadap investasi 

pada bidang wisata Candi Penataran, sehingga investasi ini dapat 

memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga 

kerja di Kabupaten Blitar.  

3.4. Produk akhir yang diserahkan adalah : 

 Laporan Pendahuluan.  

 Laporan Antara/ draft laporan akhir.  

 Laporan Akhir Prospektus Wisata Candi Penataran   

3.5. Metode dan Tahapan kegiatan 

Metode pendekatan “Penyusunan Prospektus Wisata Candi Penataran 

Kabupaten Blitar” menggunakan metode penelitian deskriptif yang berusaha 

untuk mengumpulkan data empirik, faktual potensi dan prospek wisata di 

Candi Penataran kabupaten Blitar. Bersamaan dengan pengumpulan data-

data tersebut dilakukan analisis potensi dan analisis industry wisata Candi 

Penataran; 

 Tahapan kegiatan “Penyusunan Prospektus Wisata Candi Penataran 

Kabupaten Blitar” terdiri dari:  

 Tahap persiapan: tahap ini meliputi persiapan dasar berupa penyusunan 

metoda pelaksanaan, rencana kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan 

studi pustaka. 

 Tahap survey : pengumpulan data dalam kegiatan ini meliputi data 

dokumeter. Data dokumeter diperoleh dari Kementerian Pariwisata, Dinas 

Pariwisata Kabupaten Blitar, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Badan 

Penanaman Modal dan perijinan Satu Atas Kabupaten Blitar, pelaku 

usaha industry wisata dan instansi terkait lainnya baik di lingkup Provinsi 

maupun lingkup Kabupaten Blitar.  
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 Tahap kompilasi dan analisis: setelah data terkumpul maka dilakukan 

proses kompilasi dan analisis data yang mendukung ke arah pencapaian 

tujuan kegiatan ini. 

 Tahap terakhir: pelaporan hasil kegiatan ini dalam bentuk dokumen 

tertulis berupa laporan dalam bentuk tertulis maupun CD. 
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BAB IV 
PARIWISATA DAN PEREKONOMIAN  

 

Pariwisata menjadi suatu kegiatan yang cukup mendapat perhatian dari 

pemerintah karena dampaknya terhadap perekonomian nasional. Dengan kedatangan 

wisatawan ke suatu Daerah Tujuan Wisata, terutama wisatawan mancanegara, maka 

diharapkan akan mendatangkan devisa bagi DTW tersebut. 

Seperti kita ketahui, penerimaan devisa negara dari sektor minyak bumi dan gas akhir-

akhir ini terus menurun, bahkan diperkirakan tahun 2012, karena keterbatasan 

teknologi, komoditi migas secara ekonomis dianggap tidak akan efisien lagi sebagai 

penghasil devisa negara. Di sisi lain, ketahanan daya saing ekspor non-migas juga tidak 

dapat diandalkan karena cara berproduksi masih didominasi oleh teknologi rendah, 

sehingga kualitas produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar global. 

Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia, selain karena 

keamanan yang labil, terlalu banyak pungli (pungutan liar) untuk memulai suatu bisnis 

di Indonesia. Kenaikan upah buruh yang terus meningkat mengakibatkan harga produk 

tidak kuat bersaing di pasar internasional. 

Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah harus mencari alternatif sektor 

ekonomi yang dianggap pas untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu sektor 

ekonomi yang dianggap cukup perspektif adalah sektor pariwisata. sektor ini diyakini 

tidak hanya sekadar mampu menjadi sektor andalan dalam usaha meningkatkan 

perolehan devisa untuk pembangunan, tetapi juga mampu mengentaskan kemiskinan. 

Dilihat dari kacamata ekonomi makro, jelas pariwisata memberikan dampak positif, 

antara lain : 

1.       Dapat menciptakan kesempatan berusaha. Dengan datangnya wisatawan, perlu 

pelayanan untuk menyediakan kebutuhan (need), keinginan (want), dan harapan 

(expectation) wisatawan. 

2.       Dapat meningkatkan kesempatan kerja. Dengan dibangunnya hotel atau 

restoran, akan diperlukan tenaga kerja/ karyawan yang cukup banyak. 
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3.       Dapat meningkatkan pendapatan sekaligus memercepat pemerataan pendapatan 

masyarakat. Sebagai akibat multiplier effect yang terjadi dari pengeluaran 

wisatawan yang relatif cukup besar. 

4.       Dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah. Setiap 

wisatawan berbelanja selalu dikenakan pajak sebesar 10% sesuai Peraturan 

pemerintah yang berlaku. 

5.       Dapat meningkatkan pendapatan nasional atau Gross Domestic Bruto (GDB). 

6.       Dapat mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan 

sektor ekonomi lainnya. 

7.       Dapat memperkuat neraca pembayaran. Bila Neraca Pariwisata mengalami 

surplus, dengan sendirinya akan memperkuat neraca pembayara 

8.  Dapat mendforong ekonomi lokal, sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah tersebut. 

 

4.1. Sosial Ekonomi 

Aktivitas sosial-ekonomi lainnya yang banyak memanfaatkan sumber daya alam 

adalah sektor pariwisata. Kegiatan ini sering dibubungkan dengan perjalanan seseorang 

atau sekelompok orang ke suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk bersenang-

senang, diluar kegiatan rutin atau pekerjaan harian. Ada pula yang mengartikan 

pariwisata sebagai perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang atau 

sekelompok orang di luar tempat tinggal tetapnya sehari-hari. Hal ini dilakukan karena 

suatu alasan tertentu dan bukan untuk tujuan melakukan kegiatan yang dapat 

menghasilkan upah. sebagai contoh, setelah bekerja selama satu minggu sesorang 

bersama keluarganya paergi ke Gunung Tangkuban Perahu untuk rekreasi. 

Berkaitan dengan sektor pariwisata, dikenal istilah wisatawan dan pelancong, 

istilah ini tentunya berhubungan dengan orang yang melakukan kegiatan pariwisata. 

Wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tiggalnya untuk berkunjung 

ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan tesebut. Adapun rumusan 

menurut hasil Konferensi BBB di Roma (Italia) pada 1963 tentang internasional Travel 

and Tourism dijelaskan, bahwa wisatawan adalah seseorang yang bepergian dari 
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tempat tiggalnya untuk berkunjung ke tempat lain, dan berdiam di tempat itu lebih dari 

24 jam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. 

a.       untuk menggunakan waktu senggang, baik dipergunakan untuk rekreasi 

(berlibur), keperluan kesehatan, pelajaran dan pengetahuan , serta untuk 

menjalankan ibadah maupun olah raga; 

b.       untuk keperluan usaha atau bisnis, kunjungan keluarga, menjalankan tugas-

tugas, serta menghadiri konferensi. Jika seseorang mengadakan perjalanan 

kurang dari 24 jam, digolongkan ke dalam pelancong. Para wisatawan ini 

dibedakan menjadi wisatawan domestik atau wisatawan asing (wisman) dan 

wisatawan manca negara atau wisatawan asing (wisman) 

 

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi non migas yang sangat 

berperan dalam peningkatan struktur ekonomi dan proses pembangunan negara. Hal ini 

sangat berkailan dengan pendapatan atau devisa negara Serta pendapatan penduduk 

disekitar objek wisata. Secara khusus manfaat pariwisata adalah sebagai berikut. 

a.       Meningkatnya kesempatan berusaha bagi penduduk area masyarakat yang 

linggal di sekitar objek wisata. 

b.      Sektor pariwisata dapat menyerap tenaga kerja yang dapat meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan penduduk. 

c.       Pendapatan negara meningkat berupa pajak baik dari para wisatawan yang 

datang maupun pajak dari fasilitas sosial di daerah objek wisata, serta 

keuntungan dari pertukaran mata uang asing dengan mata uang Indonesia untuk 

keperluan para wisatawan. 

d.      Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan nasional. Dengan 

adanya pariwisa, masyarakat senantiasa menjaga keutuhan dan kelestarian objek 

wisata, baik objek wisata keindahan alam, bangunan-bangunan tradisional 

masyarakat 
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4.2. Pengembangan Pariwisata dan ekonomi 

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan 

keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan 

mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara 

langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. 

Tujuan pariwisata adalah memberikan dampak positif dan keuntungan sebesar-

besarnya baik bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat, pemerintah, swasta, 

maupun bagi wisatawan. Keuntungan-keuntungan tersebut diantaranya adalah: 

 Penerimaaan devisa dapat diperbesar. 

 Memperluas lapangan pekerjaan karena jumlah tenaga kerja yang setiap 

tahunnya meningkat. 

 Memperluas bidang usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 Mendorong pembangunan daerah. 

Pengembangan pariwisata mempunyai dampak positif maupun negatif, maka 

diperlukan perencanaan untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan (Spillane, 

1994:51-62). 

Dampak positif, yang diambil dari pengembangan pariwisata meliputi: 

1. Penciptaan lapangan kerja, dimana pada umumnya pariwisata merupakan 

industri padat karya dimana tenaga kerja tidak dapat digantikan dengan modal 

atau peralatan. 

2. Sebagai sumber devisa asing. 

3. Pariwisata dan distribusi pembangunan spiritual, disini pariwisata secara wajar 

cenderung mendistribusikan pembangunan dari pusat industri ke arah wilayah 

desa yang belum berkembang, bahkan pariwisata disadari dapat menjadi dasar 

pembangunan regional. 

Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan pariwisata meliputi: 

1. Pariwisata dan vulnerability ekonomi, karena di negara kecil dengan 

perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber mudah kena serang atau luka 

(vulnerability), khususnya kalau Negara tersebut sangat tergantung pada satu 

pasar asing. 
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2. Banyak kasus kebocoran sangat luas dan besar, khususnya kalau proyek-proyek 

pariwisata berskala besar dan diluar kapasitas perekonomian, seperti barang-

barang impor, biaya promosi keluar negeri, tambahan pengeluaran untuk warga 

negara sebagai akibat dari penerimaan dan percontohan dari pariwisata dan 

lainnya. 

