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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1. Definisi Pariwisata 

Kata pariwisata memiliki banyak definisi, salah satunya menurut Hunziger dan 

Krapf yang merupakan ahli pariwisata 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 permanen 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. Kegiatan tersebut dapat memberi keuntungan bagi pelakunya baik secara 

fisik maupun psikis baik sementara maupun dalam waktu yang panjang atau bisa 

membuat kesan dalam hidupnya.. 

Definisi yang 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. 

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa 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.  

Sedangkan pengertian tentang industri pariwisata, adalah sebagai kumpulan 

dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang 

dan jasa yang dibutuhkan para wisatawan selama dalam berwisata. Arti lain dari  
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industri pariwisata 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 atau berwisata. 

 

1.2. Kepariwisataan dan Pariwisata 

Arti Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata, dimana wisata m 

erupakan suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya 

tarik wisata. Adapun arti wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.  

Dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan memiliki arti keterpaduan dimana satu 

sisi diperani oleh faktor permintaan dan disisi lainnya ada 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. Konsep Pariwisata 

Pandangan masyarakat mengenai kepariwisataan berkaitan dengan orang-orang 

yang sedang mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk keperluan hiburan dan 

rekreasi. Namun pariwisata tidak hanya berkaitan dengan hal tersebut, pengertian 

pariwisata lebih dari itu, pariwisata merupakan suatu fenomena kompleks yang 

memerlukan penetapan pemahaman yang jelas. 

 Wisatawan 

Kosa kata ‘wisatawan’ merujuk pada orang, dimana 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:  
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(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 Coorporation 

Development (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: 

kontrak maupun tidak, untuk mencari 

kerja atau yang bekerja pada suatu aktivitas usaha di negara tersebut. 

 negara tersebut. 
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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. 

 

 Pariwisata 

Pariwisata memiliki definisi yang berbeda-beda karena konsepnya yang sangat 

multidimensional. Berdasarkan perspektifnya masing-masing sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, para praktisi dan ahli juga mendefinisikan pariwisata secara 

berbeda-beda. Pariwisata sebagai serangkaian aktivitas berupa aktivitas 

perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal 

maupun tempat kerjanya yang biasa, aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di 

tempat tujuan tersebut, dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhannya baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi 

tujuannya. Juga diartikan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan 

untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain 

dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang 

dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna 

bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam di 

luar mencari nafkah. 

World Tourism Organization (WTO) mendefinisikan pariwisata sebagai suatu 

aktivitas perjalanan ke suatu tempat dan tinggal di luar lingkungan mereka sehari-

hari tidak lebih dari setahun dan bertujuan untuk istirahat atau bersenangsenang, 

bisnis, dan tujuan lainnya yang tidak terkait dengan aktivitasnya sehari-hari selama 

mereka berada di daerah tujuan wisata. 

Pengertian pariwisata yang lebih menekankan pada aspek ekonomi yaitu 

pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menyediakan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan kesempatan kerja, 
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pendapatan, taraf hidup serta menstimulasi sektor-sektor lain di daerah yang 

menerima wisatawan. Ia memandang pariwisata sebagai suatu sektor yang 

kompleks karena meliputi industri-industri dalam arti yang klasik seperti industri 

kerajinan dan cindera mata, penginapan, transportasi dan lain-lain. Dari beberapa 

definisi tersebut diatas 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. 

 

 Industri Pariwisata 

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 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 
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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 

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. 

 

 Elemen Pariwisata 

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. 
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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 perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang 

berbeda dengan rutinitas wisatawan 

3. Industri Pariwisata 

Elemen ketiga dalam sistem pariwisata adalah industri pariwisata. 

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

merupakan 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 



[Prospektus Wisata Pantai Serang] KABUPATEN BLITAR 

 

Laporan Akhir  8 
 

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. 

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. 
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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. 

15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

kepariwisataan. 
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1.4. Pengertian pariwisata dari berbagai aspek 

Pengertian pariwisata yang menekankan pada pergerakan wisatawan ke suatu 

tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggal dan atau tempat kerjanya untuk 

waktu yang sementara, pariwisata adalah pergerakan sementara orang dalam jangka 

pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana biasanya mereka hidup dan bekerja, 

dan kegiatan mereka selama mereka berada tujuan ini. 

Selain bepergian ketempat jauh dari lingkungan rumah dan tempat kerja, Airey 

menambahkan aktivitas wisatawan selama berada di destinasi pariwisata sebagai 

bagian dari pariwisata. Pengertian pariwisata yang dikemukakan oleh World Tourism 

Organization (WTO) pun memfokuskan pada sisi permintaan dan bagian spasial, 

dengan menetapkan dimensi waktu untuk perjalanan yang dilakukan wisatawan, yaitu 

tidak lebih dari satu tahun berturut-turut. Berikut definisi tourism menurut WTO: 

“Pariwisata terdiri dari kegiatan orang-orang yang bepergian dan tinggal di tempat-

tempat di luar lingkungan biasa mereka selama tidak lebih dari satu tahun berturut-

turut untuk berlibur, bisnis dan tujuan lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan penghasilan di tempat yang dikunjungi.” 