3. Polarisasi spasial dari industri pariwisata dimana perusahaan besar mempunyai 

kemampuan untuk menerima sumber daya modal yang besar dari kelompok 

besar perbankan atau lembaga keuangan lain, sedangkan perusahaan kecil harus 

tergantung dari pinjaman atau subsidi dari pemerintah dan tabungan pribadi. Hal 

ini menjadi hambatan dimana terjadi konflik aspasial antara perusahaan kecil dan 

perusahaan besar. 

4. Sifat dari pekerjaan dalam industri pariwisata cenderung menerima gaji yang 

rendah, menjadi pekerjaan musiman, tidak ada serikat buruh. 

5. Dampak industri pariwisata terhadap alokasi sumber daya ekonomi industri ini 

dapat menaikkan harga tanah dimana kenaikan harga tanah dapat menimbulkan 

kesulitan bagi penghuni daerah tersebut yang tidak bekerja disektor pariwisata 

yang ingin membangun rumah atau mendirikan bisnis disini. 

6. Dampak terhadap lingkungan, bisa berupa polusi air atau udara, kekurangan air, 

keramaian lalu lintas dan kerusakan dari pemandangan alam yang tradisional. 

 

Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat suatu obyek 

wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik untuk 

mengunjunginya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata 

adalah : 

1. Wisatawan (Tourism) 

Karakteristik wisatawan harus diketahui, dari mana mereka datang, usia, hobi, 

status sosial, mata pencaharian, dan pada musim apa mereka melakukan 

perjalanan. Kunjungnan wisata sendiri dipengaruhi oleh beberapa motif wisata, 

seperti motif fisik, budaya, interpersonal, dan motif prestise. 

2. Transportasi 
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Transportasi merupakan salah satu faktor untuk kemudahan bergerak dari satu 

tempat ke tempat yang lain. Unsur-unsur yang mempengaruhi pergerakan 

tersebut adalah konektifitas antar daerah, tidak ada penghalang, serta 

tersedianya sarana angkutan. Transportasi wisata harus menyediakan fasilitas-

fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan. 

3. Atraksi/obyek wisata 

Atraksi wisata merupakan daya tarik yang membuat wisatawan datang 

berkunjung. Atraksi wisata tersebut antara lain fasilitas olahraga, tempat 

hiburan, museum dan peninggalan sejarah, dan sebagainya. 

4. Fasilitas pelayanan 

Fasilitas yang mendukung keberadaan suatu obyek wisata adalah ketersediaan 

akomodasi (hotel), restoran, prasarana perhubungan, fasilitas telekomunikasi, 

perbankan, petugas penerangan, dan jaminan keselamatan. Selain syarat 

fasilitas dan pelayanan fasilitas, hotel akan berfungsi dengan baik sebagai 

komponen pariwisata jika memenuhi persyaratan lokasi. Persyaratan lokasi 

menuntut lingkungan yang dapat mendukung citra hotel, demikian juga dengan 

syarat aksesibilitas yang menuntut hotel harus mudah ditemukan dan mudah 

dicapai. 

5. Informasi dan promosi 

Agar pemasaran pariwisata dapat menarik banyak wisatawan, maka diperlukan 

publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets/ brosur disebarkan 

sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat 

mengambil keputusan. 

 

4.3. Pengembangan wilayah 

Pengembangan pariwisata dapat diartikan usaha atau cara untuk membuat jadi 

lebih baik segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh manusia sehingga 

semakin menimbulkan perasaan senang dengan demikian akan menarik wisatawan 

untuk berkunjung. 

Pola kebijakan pengembangan obyek wisata yang meliputi : 
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 Prioritas pengembangan obyek 

 Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan 

 Memungkinkan kegiatan penunjang pengembangan obyek wisata  

Dalam pengembangan obyek wisata ini, perlu diperhatikan tentang prasarana 

pariwisata, sarana wisata, infrastruktur pariwisata dan masyarakat sekitar obyek wisata 

tersebut. Suatu tujuan pariwisata, harus meliputi lima unsur yang penting agar 

wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati wisatanya yaitu meliputi: 

1. Atraksi 

Menurut pengertiannya atraksi adalah unsur yang mampu menarik wisatawan 

untuk mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat 

tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan 

atau permintaan kegiatan wisata mereka. Untuk itu suatu tujuan wisata biasa 

memiliki ciri-ciri khas untuk menarik wisatawan antara lain: 

1. Keindahan alam  

2. Iklim dan cuaca 

3. Kebudayaan 

4. Sejarah 

5. Ethnicity atau sifat kesukuan 

6. Accessibility/kemampuan atau kemudahan berjalan atau ketempat 

tertentu  

2. Fasilitas 

Fasilitas cenderung berorientasi pada lokasi atraksi karena fasilitas harus dekat 

dengan pasarnya. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan 

dan juga harus cocok dengan kemampuan membayar dari wisatawan yang 

mengunjungi tempat tersebut. 

3. Infrastruktur 

Infrastruktur adalah semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu 

wilayah atau daerah. 

Yang termasuk infrastruktur penting dalam pariwisata adalah : 

 Sistem pengairan/air 
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Kualitas air yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pariwisata. 

Seperti penginapan membutuhkan 350 sampai 400 galon air per kamar 

per hari. 

 Sumber listrik dan energi 

Suatu pertimbangan yang penting dalam pemenuhan kebutuhan 

pariwisata adalah jumlah tenaga energi yang tersedia pada jam 

pemakaian yang paling tinggi atau jam puncak (peak hours). Ini 

diperlukan supaya pelayanan yang ditawarkan dapat terus berjalan. 

 Jaringan komunikasi 

Wisatawan membutuhkan jasa-jasa telepon dan/atau komunikasi lainnya 

yang tersedia untuk tetap terhubung dan bersosialisasi saat kegiatan 

pariwisata. 

 Sistem pembuangan kotoran/pembuangan air 

Kebutuhan air untuk pembuangan kotoran memerlukan kirakira 90 % dari 

permintaan akan air. Jaringan saluran harus didesain berdasarkan 

permintaan puncak atau permintaan maksimal. 

 Jasa-jasa kesehatan 

Jasa kesehatan yang tersedia akan tergantung pada jumlah tamu yang 

diharapkan, umumnya, jenis kegiatan yang dilakukan atau faktor-faktor 

geografis lokal. 

 Jalan 

Ada beberapa cara membuat jalan raya lebih menarik bagi wisatawan : 

- Menyediakan pemandangan yang luas dari alam semesta  

- Membuat jalan yang naik turun untuk variasi pemandangan 

- Mengembangkan tempat dengan pemandangan yang indah  

-   Membuat jalan raya dengan dua arah yang terpisah tetapi sesuai  

dengan keadaan tanah  

- Memilih pohon yang tidak terlalu lebat supaya masih ada 

pemandangan yang indah  

4. Transportasi 
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Ada beberapa unsur yang perlu terpenuhi dalam transportasi dan fasilitasnya 

antara lain : 

 Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan pelayanan 

pengangkutan lokal ditempat tujuan harus tersedia untuk semua 

penumpang sebelum berangkat dari daerah asal 

 Sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah 

kriminalitas. Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu 

lintas dan simbol-simbol harus dikembangkan dan dipasang di semua 

bandara udara 

 Tenaga kerja untuk membantu para penumpang 

 Informasi lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, dan rute dan pelayanan 

pengangkutan lokal 

 Peta kota harus tersedia bagi penumpang 

 

5.  Hospitality/keramahtamahan 

Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal 

maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan 

asing sehingga aspek keramahantamahan warga lokal akan mempengaruhi 

kenyamanan wisatawan. Jadi, unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna 

menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut 

perencanaan. 

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur: 

Objek dan daya tarik wisata 

1. Prasarana wisata 

2. Sarana wisata 

3. Infrastruktur 

4. Masyarakat/lingkungan/budaya 

 

Pengembangan pariwisata ini mempunyai dampak positif maupun dampak 

negatif.  Dampak positif dari pengembangan pariwisata meliputi : 
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a. Penciptaan lapangan kerja, dimana pada umumnya pariwisata merupakan 

industri padat karya dimana tenaga kerja tidak dapat digantikan dengan 

modal atau peralatan 

b. Sumber devisa asing 

c. Pariwisata dan distribusi pembangunan spiritual 

Pariwisata cenderung mendistribusikan pembangunan dari pusat industri kearah 

wilayah desa yang belum berkembang, bahkan pariwisata disadari dapat menjadi dasar 

pembangunan regional. 

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan 

pariwisata meliputi: 

A. Pariwisata dan kerentanan (vulnerability) ekonomi : Di negara dengan 

perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber daya yang mudah kena 

serang atau luka, khususnya jika negara tersebut sangat tergantung pada 

satu pasar asing 

B. Banyak kasus kebocoran sangat luas dan besar, khususnya jika proyek-

proyek pariwisata berskala besar dan diluar kapasitas perekonomian 

C. Polarisasi spasial dari industri pariwisata dimana perusahaan besar 

mempunyai kemampuan untuk menerima sumber modal yang besar dari 

kelompok besar lembaga keuangan sedangkan perusahaan kecil harus 

tergantung dari pinjaman atau subsidi dari pemerintah dan tabungan pribadi 

D. Sifat dari pekerjaan dalam industri pariwisata cenderung menerima gaji yang 

rendah sehingga sering menjadi pekerjaan musiman dan tidak ada serikat 

buruh 

E. Dampak industri pariwisata terhadap alokasi sumber daya ekonomi industri ini 

dapat menaikkan harga tanah dimana kenaikan harga tanah dapat 

menimbulkan kesulitan bagi penghuni daerah tersebut yang tidak bekerja 

disektor pariwisata yang ingin membangun rumah atau mendirikan bisnis di 

sekitar tempat wisata 



Prospektus Wisata Candi Penataran 
 

Laporan Akhir 35 

F. Dampak terhadap lingkungan, bisa berupa polusi air atau udara, kekurangan 

air, keramaian lalu lintas dan kerusakan dari pemandangan alam yang 

tradisional 

 

Saat ini pariwisata menduduki peringkat kedua penghasil devisa Negara setelah 

migas. Diproyeksikan pada waktu yang akan datang, pariwisata sebagai industri akan 

menggantikan posisi migas sebagai penghasil devisa negara terbesar, karena 

kecenderungan produksi migas yang semakin menurun kontribusinya terhadap 

perekonomian. Pariwisata sebagai industri mencakup aspek-aspek yang luas dan terkait 

dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Di Bali, dapat dilihat bahwa seiring 

berkembangnya pariwisata di daerah ini, sentra-sentra industri kecil juga mengalami 

pertumbuhan, dimana kegiatan ini sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat penghasilan rendah. Selain di Bali, sentra-sentra industri kecil ini juga 

tumbuh di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata lainnya seperti di Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lombok (NTB). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa 

dampak pengembangan kepariwisataan terutama pengeluaran wisatawan terhadap 

perekonomian dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam 

mengembangkan pariwisata sebagai industri akan terjadi peningkatan dalam 

kesempatan berusaha dan bekerja, penerimaan pajak, pendapatan masyarakat, dan 

memperkuat posisi neraca pembayaran. 

Pengaruh yang ditimbulkan sebagai akibat dari pengeluaran wisatawan asing, 

terdapat lima pengeluaran lainnya yang berkaitan erat dengan pariwisata yang 

berdampak pada perekonomian, yaitu: 

1. Pengeluaran wisatawan domestik 

2. Investasi pada sektor pariwisata 

3. Pengeluaran pemerintah pada sektor pariwisata 

4. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada sektor pariwisata 

5. Pengeluaran wisatawan outbond 

Indikasi keberhasilan pengembangan pariwisata diukur dari besar atau kecilnya 

nilai pelipatgandaan (turnover) yang terlihat dari besar kecilnya nilai koefisien 
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pengganda sebagai akibat pengaruh unit uang yang dibelanjakan terhadap kegiatan 

perekonomian wilayah negara yang dikunjungi. Jika nilai koefisien penggandanya besar, 

maka semakin besar pula pengaruh pariwisata terhadap perekonomian negara atau 

wilayah yang bersangkutan dan begiu pula sebaliknya. Efek pengganda (multiplier 

effect) pada industri pariwisata terjadi karena uang yang dibelanjakan wisatawan selalu 

beredar dan berpindah tangan melalui transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di 

wilayah dimana uang tersebut dibelanjakan. Uang tersebut dianggap tidak lagi memiliki 

pengaruh terhadap perekonomian setempat apabila hilang dari peredaran atau tidak 

lagi berpindah tangan. Nilai koefisiennya akan semakin besar apabila uang tersebut 

semakin cepat berpindah tangan karena pengaruh uang tersebut terhadap 

perekonomian setempat akan semakin besar. Pengukuran terhadap besar kecilnya 

pengaruh uang yang dibelanjakan itu dilakukan setelah melalui beberapa kali transaksi 

dalam periode satu tahun. 

Jawa Timur memiliki banyak daerah yang memiliki kekayaan alam dan budaya 

yang potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata. Selain kecantikan dan 

keunikan bentangan alamnya yang luas, potensi kekayaan budaya juga patut 

diperhitungkan karena Indonesia memilki keanekaragaman budaya dalam berbagai 

suku-suku yang mendiami wilayahnya. Keberadaan infrastruktur yang menjadi sarana 

aksesibilitas yang memadai mampu menjadi pendukung pengembangan daerah di 

samping peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana utama 

kepariwisataan. 

Dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa 

pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari rencana 

pembangunan jangka panjang nasional, dilakukan berdasarkan rencana induk 

pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan 

kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana induk pembangunan 

kepariwisataan tingkat nasional diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan 

kabupaten/kota. Penyusunan rencana induk tersebut dilakukan dengan melibatkan 

pemangku kepentingan (stakeholder) dimana isi dari rencana induk meliputi 
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perencanaan pembangunan industri pariwisata,ndestinasi pariwisata, pemasaran, dan 

kelembagaan pariwisata. Diharapkan, baik pemerintah pusat maupun daerah 

mendorong penanaman modal baik modal dalam negeri maupun asing di bidang 

kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang ada. 

Pada pasal 23 UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan 

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan 

keselamatan kepada wisatawan. 

2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang 

meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan 

memberikan kepastian hukum 

3. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya 

tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali 

4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah 

dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. 

 

Untuk menghindari terjadinya urbanisasi yaitu mengalirnya pencari kerja ke kota-

kota besar, pemerintah daerah perlu mengembangkan industri pariwisata di daerah 

sehingga mampu menyediakan lapangan pekerjaan dengan banyaknya proyek 

pariwisata di daerah. Namun, masalah yang sering dihadapi adalah rendahnya tingkat 

pendidikan dan keterampilan penduduk lokal sehingga tenaga profesional dan terampil 

terpaksa perlu didatangkan dari kota-kota besar. Hal tersebut menimbulkan 

kecemburuan sosial sehingga mengakibatkan gagalnya proyek kepariwisataan di daerah 

tersebut. Idealnya, pengembangan dan pembangunan pariwisata dapat memberikan 

keuntungan bagi investor, wisatawan, serta kesejahteraan bagi penduduk setempat. 

Serangkaian tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan 

kepariwisataan nasional seharusnya berbasis pada beberapa strategi, yaitu: 

1. Kebijakan fiskal, dengan jalan memberikan berbagai kebijakan fiscal seperti tax 

holiday, pendukung permodalan, dan bunga pinjaman yang kompetitif. 
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2. Kebijakan investasi, melalui peraturan perundangan baik di tingkat nasional 

maupun daerah yang kondusif terhadap pembangunan usaha baru maupun 

pengembangan yang usaha pariwisata yang telah ada. 

3. Pengembangan infrastruktur, dengan memperbesar aksesibilitas menuju dan 

dalam destinasi pariwisata melalui pembangunan sarana fisik jalan, pelabuhan, 

bandara, telekomunikasi dan sarana fisik penunjang pariwisata lainnya. 

4. Pengembangan sumber daya manusia, melalui peningkatan pendidikan dan 

pelatihan bagi masyarakat lokal guna mengembangkan kompetensi masyarakat 

dalam pelayanan dan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan. 

5. Koordinasi lintas sektor, melalui pengembangan kemitraan seluruh stakeholder 

dalam pembangunan kepariwisataan. 

 

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu bentuk pembangunan 

ekonomi di daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan 

bagi masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta untuk meningkatkan investasi di 

suatu daerah, dimana hal ini banyak bergantung kepada prasarana dan sarana 

pariwisata yang tersedia. Jika usaha pariwisata dikembangkan dengan baik, maka 

dengan sendirinya akan memberikan dampak positif bagi suatu daerah. Pembangunan 

sarana dan prasarana di suatu daerah menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang 

terserap. Selain itu berkembangnya pariwisata di suatu daerah diharapkan mampu 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang selanjutnya akan menimbulkan 

permintaan baru terhadap hasil-hasil produksi masyarakat setempat 

 

Hal yang berkaitan dengan pariwisata antara lain : 

1.  Potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil 

karya manusia itu sendiri. 

2.  Potensi internal obyek wisataadalah potensi wisata yang dimiliki obyek itu sendiri 

yang meliputi komponen kondisi fisik obyek, kualitas obyek, dan dukungan bagi 

pengembangan. 
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3.  Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas 

penunjang, dan fasilitas pelengkap.  

4. Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk 

mengunjungi suatu daerah tertentu. 

5.  Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah 

yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang 

sudah berkembang atau menciptakan yang baru. 

6.  Obyek wisata adalah suatu tempat dimana orang atau rombongan melakukan 

perjalanan dengan maksud menyinggahi obyek karena sangat menarik bagi 

mereka. Misalnya obyek wisata pantai, obyek wisata alam, obyek wisata sejarah 

dan sebagainya. 

7.  Faktor-faktor adalah segala aspek dan unsur yang terkait dengan permasalahan-

permasalahan yang terdapat pada sektor kepariwisataan, dan pada umumnya 

dibagi menjadi faktor pendukung seperti tersedianya obyek wisata dan daya tarik 

wisata dan faktor penghambat seperti obyek wisata yang belum dikelola dengan 

baik, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan sektor 

pariwisata, sarana dan prasarana yang belum memadai, keamanan yang kurang 

mendukung dan sebagainya. 

8.  Sektor pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata yaitu 

kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk menikmati obyek dan daya tarik 

wisata, termasuk pengusahaan obyek serta usaha-usaha yang terkait dibidang 

pariwisata. 

9.  Strategi adalah rencana-rencana atau kebijakan yang dibuat dengan cermat 

untuk memajukan atau mengembangkan sektor pariwisata sehingga dapat 

diperoleh hasil yang maksimal. 

10.  Kontribusi sektor pariwisata adalah sumbangan yang diberikan oleh sector 

pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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11. Potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil 

karya manusia itu sendiri. 

12.  Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah 

yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang 

sudah berkembang atau menciptakan yang baru. 

13. Obyek wisata adalah suatu tempat dimana orang atau rombongan melakukan 

perjalanan dengan maksud menyinggahi obyek karena sangat menarik. Misalnya 

obyek wisata pantai, obyek wisata alam, obyek wisata sejarah dan sebagainya. 

14.  Faktor-faktor adalah segala aspek/unsur yang terkait dengan permasalahan-

permasalahan yang terdapat pada sektor kepariwisataan, dan pada umumnya 

dibagi menjadi faktor pendukung seperti tersedianya obyek wisata dan daya tarik 

wisata dan faktor penghambat seperti obyek wisata yang belum dikelola dengan 

baik, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan sektor 

pariwisata, sarana dan prasarana yang belum memadai, keamanan yang kurang 

mendukung dan sebagainya 

15.  Sektor pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata yaitu 

kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk menikmati obyek dan daya tarik 

wisata, termasuk pengusahaan obyek serta usaha-usaha yang terkait dibidang 

pariwisata. 

16.  Strategi adalah rencana-rencana atau kebijakan yang dibuat dengan cermat 

untuk memajukan atau mengembangkan sektor pariwisata sehingga dapat 

diperoleh hasil yang maksimal. 

17.  Kontribusi sektor pariwisata adalah sumbangan yang diberikan oleh sector 

pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 

. 

4.4. Sasaran Pengembangan wisata 

Tiga syarat dalam pengembangan suatu daerah untuk menjadi suatu daerah 

tujuan wisata, agar menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan potensial dalam berbagai 

pasar, yaitu: 
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a. “something to see”. 

Artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang 

berbedadengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. 

b. “something todo”. 

Artinya di tempat tersebut setiap banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus 

pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betahtinggal lebih 

lama di tempat itu. 

c. “something to buy”. 

Artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (shopping), 

terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk 

dibawa pulang ke tempat asal wisatawan. 

 

Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk 

berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti : 

a.  Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang dalam 

istilahnya Natural Amenities. Termasuk kelompok ini adalah: 

 

Bentuk tanah dan pemandangan contohnya pegunungan, perbukitan, 

pantai, air terjun, dan gunung berapi. 

 

 

s, 

dan mandi lumpur. Dimana tempat tersebut diharapkan dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit. 

b. Hasil ciptaan manusia, bentuk ini dapat dibagi dalam empat produk wisata 

yang berkaitan dengan tiga unsur penting yaitu sejarah, budaya, dan 

agama. 

rsejarah dan sisa peradaban masa lampau seperti artifak 

dan situs 



Prospektus Wisata Candi Penataran 
 

Laporan Akhir 42 

 

kerajinan tangan 

  Acara tradisional, pameran, festival, upacara adat, upacara keagamaan. 

-rumah ibadah, seperti mesjid, gereja, candi, kuil. 

 

4.5. Fasilitas pelayanan 

Fasilitas dan pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua fasilitas yang 

dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut termasuk tour and 

travel operation (disebut juga pelayanan penyambutan). Fasilitas tersebut misalnya: 

restoran dan berbagai jenis tempat makan lainnya, toko-toko untuk menjual hasil 

kerajinan tangan, cinderamata, bank, moneychanger, dan fasilitas pelayanan keuangan 

lainnya, informasi wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keamanan umum 

(kantor polisi dan pemadam kebakaran), pos penjagaan, rambu-rambu peringatan dan 

fasilitas perjalan untuk masuk dan keluar (seperti kantor imigrasi dan bea cukai). 

 

4.6. Informasi dan promosi 

Publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets/brosur disebarkan 

sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat 

mengambil keputusan pariwisata di wilayahnya dan harus menjalankan kebijakan yang 

paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya, karena fungsi dan tugas dari 

organisasi pariwisata pada umumnya : 

a. Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan kedaerahannya dengan 

segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya. 

b. Melakukan koordinasi di antara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi 

dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industri 

pariwisata. 

c. Mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak, 

sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata 

dikembangkan sebagai suatu industri. 
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d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata 

dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di 

waktu yang akan datang. 

 

4.7. Partisipasi Masyarakat 

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu 

program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda(materi), 

partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, 

partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. 

Berdasarkan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk 

partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan 

dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam 

bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta 

benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah 

partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi 

representatif. 

Bentuk-Bentuk partisipasi, yaitu : 

1. Partisipasi pasif/ manipulatif : 

(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah 

terjadi; 

(b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa 

memperhatikan tanggapan masyarakat;  

(c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar 

kelompok sasaran. 

2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi 

(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; 

(b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses 

penyelesaian; 

(c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat. 
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3. Partisipasi melalui konsultasi  

(a)    Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; 

(b)  Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri 

untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan 

memodifikasi tanggapantanggapan masyarakat;  

(c)   Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; 

(d) Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan 

masyarakat (sebagai masukan)  

4. Partisipasi untuk insentif materil 

(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga 

kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; 

(b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya;  

(c) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis. 

5. Partisipasi fungsional  

(a) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan 

yang berhubungan dengan proyek; 

(b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama 

yang disepakati; 

(c) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, 

dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri. 

6. Partisipasi interaktif  

(a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada 

perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan 

kelembagaan yang telah ada; 

(b) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari 

keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematik;  

(c) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-

keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh 

penyelenggaraan kegiatan. 
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7. Self mobilization  

(a) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak 

dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai 

yang mereka miliki; 

(b) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk 

mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; 

(c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada. 
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BAB V 
WISATA CANDI PENATARAN 

 

5.1. Sejarah Candi Penataran 

Yang dikenal sebagai Candi Penataran atau Candi Panataran, sebenarnya nama 

asli candi tersebut adalah Candi Palah. Dimana candi tersebut adalah sebuah gugusan 

candi yang berkaitan dengan agama Hindu Siwatis, bangunan tersebut yang terletak di 

Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa Timur. Candi Penataran 

merupakan Candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya 

Gunung Kelud, di sebelah utara Kota Blitar, pada ketinggian 450 meter di atas 

permukaan laut. Dari prasasti yang tersimpan di bagian candi diperkirakan candi ini 

dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri, pada tahun 1200 Masehi dan 

berlanjut digunakan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja yang bertahta 

di Kerajaan Majapahit pada tahun 1415. 

Tertulis dalam kitab Desawarnana atau yang lebih dikenal sebagai 

Negarakertagama yang ditulis pada tahun 1365, Candi ini disebut sebagai bangunan 

suci "Palah" yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk dalam perjalanan kerajaan bertamasya 

keliling Jawa Timur.  

Kawasan candi ini merupakan gugusan beberapa bangunan yang membujur dari  

barat laut ke tenggara. Di belakang candi utama terdapat aliran sungai yang berhulu di 

gunung Kelud. Kompleks candi ini disusun dalam pola linear, beberapa candi perwara 

dan balai pendopo terletak di depan candi utama. Tata letak ini berbeda dengan candi 

pada sebagian candi di Jawa Tengah, dimana candi uatama ada di tengah bangunan 

komplek dan dikelilingi oleh candi perwara, seperti di Candi Sewu. Pola susunan linear 

dengan pola agak tidak beraturan pada candi Penataran ini merupakan ciri khas candi 

yang di bangun di Jawa Timur, model bangunan seperti ini berkembang pada zaman 

Kediri hingga Majapahit. 
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5.2. Komplek Candi Penataran 

Kawasan komplek Candi Penataran menempati areal tanah seluas 12.946 meter 

persegi, seluruh halaman komplek percandian kecuali yang bagian tenggara dibagi 

menjadi tiga bagian, yang dipisahkan oleh dua dinding. Untuk lebih mudahnya dalam 

memahami kompek Candi Penataran, bagian-bagian dari Candi Penataran disebut 

halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang. Susunan dari komplek Candi 

Penataran yang sangat unik dan tidak tersusun simetris. Hal ini mengambarkan bahwa 

pembuatan candi tidak dalam satu periode. Berikut adalah bagian-bagian dari Candi 

Penataran : 

 Halaman depan 

Pengunjung masuk kedalam halaman depan, pintu gerbang terletak di sisi barat 

laut kompleks candi, diapit oleh dua arca Dwalapala, yang berfungsi sebagai 

penjaga pintu, dimana dalam arca tersebut tertulis angka tahun 1242 Saka atau 

1320 Masehi. Arca tersebut dikenal dengan Reco Pentung. Berdasarkan pahatan 

angka tahun yang ada pada kedua lapik arca tersebut, disimpulkan bahwa 

bangunan Candi Penataran tersebut baru diresmikan menjadi Candi Negara pada 

masa pemerintahannya Raja  Jayanegara dari Majapahit. 

 

Arca Dwapala 

 Bale Agung 

Setelah memasuki pintu gerbang, sampailah pada bagian terdepan dari Candi 

Penataran, yang disebut Bale Agung. Bangunan ini terletak di bagian barat laut 

halaman depan, dengan posisi sedikit menjorok ke depan. Bangunan seluruhnya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Stenen_tempelwachter_bij_de_Candi_Panataran_TMnr_20027142.jpg
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terbuat dari batu, didingnya masih polos dan memiliki empat buah tangga, dua 

buah terletak di sisi tenggara, sehingga bangunan ini menghadap tenggara. 

Sedangkan dua buah yang lain terletak di sisi timur laut dan barat daya sebagai 

tangga ke pintu samping. Pada diding utara dan selatan terdapat dua buah 

tangga masuk yang membagi dinding sisi timur menjadi tiga bagian. 

Sekeliling dinding bangunan Bale Agung dililit oleh ular naga. Kepala ular naga 

tersembul di bagian kanan dan kiri bangunan. Masing-masing tangga naik 

terdapat arca penjaga yang berupa arca mahakala. Bangunan Bale Agung 

berukuran panjang 37 meter, lebar 19 meter dan tinggi 1,44 meter. Di atas ada 

pelataran yang di masing-masing sudutnya ada umpak-umpak batu yang 

diperkirakan sebagai penumpu tiang-tiang kayu yang digunakan untuk atap 

bangunan. Menurut perkiraan fungsi bangunan Bale Agung dipergunakan untuk 

tempat musyawarah para pemuka agama, pendeta atau pendanda. Dipastikan 

bale ini pernah dinaungi struktur tiang dan atap dari bahan organik kayu dan 

mungkin beratap ijuk atau sirap yang telah lapuk dan sudah tidak meninggalkan 

bekas karena dimakan usia. 

 Pendopo Teras 

 

Prndopo Teras 

Pendopo Teran ini terletak di sebelah tenggara bangunan Bale Agung. Pendopo 

Teras seluruhnya terdiri dari batu, berbentuk empat persegi panjang dengan 

https://4.bp.blogspot.com/-KOOh0O4E2EA/VuMWurOoE3I/AAAAAAAAA2E/zmBUoQQ2cIQV5GRy9bh-GX31yv0Js3PMQ/s1600/pendopo-teras-di-candi-penataran.jpg
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ukuran 29,05 meter x 9,22 meter x 1,5 meter. Diperkirakan Pendopo Teras 

digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji dalam upacara keagamaan 

atau tempat peristirahatan raja dan bangsawan lainnya. Pada sisi barat terdapat 

dua buah tangga naik yang berupa undak-undakan, tangga ini tidak berlanjut di 

dinding bagian timur. Pada masing-masing sudut tangga masuk di sebelah kiri 

dan kanan sisi tangga terdapat arca raksasa kecil bersayap dengan lutut kaki 

ditekuk pada satu kakinya dan salah satu tangannya memegang gada. Sisi 

tangga bagian yang berbentuk ukel besar berhias tumpal yang indah. 

Pada bangunan Pendopo Teras berangka tahun 1297 Saka atau 1375 Masehi. 