  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 sebagai kumpulan usaha yang 

menyediakan barang dan jasa untuk memfasilitasi kegiatan bisnis, bersenang-senang, 

dan memanfaatkan waktu luang yang dilakukan jauh dari lingkungan tempat 

tinggalnya. 

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.” 
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 “Pariwisata bukan hanya agregat hanya untuk kegiatan komersial, melainkan juga 

merupakan pandangan ideologis sejarah, alam dan tradisi, sebuah pandangan yang 

memiliki kekuatan untuk membentuk kembali budaya dan alam untuk kebutuhan 

sendiri.” 

  Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan diatas, dapat 

dilihat bahwa terdapat elemen-elemen penting yang menjadi fokus perhatian. 

Kacamata spasial menggambarkan bahwa pariwisata adalah individu yang melakukan 

perjalanan keluar tempat tinggal dan tempat kerja dalam waktu sementara. Kacamata 

bisnis/industri mendeskripsikan pariwisata adalah keterkaitan antara barang dan jasa 

untuk membentuk pengalaman berwisata. Kacamata sosial budaya mendeskripsikan 

pariwisata adalah pemenuhan kebutuhan individu dengan interaksi antara lingkungan 

fisik, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka pembentukan sejarah, alam dan 

budaya. 

 

1.5. Deskripsi 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. Pengertian 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); dan 

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

 

1.6. Manajemen Pariwisata 

Dimensi manajemen berkaitan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, bagaimana melaksanakan 

apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu. Menurut Mary Parker Follet 

dalam Yeremias (2004: 91), 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. Dan ketiga, kerjasama tersebut dituntun oleh prinsip-

prinsip tertentu yang telah teruji keterandalannya. 

Tugas manajemen yang terdiri dari lima. Tugas-tugas 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 
MAKSUD, TUJUAN DAN METODOLOGI  

 

2.1. Maksud dan Tujuan 

 Maksud 

Mengidentifikasi potensi dan prospek wisata di Pantai Serang Kabupaten 

Blitar. 

 Tujuan 

Teridentifikasinya potensi dan prospek Industri wisata di Pantai serang 

Kabupaten Blitar.  

 Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Prospektus 

Wisata Pantai serang 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 Pantai 

Serang Kabupaten Blitar. 

 

2.2. Lokasi Kegiatan 

Lokasi Kegiatan Penyusunan Prospektus Wisata Pantai Serang adalah di 

wilayah Kabupaten Blitar. 

 Lingkup Kegiatan 

Mencakup kegiatan Penyusunan Prospektus Wisata Pantai Serang 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 
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2.3. Keluaran 

Keluaran   yang   diminta  dari   konsultan  adalah : 

 Gambaran yang cukup lengkap mengenai potensi dan prospek wisata di 

pantai Serang Kabupaten Blitar. 

 Gambaran yang cukup lengkap mengenai sarana dan prasarana 

pendukung bagi pengembangan wisata Pantai Serang Kabupaten Blitar.  

 Gambaran yang cukup lengkap mengenai daya tarik terhadap investasi 

pada bidang wisata Pantai Serang, sehingga investasi ini dapat memberi 

manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Blitar.  

 

2.4. Produk akhir yang diserahkan adalah : 

 Laporan Pendahuluan.  

 Laporan Antara/ draft laporan akhir.  

 Laporan Akhir Prospektus Wisata Pantai Serang 

   

2.5.     Metode dan Tahapan kegiatan 

Metode pendekatan “Penyusunan Prospektus Wisata Pantai Serang 

Kabupaten Blitar” menggunakan metode penelitian deskriptif yang berusaha 

untuk mengumpulkan data empirik, faktual potensi dan prospek wisata di 

Pantai Serang kabupaten Blitar. Bersamaan dengan pengumpulan data-data 

tersebut dilakukan analisis potensi dan analisis industry wisata Pantai 

Serang; 

 Tahapan kegiatan “Penyusunan Prospektus Wisata Pantai Serang 

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 
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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.  

 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 III 
SEJARAH PARIWISATA 

 

3.1. Sejarah 

Sejarah pengertian tentang Pariwisata dan wisatawan timbul di Perancis pada 

akhir abad ke 17. 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). 

Di Inggris Grand Tour mempunyai 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 maka keadaan 

kemudian berbuah, tidak hanya golongan atas 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 ledakan pariwisata. Perkembangan terakhir 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. 

 

3.2. Perkembangan Pariwisata  

Dalam perkembangannya, pariwisata kemudian menjadi sebuah industry yang 

diatur pengertiannya oleh WTO yaitu : 
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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. 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;  

Dapat diartikan 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. 



[Prospektus Wisata Pantai Serang] KABUPATEN BLITAR 

 

Laporan Akhir  18 
 

3.3. 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. 