Namun letak pahatan tahun ini agak sulit mencarinya karena berbaur dengan 

hiasan yang berupa sulur daun-daunan, lokasinya berada di pelipit bagian atas 

dinding sisi timur. Pendopo Teras juga dililit teras ular yang ekornya saling 

berbelitan, kepalanya tersembul ke atas di antara pilar-pilar bangunan. Kepala 

ular sedikit mendongak ke atas, memakai kalung dan berjambul. Pada dinding 

Pendopo Teras terdapat relief-relief yang menceritakan kisah tentang Bubhuksah 

dan Gagang Aking yang di dalam cerita rakyat dikenal dengan kisah Bela-belu 

dan Dami aking, Sang Setyawan dan Sri Tanjung, dimana cerita tersebut 

merupakan cerita rakyatr yang sangat terkenal pada masa itu. 

 Candi Candra Sengkala 

 

 

Candi Candra Sengakala di kompleks Penataran 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:RA_3420014.JPG
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Bangunan Candi Candra Sengkala diperkirakan dibangun pada tahun 1291 Saka 

 atau 1369 Masehi. Oleh masyarakat Jawa Timur sering menyebut dengan nama 

Candi Brawijaya yang merupakan bangunan yang paling dikenal dalam kompleks 

Candi Penataran dan juga digunakan sebagai ikon Jawa Timur, karena sebagian 

besar gapura bangunan pemeriontahan menggunakan model candi ini. Ada juga 

yang menyebutnya Candi Ganesha karena di dalam bilik candinya terdapat 

sebuah arca Ganesha. Candi ini berada di sebelah tenggara bangunan pendopo 

teras dalam jarak sekitar 20 meter. Pintu masuk candi terletak di bagian barat, 

pipi tangganya berakhir pada bentuk ukel besar dengan hiasan tumpal yang 

berupa bunga-bungaan dalam susunan segitiga sama kaki. Bagian dalam relung 

candi terdapat sebuah arca Ganesha dari batu dalam posisi duduk di atas 

padmasana. Pada bagian atas bilik candi pada batu penutup cungkup terdapat 

relief Surya Majapahit yakni lingkaran yang dikelilingi oleh jurai pancaran sinar 

yang berupa garis-garis lurus dalam susunan beberapa segitiga sama kaki. Relief 

Surya Majapahit juga ditemukan di beberapa candi yang lain di Jawa Timur ini 

dalam variasi yang sedikit berbeda sebagai lambang kerajaan. 

Seperti pada bangunan landi lainnya, Candi Candra Sengkala terdiri dari bagian-

bagian yang disebut kaki candi yaitu bagian candi yang bawah, kemudian tubuh 

candi, terdapat bilik atau kamar candi dan kemudian mastaka atau kemuncak 

bangunan yang berbentuk kubus. Pada bagian mahkota terdapat hiasan yang 

raya dan pada masing-masing dinding tubuh candi terdapat relung-relung atau 

ceruk yang berupa pintu semu yang di bagian atasnya terdapat kepala raksasa 

kala yang rupanya menakutkan. Kepala makhluk seperti ini disebut kepala kala 

yang di sini sering disebut Banaspati yang berarti raja hutan. Penempatan kepala 

kala di atas relung candi dimaksudkan untuk menakut-nakuti roh jahat agar tidak 

berani masuk komplek candi. Bangunan-bangunan di halaman pertama ini 

seluruhnya terbuat dari batu andesit. Kecuali dua buah pondasi dari bata 

berdenah persegi panjang, terletak di sebelah timur laut candi Candra Sengkala 

ini. Di sebelah kiri candi Candra Sengkala terdapat arca wanita yang ditafsirkan 

sebagai arca perwujudan Gayatri Rajapathi.. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ganesha
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 Halaman tengah 

Memasuki halaman kedua dari Candi Penataran, terdapat dua buah arca 

Dwarapala dalam ukuran yang lebih kecil dibanding Dwarapala pintu masuk 

candi. Seperti pada arca Dwarapala di pintu masuk, Dwarapala ini pun pada lapik 

arcanya juga terpahat angka tahun, tertulis tahun 1214 Saka atau 1319 Masehi, 

setahun lebih tua dibanding Dwarapala di pintu masuk, juga berasal dari zaman 

Raja Jayanegara. Halaman tengah atau halaman kedua ini terbagi menjadi dua 

bagian oleh tembok bata yang membujur arah percandian di tengah halaman. 

Tembok tersebut sekarang hanya tinggal pondasinya saja yang masih terlihat. 

Pada bagian timur laut ada enam buah sisa bangunan dari batu maupun dari 

bata. Tiga buah tinggal sisanya berupa pondasi dari bata, dua buah berupa batur 

dan sebuah lagi berupa candi tanpa penutup di atasnya. Batur pertama terbuat 

dari batu bercampur bata dengan ukuran lebih besar dibanding batur satunya 

yang khusus terbuat dari batu. 

 Candi Naga 

 
Candi Naga 

 

Di halaman tengah komplek candi ini terdapat Candi Naga yang hanya tersisa 

bagian kaki dan badan dengan ukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter dan 

tinggi 4,70 meter. Nama Candi Naga digunakan untuk menamakan bangunan ini 

karena sekeliling tubuh candi dililit naga dan disangga tokoh-tokoh berbusana 

raya seperti raja sebanyak sembilan buah, masing-masing berada di sudut-sudut 

bangunan, bagian tengah ketiga dinding dan di sebekah kiri dan kanan pintu 

masuk. Para Batara ini menggambarkan sosok makhluk kahyangan, yaitu para 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_Candi_Naga_op_het_Panataran_tempelcomplex_TMnr_10016208.jpg
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dewa dilihat berdasarkan dari ciri busana raya dan perhiasan mewah yang 

dikenakannya. Salah satu tangannya memegang genta (lonceng upacara) dan 

tangan yang lainnya menopang tubuh naga yang melingkar di bagian atas 

bangunan dalam keadaan berdiri dan menjadi pilaster bangunan. Masing-masing 

dinding tubuh candi dihiasi dengan relief-relief buatan yang disebut dengan motif 

medalion. Pintu masuk candi terletak di barat laut dengan pipi tangga berhiaskan 

tumpal dengan ukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter dan tinggi 4,70 

meter. Di depan telah disampaikan bahwa gambar naga di sangga 9 orang ini 

mengisyaratkan sebuah candi sengkala ”Naga muluk sinangga jalma” yang 

berarti angka tahun 1208 Saka atau 1286 M dimasa pemerintahan Raja 

Kertanegara. 

 

Candi Naga dan Candi Candrasangkala 

 Pondasi bata 

Di halaman tengah komplek candi ini terdapat sebuah pondasi dari bata yang 

terkesan menghadap barat daya, diketahui dari bidang menjorok ke sisi barat 

daya dan membentuk suatu pintu masuk. Lokasinya terletak di sebelah timur 

candi. Bagian barat daya terdapat dua buah sisa bangunan, yaitu sebuah 

pondasi dari bata berukuran 10 x 20 meter dan sebuah lagi berdenah bujur 

sangkar yang memiliki ciri-ciri sama dengan salah satu pondasi di bagian timur 

laut. Pada bagian sudut barat halaman ini terdapat sekumpulan ambang pintu 

https://1.bp.blogspot.com/-L5QzOELiLWM/VuMSUm9nB8I/AAAAAAAAA1c/A5cM3edNNScF79gb6rTBWyZ7jvYwcMngQ/s1600/kompleks-candi-penataran-blitar-nnoart.jpg
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yang terlepas dari bangunan aslinya. Pada ambang-ambang pintu itu beberapa di 

antaranya memuat angka tahun yang masih dapat terbaca dengan jelas, yaitu 

tahun 1245 Saka, 1294 Saka, 1295 Saka, dan dua buah lagi berangka tahun 

sama yaitu 1301 Saka. Ada dua buah arca Dwarapala lagi dengan angka tahun 

1242 Saka terletak di pintu masuk ke halaman ketiga yang mungkin bekas 

sebuah gapura paduraksa, karena dekat tempat itu terdapat reruntuhan sebuah 

pintu yang berangka tahun 1240 Saka. 

 Halaman belakang 

Memasuki pintu gerbang paduraksa yang hanya tinggal pondasi dan dijaga dua 

dwarapala, terdapat halaman ketiga terletak di ujung tenggara sebagai bagian 

paling belakang dari kompleks candi dan terletak di tanah yang lebih tinggi dari 

yang lainnya. Tempat tersebut diperkirakan merupakan tempat yang paling 

sakral. Ada sekitar 9 buah bekas bangunan di halaman ini yang letaknya tidak 

beraturan. Dua buah candi yang sudah dapat dikenali adalah bangunan candi 

induk dan prasasti Palah berupa linggapala. Sepanjang sisi barat laut terdapat 

lima buah sisa bangunan berupa pondasi dan batur dari batu atau bata. Satu 

daiantaranya sebuah batur yang terdapat relief-relief cerita candi. Tingginya 

sekitar satu meter. 

 Candi utama 

Candi utama di komplek ini terdapat di halaman ketiga ini terdiri dari tiga teras 

tersusun dengan tinggi 7,19 meter. Pada masing-masing sisi tangga terdapat 

dua arca mahakala, yang pada lapiknya terdapat angka tahun 1269 Saka atau 

1347 M. Sekelling dinding candi pada teras pertama terdapat relief cerita 

Ramayana. Untuk dapat membacanya harus mengikuti arah prasawiya, dimulai 

dari sudut barat laut. Pada teras kedua sekeliling dinding dipenuhi pahatan relief 

ceritera Krçnayana yang alur ceriteranya dapat diikuti secara pradaksina (searah 

jarum jam). Sedangkan di teras ke tiga berupa relief naga dan singa bersayap. 

Teras ketiga bentuknya hampir bujur sangkar, dinding-dindingnya berpahatkan 

arca singa bersayap dan naga bersayap. kepalanya sedikit mendongak ke depan 
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sedangkan singa bersayap kaki belakangnya dakam posisi berjongkok sedang 

kaki depan diangkat ke atas. 

Pada sisi sebelah barat daya halaman terdapat dua buah sisa bangunan. Sebuah 

candi kecil dari batu yang belum lama runtuh yang oleh orang Belanda dulu 

dinamakan klein heligdom  atau bathara kecil. Nampaknya candi inilah yang 

mula-mula dibuat bersamaan dengan prasasti Palah melalui upacara pratistha 

tersebut. Sebuah sisa yang lain berupa pondasi dari bata. Kedua sisa bangunan 

ini menghadap ke arah barat daya. Sederet dengan sisa kedua bangunan ini 

berdiri sebuah lingga batu yang disebut Prasasti Palah. Dalam area komplek 

percandian juga terdapat sebuah kolam berangka tahun 1337 Saka atau 1415 

Masehi yang terletak di belakang candi sebelah tenggara dekat aliran sungai. 

 Prasasti Palah 

Prasasti Palah adalah prasasti yang dibuat oleh Raja Srengga dan ditemukan di 

halaman candi Penataran berangka tahun 1119 Saka  atau 1197 Masehi 

menerangkan bahwa “menandakan Kertajaya berbahagia dengan kenyataan 

tidak terjadi sirnanya empat penjuru dari bencana. Rasa senangnya tersebut 

kemudian dia curahkan dengan perintah dibangunnya prasasti yang tertulis 

dalam sebuah linggapala oleh Mpu Amogeçwara atau disebut pula Mpu Talaluh. 

Bangunan tersebut dia fungsikan untuk menyembah Bathara Palah. 

 Asal usul dan Sejarah Candi Penataran 

Candi Penataran dulunya disebut Candi Palah atau disebut prasasti palah, 

dibangun pada tahun 1194 oleh Raja Syrenggra yang memerintah kerajaan 

Kediri antara tahun 1190 – 1200, candi ini merupakan tempat upacara pemujaan 

agar dapat menangkal atau menghindar dari mara bahaya yang disebabkan oleh 

Gunung Kelud yang sering meletus. Raja Hayam Wuruk dari Majapahit (1350 – 

1389) pernah singgah di candi ini , untuk melakukan pemujaan kepada Hyang 

Acalapat, perwujudan Siwa sebagai Girindra (Giri Indra, raja penguasa gunung). 

Kesamaan nama Girindra dengan nama Ken Arok  yang bergelar Girindra atau 

Girinatha diduga bahwa Candi Penataran adalah tempat pedharmaan atau 

perabuan jasad Ken Arok, Girindra juga adalah nama salah satu wangsa yang 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Srengga&action=edit&redlink=1
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diturunkan oleh Ken Arok selain wangsa Rajasa  dan wangsa Wardhana. Adapun  

Hyang Acalapati adalah salah satu perwujudan dari Dewa Siwa, serupa dengan 

peneladanan sifat-sifat Bathara Siwa yang konon dijalankan Ken Arok. 

Pada tahun 1286, pada masa pemerintahan Kertanegara., mendirikan Candi 

Naga dengan hiasan relief naga yang disangga oleh 9 orang sebagai lambang 

candra sengkala ”Naga muluk sinangga jalma” atau tahun 1208 Saka. 

Pada masa pemerintahan Jayanegara candi Penataran dilanjutkan pada masa 

Tribuanatunggadewi dan Hayam Wuruk. Pemujaan terhadap Dewa Palah 

semakin kental diwarnai pemujaan kepada Dewa Gunung atau Syiwa. Candi 

Penataran diresmikan sebagai candi negara dengan status dharma lepas. Sesuai 

angka tahun yang dipahatkan didinding kolam yaitu tahun 1337 Saka atau tahun 

1415 M merupakan angka tahun termuda di antara angka-angka tahun yang 

terdapat di kompleks candi Penataran tersebut. Waktu itu Majapahit di dalam 

masa pemerintahan Wikramawardhana. 

Pada abad XV terdapat kisah perjalanan Bujangga Manik, seorang bangsawan 

Kerajaan Sunda, menyebutkan bahwa "Rabut Palah" masih merupakan tempat 

belajar agama dan tujuan ziarah yang ramai. 

 Candi Penataran pertama kali dilaporkan keberadaannya oleh catatan Inggris 

pada tahun 1815, tetapi sampai tahun 1850 belum banyak dikenal. Penemunya 

adalah Sir Thomas Raffles (1781-1826), gubernur jenderal pemerintah kolonial 

Inggris. 

 Gaya relief 

Selain sebagai komplek candi terluas, Candi Penataran juga memiliki kekhasan 

dalam ukiran reliefnya. Gaya reliefnya menunjukkan bentuk yang jelas berbeda 

dari candi-candi Jawa Tengah dari sebelum abad ke-11 seperti Candi 

Prambanan. Wujud relief manusia digambarkan mirip wayang kulit. 
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Relief dan Lilitan Naga di Candi 

 

 Cerita Bubhuksah dan Gagang Aking 

Sepanjang dinding Pendopo Teras terukir kisah Bubhuksah dan Gagang Aking, 

serta kisah Sri Tanjung. Alkisah, Bhuksa digambarkan sebagai sesosok makhluk 

yang berbadan besar, suka memakan apapun, ikhlas dan tidak pernah tidur. 

Sedangkan Gagang aking, kurus kering, suka berpuasa dan juga suka tidur. 

Suatu saat Dewa Siwa menjelma menjadi macan putih guna menguji kedua 

orang tersebut. Tanggapan dari Gagang Aking adalah ”saya orang yang kurus, 

jangan makan saya tetapi makanlah teman saya yang gemuk” sedangkan 

Bhuksa ”silakan makanlah tubuh saya”. Dalam ujian tersebut Bhuksa lulus dan ia 

kemudian masuk Surga. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tersebut yakni 

manusia harus ikhlas dalam menjalani hidup ini. 

 Cerita Sri Tanjung 

Kisah berikutnya yang terukir pada relief Pendopo Teras adalah kisah Sri 

Tanjung , yang dimulai dari sisi barat ke selatan dengan putaran prasanawya. 

 Kisah Sri Tanjung diawali dengan lukisan Raden Sidapaksa mengabdi kepada 

Raja Sulakrama di Negeri Sindurejo. Sidapaksa diutus mencari obat oleh raja 

kepada kakeknya Bhagawan Tamba Petra dan di sana ia menjalin cinta dengan 

https://www.wego.co.id/berita/wp-content/uploads/2015/11/gana-abadi-negeri-09.jpg
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Sri Tanjung. Setelah menjadi istrinya, Sri Tanjung diboyong ke Sindurejo. Raja 

Sulakrama tergila-gila dengan Sri Tanjung, sehingga mencari daya agar bisa 

memisahkannya dengan Sidapaksa. 

Sidapaksa lantas diutus ke Sorga, dengan membawa surat yang isinya pembawa 

surat akan menyerang Sorga. Atas bantuan Sri Tanjung yang menerima 

warisan selendang dari ayahnya Raden Sudamala, dia bisa ke sorga, dan di sana 

dia dihajar para dewa. Namun akhirnya dengan menyebut leluhurnya Pandawa 

dia dibebaskan dan diberi berkah. Sepeninggal Sidapaksa, Sri Tanjung dipaksa 

oleh Sulakrama dan Sri Tanjung menolak. Mendadak datang Sidapaksa dan Sri 

Tanjung difitnah mengajak raja berzinah. Akhirnya dengan garang Sidapaksa 

membunuh Sri Tanjung. Namun Sri Tanjung dihidupkan kembali oleh para dewa. 

Sidapaksa pun diharuskan membunuh Raja Sulakrama, dan dalam peperangan 

dia berhasil. 

 Ramayana dan Kresnayana 

Terdapat juga pada dinding Candi Utama terukir relief Ramayana dengan tokoh 

Rama dan Shinta, dan relief Kreswnayana dengan tokoh Krisna dan Rukmini. 

Kisah Kresnayana menceritakan Krisna yang menculik dan mempersunting 

Rukmini. Relief  candi di Jawa Timur biasanya dipahat berdasarkan analogi 

riwayat hidup tokoh yang didharmakan di tempat tersebut. Kisah Ramayana dan 

Kresnayana yang dipahatkan pada dinding candi Penataran ditafsirkan mirip 

dengan kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Ketokohan Ken Arok sendiri masih 

menjadi kontroversi antara karakter seorang bandit yang berambisi memperbaiki 

keturunan setelah mengerti arti cahaya yang terpancar dari garbha Ken Dedes 

yang dilihatnya dan kemudian membunuh Tunggul Ametung yang menjadi suami 

sang Nareswari, atau karakter seorang bangsawan yang mengemban amanat 

dari Mpu Purwa yang merupakan ayah Ken Dedes sekaligus keturunan Mpu 

Sendok  untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Kanjuruhan yang ditaklukkan 

oleh kerajaan Kediri, dengan dukungan kalangan brahmana dari kedua kerajaan. 
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Ken Arok dibangunkan candi di daerah Kagenengan, yang dewasa ini masih 

tersisa sebagai nama desa di wilayah selatan Kabupaten Malang, tepatnya di 

Kecamatan Pakisaji.  

 

5.3. Lokasi Candi Penataran 

Lokasi Candi Penataran terletak di desa Penataran, salah satu desa di 

kecamatan Nglegok – Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Letak Candi Penataran 

ini juga berada di lereng barat daya Gunung Kelud, pada ketinggian 450 

meter diatas permukaan laut. Candi termegah maupun terluas di provinsi 

Jawa Timur ini berada di sebelah utara kota Blitar.  

 

 

Peta Kabupaten Blitar 

 

5.4. Rute Menuju Candi Penataran 

Candi Penataran terletak di kecamatan Nglegok, di sebelah utara kota 

Blitar. Rute menuju Candi Penataran bisa berpatokan dari makam Bung 

Karno. Dari makam Bung Karno terus saja berkendara ke arah utara hingga 

mencapai kecamatan Nglegok. Ikuti saja terus ja lan utama ke arah utara 

hingga akhirnya anda menemukan gapura kawasan wisata Penataran di desa 

Penataran. Setelah melalui gapura tersebut, anda akan belok kiri tepat 

dimana terdapat pos polisi disitu. Berkendara terus hingga ke dalam dan 
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carilah tempat parkir yang dekat dengan pintu masuk utama kompleks Candi 

Penataran, agar anda tidak perlu berjalan lebih jauh lagi. Akses menuju 

Candi Penataran cukup mudah, karena kendaraan baik itu sepeda motor 

maupun mobil dapat masuk hingga ke depan kompleks Candi Penataran. 

 

5.5. Misteri Yang Tersimpan di Candi Penataran  

Dalam pahatan relief terkuak sejarah jika nenek moyang kita pernah melakukan 

infasi hingga  Benua Amerika dengan mengalahkan bangsa Indian dan sempat 

berperang dengan prajurit Bangsa Maya. Mereka kemudian menguasai wilayah tersebut 

hingga diangkat sebagai penguasa. Tidak hanya itu pada salah satu relief juga 

digambarkan beberapa bangsa lain seperti Bangsa Han (China), Bangsa Campa, Bangsa 

Maya, Bangsa Yahudi dan Bangsa Mesir tunduk pada leluhur kita. Demikian seperti 

diungkapkan Ketua Yayasan Turangga Seta, Agung Bimo Sutejo. Ia menambahkan 

dalam pahatan lain terungkap jika pada waktu itu terdapat 3 species yang sudah 

mempunyai peradaban yakni ras manusia kera, ras raksasa dan manusia biasa. Mereka 

pun hidup saling berdampingan. Gambaran pada relief ini sekaligus membantah teori 

Darwin yang menyatakan manusia berasal dari evolusi kera. Dalam tata cara kematian 

manusia jaman dulu mereka yang meninggal jasadnya akan diperabukan sehingga 

fosilnya tidak akan ditemukan. Sedangkan ras manusia kera dan raksasa dengan cara 

dikubur sehingga fosil yang banyak ditemukan arkreolog tersebut adalah fosil ras 

manusia kera yang berbeda dengan species kita saat ini dan dimungkinkan ras manusia 

kera telah punah. Sementara dari penelitian yang dilakukan Yayasan Turangga Seta, 

juga terkuak misteri jika keberadaan Candi Penataran di Blitar yang merupakan Candi 

terbesar di Jawa Timur itu terkait dengan berdirinya kerajaan besar di Blitar kala itu 

yang justru wilayah kekuasaannya lebih besar dari Kerajaan Majapahit.  

 

5.6. Cerita dalam Relief  

 Pada dinding candi banyak terdapat relief yang bila dibaca akan membuat cerita 

tentang keadaan dan kondisi di saat itu. 



Prospektus Wisata Candi Penataran 
 

Laporan Akhir 60 

 

 

Bila kerajaan-kerajaan Eropa meninggal kastil sebagai warisannya, maka kerajaan 

nusantara meninggalkan candi sebagai lambang kejayaannya. Salah satunya adalah 

Candi Penataran yang terletak di Blitar. Candi termegah di Jawa Timur ini dibangun 

pada 1120 Masehi oleh Raja Srengga dari Kerajaan Kediri dan terus digunakan hingga 

1415 oleh Kerajaan Majapahit. 

Candi Hindu ini tentu memiliki struktur yang berbeda dengan candi termegah di dunia, 

Candi Borobudur. Candi Penataran memiliki struktur memanjang ke belakang dengan 

tiga halaman. Tempat paling suci berada di halaman ketiga. Hal yang unik dari candi ini 

terletak pada reliefnya. Relief pada candi menceritakan mengenai ajaran kegamaan, 

nasihat bijak, ataupun kisah kerajaan yang berguna sebagai pelajaran hidup generasi 

mendatang. 

Seperti diketahui Candi Penataran ini terletak di lereng Gunung Kelud. Ada alasan 

mengapa tempat yang tadinya digunakan sebagai tempat ibadah umat Hindu ini 

dibangun di dekat gunung berapi. Pada masa itu, Gunung Kelud sering meletus 

sehingga menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Kerajaan Kediri. Maka dari itu candi 

ini dibangun untuk memuja Hyang Acalapat, perwujudan Dewa Syiwa sebagai penguasa 

gunung agar tidak murka. 
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Pengunjung memotret relief cerita Sri Tanjung yang terpahat pada bangunan 
Batur Pendapa, Kompleks Candi Penataran   

 

Banyak relief di Candi Penataran yang tak lazim ditemui di candi-candi lain di Indonesia. 

Sebut saja relief perahu yang berada di halaman terluar. Perahu ini tampak besar 

dengan tiang dan dayung, sekilas kita akan teringat dengan perahu bangsa Viking. 

Padahal, kawasan Blitar, tempat candi ini berada, hanya dilalui oleh Sungai Brantas. 

Walaupun cukup lebar, tetapi sungai ini tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai 

sarana transportasi karena kontur antara hulu dan hilir sungai yang curam. 

Selain relief perahu, ada lagi relief yang rasanya tak lazim. Di beberapa dinding candi ini 

digambarkan adegan perang dengan prajurit yang menggunakan kostum dengan 

rumbai di kepalanya. Rumbai di kepala ini mirip dengan yang dimiliki oleh Suku Maya. 

Banyak yang berspekulasi bahwa candi ini ada hubungannya dengan Suku Maya, salah 

satunya adalah Turangga Seta, komunitas yang bergerak dibidang pelestarian budaya 

nusantara. 

Terlepas dari perdebatan mengenai relief , ada juga relief romantis mengenai kisah 

cinta Raden Panji dari Kerajaan Kahuripan dengan Putri Candrakirana dari Kerajaan 

Kediri. Cerita cinta mengenai Raden Panji dan Candrakirana memang banyak versinya, 

tetapi terdapat kesamaan dalam semua versi itu, yakni jalan cerita yang berpisah, 

saling mencari, kemudian kembali bersatu. 

https://www.wego.co.id/berita/wp-content/uploads/2015/11/gana-abadi-negeri-06.jpg


Prospektus Wisata Candi Penataran 
 

Laporan Akhir 62 

Di Candi Penataran ini, terdapat relief yang menggambarkan betapa Raden Panji 

merindukan kekasihnya. Digambarkan Raden Panji menuliskan surat untuk Putri 

Candrakirana dan menitipkannya kepada burung yang terbang melewati lautan untuk 

menyampaikan surat tersebut. Kisah cinta keduanya banyak diceritakan kembali dalam 

versi relief ataupun sastra karena bisa menyatukan dua kerajaan secara damai. 
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BAB VI 
PENGEMBANGAN WISATA CANDI PENATARAN 

 

6.1. Perencanaan Strategis 

 Secara lebih ringkas perencanaan strategis merupakan proses perencanaan 

jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-

tujuan yang ingin dicapai. Ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan 

strategis :  

 Pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam mana semua 

bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil.  

 Kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah 

pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.  

 Ketiga, perencanaan strategis sering merupakan titik permulaan bagi 

pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi.  

 

Perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan 

tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana entitas, dan mengapa 

entitas mengerjakan hal seperti itu. Perencanaan strategis memiliki beberapa manfaat, 

antara lain sebagai berikut :  

· Berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan dinamik yang 

kompleks.  

· Berguna untuk pengelolaan hasil-hasil (managing result).  

· Perencanaan strategis merupakan suatu alat manajerial yang penting.  

· Perencanaan strategis berorientasi pada masa depan.  

· Perencanaan strategis mampu beradaptasi.  

· Perencanaan strategis mendukung pelanggan.  

· Perencanaan strategis mempromosikan komunikasi  
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Tujuan dari perencanaan startegis adalah : 

1. Menegoisasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan 

(decision makers) tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah 

perencanaan yang terpenting. Kesepakatan itu harus mencakup maksud upaya 

perencanaan, langkah-langkah yang dilalui dalam proses, bentuk, dan jadwal 

pembuatan laporan, peran dan fungsi serta keanggotaan suatu kelompok atau 

komite yang berwewenang mengawasi upaya tersebut, peran, fungsi, dan 

keanggotaan tim perencanaan strategis, dan komitmen sumber daya yang 

diperlukan bagi keberhasilan upaya perencanaan strategis.  

2. Mengidentifikasi mandat organisasi. Mandat formal dan informal yang ditempatkan 

pada organisasi adalah “keharusan” yang dihadapi organisasi. Sesunggguhnya 

mengherankan bagaimana organisasi tertentu mengetahui dengan tepat apa yang 

harus dikerjakan dan tidak dikerjakan sebagai tugas mereka.  

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi organisasi berkaitan erat dengan 

mandatnya, menetapkan misi lebih dari sekedar mempertegas keberadaan 

organnisasi. Memperjelas maksud dapat mengurangi banyak sekali konflik yang 

tidak perlu dalam suatu organisasi dan dapat membantu menyalurkan diskusi dan 

aktivitas secara produktif.  

4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman. Tim perencana harus 

mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan 

ancaman yang dihadapi organisasi. Peluang dan ancaman dapat diketahui dengan 

memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial, dan 

teknologi.  

5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan. Untuk mengenali kekuatan 

dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (inputs), 

strategi sekarang (process), dan kinerja (outputs).  

6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Lima unsur pertama dari 

proses secara bersama-sama melahirkan unsur keenam, identifikasi isu strategis 

persoalan kebijakan penting yang mempengaruhi mandat, misi, dan nilai-nilai, 

tingkat dan campuran produk atau pelayanan, klien, pengguna atau pembayar, 
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biaya keuangan, atau manajemen organisasi. Pernyataan isu strategis harus 

mengandung tiga unsur yaitu pertama :  

 Isu harus dijadikan dengan ringkas,  

 faktor yang menyebabkan sesuatu isu menjadi persoalan kebijakan yang 

penting harus didaftar khususnya faktor mandat, misi, nilai-nilai atau 

kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal 

apakah yang menjadikan hal ini suatu isu strategis.  

 tim perencana harus menegaskan konsekuensi kegagalam menghadapi isu. 

Tinjauan terhadap konsekuensi akan  menguak pertimbangan mengenai 

bagaimana isu-isu yang beragam itu bersifat strategis atau penting.  

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Strategi didefinisikan sebagai pola 

tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang 

menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa 

organisasi harus mengerjakan hal itu. Strategi dapat berbeda-beda karena tingkat, 

fungsi, dan kerangka waktu. 

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Langkah terakhir dalam 

proses perencanaan, organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana 

seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan 

mencapai seluruh potensinya.  

Dari beberapa cara di atas maka disimpulkan secara garis besar perencanaan strategis 

untuk objek wisata Candi Cetho meliputi 5 elemen, yaitu :  

1)  Identifikasi Mandat Identifikasi mandat dari Dinas pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar terhadap tugas pokok dan fungsi tercantum dalam Perda 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Karanganyar yang merupakan mandat dari Bupati Karanganyar.  

2)  Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal  

a)   Faktor Lingkungan Internal Lingkungan internal merupakan situasi dan kondisi 

dalam organisasi yang saling mempengaruhi serta terkait dengan visi, misi, 

mandat, tugas, dan fungsi organisasi tersebut dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi. Sedangkan analisis terhadap lingkungan internal Dinas 
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Pariwisata dan Kebudayaan bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang merupakan aspekaspek 

yang membantu maupun yang merintangi pencapaian misi dan pemenuhan 

mandat. Analisis lingkungan internal dalam penelitian ini ditempuh melalui 

identifikasi :  

1. Potensi Objek wisata Candi Cetho yang Spesifik Potensi objek wisata 

merupakan faktor dasar yang perlu dicermati oleh pemerintah untuk 

selanjutnya diupayakan strategi yang tepat untuk mengelola dan 

mengembangkan objek wisata tersebut. 2. Sumber Daya Manusia Sumber 

daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberadaan dan 

kelangsungan hidup organisasi. Sumber daya manusia dapat dilihat dari 

dua aspek, yaitu kualitas yang menyangkut fisik dan non fisik serta 

kuantitas yang menyangkut jumlah personilnya.  

3. Sumber Daya Keuangan Faktor keuangan perlu dikaji karena hal tersebut 

akan menunjukkkan kemampuan organisasi dalam membiayai aktivitasnya 

serta dalam mengakses sumbersumber anggaran kegiatan organisasi.  

4. Pemandangan alam yang indah Pemandangan alam yang indah merupakan 

salah satu daya tarik bagi wisatawan sehingga wisatawan dapat 

menikmati keindahan pemandangan alam yang ditawarkan.  

5. Lokasi Objek Wisata Yang Nyaman Kenyamanan lokasi objek wisata akan 

dapat memberikan ketenangan bagi wisatawan. Lokasi objek wisata yang 

jauh dari keramaian akan sangat dicari oleh wisatawan untuk 

mendapatkan kenyamanan dan ketenangan.  

6. Tersedianya fasilitas atau sarana Fasilitas atau sarana merupakan bagian 

yang penting karena dapat mendukung kelancaran aktivitas pariwisata 

sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan.  

7. Kegiatan Promosi Kegiatan promosi merupakan bagian yang tidak boleh 

lepas dari proses pengembangan pariwisata.  
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8 Keberhasilan proses pengembangan pariwisata salah satunya ditentukan 

oleh kepiawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan dalam 

mempromosikan potensi yang dimiliki daerahnya.  

b)  Faktor Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal merupakan lingkungan 

diluar organisasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi akan tetapi dapat 

memberikan pengaruh kepada organisasi. Lingkungan eksternal Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan sangat luas dan kompleks serta selalu berubah-

ubah. Perubahan yang terjadi sangat cepat baik perubahan yang 

direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Agar Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan tidak mengalami sebuah kemunduran maka harus mampu 

melakukan adaptasi dan merespon perubahan lingkungan eksternal yang 

terjadi. Lingkungan eksternal organisasi sangat berpotensi menimbulkan 

peluang dan ancaman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Analisis 

lingkungan eksternal dalam penelitian ini dilakukan melalui :  

1) Identifikasi terhadap bencana alam Bencana alam merupakan faktor 

eksternal yang dapat berpengaruh dalam pengembangan objek wisata 

karena bencana alam dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga 

juga harus mendapat perhatian.  

2) Identifikasi pihak-pihak terkait Pihak-pihak terkait merupakan komponen 

yang penting untuk melakukan kerjasama karena tanpa adanya kerjasama 

dengan pihak lain maka tidak akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan.  

3) Minat wisatawan yang tinggi Adanya minat wisatawan yang tinggi maka 

akan memberikan peluang yang baik untuk daerah tersebut karena akan 

dikenal oleh banyak orang.  

4) Wisatawan yang kurang bertanggung jawab Perilaku wisatawan yang 

kurang bertanggung jawab merupakan faktor eksternal yang harus 

diperhatikan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di lingkungan 

objek wisata. Hasil identifikasi terhadap lingkungan tersebut memberikan 

gambaran mengenai kekuatan (strenght), kelemahan (weakness), 
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peluang (opportunity), dan ancaman (treath) atau sering disebut dengan 

analisis SWOT, yang akan dijelaskan sebagai berikut :  

a. Kekuatan (strenght) adalah suatu keunggulan dalam sumber daya, 

ketrampilan atau keunggulan lain yang diinginkan oleh konsumen dan 

tidak dimiliki oleh pesaingnya.  

b. Kelemahan (weakness) adalah keterbatasan atau kekurangan dala hal 

sumber daya, ketrampilan, dan kemampuan yang dapat menghambat 

pelaksanaan aktivitas organisasi.  

c. Peluang (opportunities) adalah kondisi yang menguntungkan organisasi, 

seperti perubahan peraturan, perubahan teknologi, dan perubahan minat 

konsumen.  

d. Ancaman (threat) adalah kondisi yang tidak menguntungkan organisasi 

dan merupakan pengganggu dalam kelancaran aktivitas organisasi, seperti 

perubahan peraturan dan munculnya pesaing.  

3) Identifikasi Isu Strategis Mengidentifikasi isu strategis merupakan suatu tahapan 

yang sangat menentukan dalam proses perencanaan strategis, yang dilakukan 

dengan berdasarkan dari analisis SWOT.  

 

6.2. Wisata Candi Penataran 

 Pengembangan wisata candi penataran harus diintegrasikan dengan potensi 

wisata yang juga ada di wilayah tersebut, seperti potensi ikan koi, potensi wisata desa, 

potensi wisata kuliner dan sebagainya. Pengembangan wisata candi Penataran tidak 

bisa berdiri sendiri, tetapi harus teriuntegrasi dengan potensi wisata yang ada dan 

mungkin digabungkan dengan wisata makam Bung Karno. 

 Penataan area Candi penataran juga harus dilakukan untuk menambah daya 

tarik bagi wisatawan, beberap property untukl berekspresi wisatawan juga harus 

dilakukan, juga membuat poaket wisata dengan memadukan atraksi yang lain juga 

perlu dikembangkan. Melihat antusiasme masyaerakat untuk menikmati wisata candi 

penataran selayaknya harus disamnbut dengan memberikan atraksi yang menarik dan 

tidak membosankan. 
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6.3. Penataan wiosata Candi Penataran 

 Sebagai obyek wisata yabg sudah terkenal, tentunya akan lebih mudah untuk 

menata kawasan ini dengan orientasi kekinian, dengan mempertimbangkan animo 

masyarakat dan pelaku usaha di kawasan tersebut. Penataan tentunya tidak harus 

mengorbankan pelaku usaha wisata yang sudah ada di tempat tersebut. Seperti 

diketahgui bahwa dalam konsep wisata, ada 3 hal yaitu something to see, something to 

do dan something to buy. 

Beberapa konsep penataan yang bisa dipertimbangkan : 

1. Setelah wisatawan melihat keindahan candi penataran, mestinya mereka juga akan 

melakukan apa, maka perlu dipikirkan bahwa wisatawan perlu berbuat sesuatu yang 

tidak merusak candi, salah satunya mengekspresikan diri. Dipandang perlu 

penambahan property untuk ekspresi wisatawan, misalnya untuk berpofo atau selfi, 

untuk baca puisi dan lainnya. 

 

Properti untuk selfi 
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Ikan Koi 

 

2. Memadukan paket wisata dengan atraksi lain, seperti bersepeda keliling kampong di 

kawasan candi dengan melihat cara membuat gula merah dan lain sebaginya. 

 

Bersepeda keliling desa  

3. Setelah wisatawan melakukan sesuatu tentukan diharapkan untuk mem,beli sesautu 

yang khas di tempat ini, misalnya souvenir, kuliner, ikan koi dan sebagainya. Oleh 

karena ituy perlu ditata pelaku usaha yang ada diarea tersebut agar bisa 

menyediakan kebutuhan wisatawan tersebut, misalnya temp[at usaha dibuat 

menarik dengan di cat warna warni, dimana pemkab memfasiltasi pengadaan cat 

dan dikerjakan secara kerja bakti, dibuat aquarium ikan koi sebagi ikon Kabupaten 

Blitar. 
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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1. Kesimpulan 

1. Komplek Candi Penataran mempunyai daya tarik yang baik bagi wisatawan 

2. Cerita sejarah dan kejayaan masa lalu menjadikan komplek Candi Penatyaran 

terkenal dan mampu menarik wisatawan untuk datang berkunjung. 

3. Kawasan komplek candi Penataran mempunyai poptensi yang baik untuk 

dikembangkan sebagai wisata alternative 

4. Paket wisata candi Penataran dapat digabung dengan wisata Makam Bung karno 

5. Partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kunjungan wisata harus difasilitas oleh 

Pemerintah Kabupaten Blitar. 

6. Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar sudah merupaya untu meningkatkan angka 

kunjungan wisata di Candi penataran ini dengan bekerjasama dengan Balai 

Purbakala. 

 

7.2. Saran 

1. Kawasan Candi Penataran perlu ditata lagi dengan tidak negorbankan pelaku 

usaha yang telah lama ada di kawasan tersebut. 

2. Partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam meningkat kunjungan wisata di Candi 

Penataran agar terus ditingkatkan dan dimotivasi sehingga program pemeriontah 

dapat berjalan dengan baik. 

3. Perlu disediakan property di kawasan Candi Penmataran untuk melakukan 

kegiatan bagi wisatawan tanpa mengganggu keberadaan candi tersebut. 

Misalnya property untuk selfi 

4. Melibatkan masyarakat untuk membuat paket wisata dikawasan desa penataran, 

seperti menyewakan sepeda, menjual makanan khas dan lainnya. 

5. Pemerintah Kabupaten Blitar agar dapat memfasilitasi ide-ide kreatif masyarakat 

untuk meningkatkan kunjungan wisata di candi Penataran. 
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