 

3.4. 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. 

 

3.5. 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. 

 

3.6. 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. 

 

3.7. 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 

 

3.8. 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). 

 

3.9. 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. 

4.  Keamanan dan kenyamanan para wisatawan senantiasa terjaga. 
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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 menghubungkan ibukota kabupaten 

atau kota dengan ibukota kecamatan. 

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

desa di sekitarnya. 

 

Adapun sarana transportasi darat dapat berupa kendaran roda empat, roda dua, 

atau kereta api. Prasarana transportasi air bisa memanfaatkan sumber daya sungai, 

danau, dan laut. Sungai-sungai yang biasa dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas 

antara lain sungai-sungai basar di Sumatra, Kalimantan, dan Papua, seperti Sungai 

Musi, Batanghari, Indragiri, Mahakam, Kapuas, Barito, dan Membramo.  

Adapun pelayaran laut terdiri atas pelayaran lokal (antar pelabuhan dalam satu 

wilayah), interinsuler (antar pulau), dan pelayaran samudra. Untuk menghubungkan 

daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, kita dapat memanfaatkan pelayaran 

perintis. Jenis sarana transportasi perairan yang bisa kita jumpai antara lain 

menggunakan kapal feery, Pelni (pelayaran nasional Indonesia), kapal penyebrangan 

lokal yang dikelola oleh masyarakat setempat. Sarana tansportasi yang paling cepat 

dan nyaman adalah jalur udara, namun biaya atau ongkosnya jauh relatif mahal.  
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3.10. 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 

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 
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3.11. 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. 

 

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. 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. 
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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. 

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. 

e.   Dan lain-lain.  

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. 

 

 



[Prospektus Wisata Pantai Serang] KABUPATEN BLITAR 

 

Laporan Akhir  25 
 

BAB IV 
DAMPAK PARIWISATA TERHAADAP  

PEREKONOMIAN INDONESIA 
 

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, 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 

 

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. 

Kedua tail. Kedua 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 tempat tiggalnya untuk berkunjung ke tempat lain, dan 

berdiam di tempat itu lebih dari 24 jam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut : 
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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 

 

4.1. Pengertian Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk 

mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan 
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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.  

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. 

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 
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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 

Transportasi merupakan salah satu faktor untuk kemudahan bergerak dari satu 

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

 

4.2. Prinsip Pengembangan Wisata Alam 

Pengembangan wisata diperlukan bila akan menjadikan wisata tersebut menjadi 

daya tarik bagi wisatawan. Pengembangan dilakukan baik di dalam obyek wisatanya 

maupun fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan obyek wisata tersebut. Pengembangan 

wisata alam terbagi dalam empat tahap, yaitu: tahap pengenalan, ditandai dengan 

mulai meningkatnya pengunjung, kemudian tahap dengan pengunjung meningkat 

dengan tajam, tahap selanjutnya perkembangan pengunjung tidak meningkat, dan 

pada tahap akhir adalah jumlah pengunjung menurun. Usaha pengembangan wisata 
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diharapkan mampu mempertahankan dan memperpanjang kondisi ekosistem yang ada 

agar tetap diminati oleh para wisatawan. 

Pengembangan pariwisata di kawasan alam harus memperhatikan beberapa prinsip 

yaitu : 

 Pengembangan wisata alam harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang. 

 Menyesuaikan antara potensi alam dan tujuan pengembangan. 

 Sedapat mungkin pengembangan yang dilakukan mempunyai fungsi ganda, 

dalam arti memberikan keuntungan secara ekonomi dan tidak meninggalkan 

aspek konservasi. 

 Sejauh mungkin tetap mengalokasikan areal untuk tidak dikembangkan. 

 

Kriteria pengembangan kawasan wisata alam di bagi menjadi empat 

pengembangan, yaitu pengembangan Intensif, Ekstensif, Dilindungi, dan Zonasi. 

Seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini. 

TABEL  KRITERIA PENGEMBANGAN WISATA ALAM 

No Pengembangan Kawasan Wisata Alam 

Jumlah Hari Orang 

Kunjung 

(Arce/Tahun) 

1. Intensif 
Area wisatawan rombongan tidak 

rentan 
2000 

2. Ekstensif Area ekosistemnya (agak rentan) 75 

3. Dilindungi 

Area alam, cagar alam, taman, 

nasional, suaka margasatwa 
2 

Area alam masyarakat primitive 2 

Area alam yang rentan 7 

4. 
Zonasi (intensif 

dilindungi) 
Artefak/Heritage 

2-2000 (tergantung 

pada zona) 

Sumber: Douglas, 1978 (dalam Fandeli, 2000 Pengusahaan Ekowisata) 



[Prospektus Wisata Pantai Serang] KABUPATEN BLITAR 

 

Laporan Akhir  32 
 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 prinsip-prinsip 

pengembangan wisata alam dan kriteria-kriteria pengembangan dioperasionalisasikan 

dalam pengembangan pariwisata alam diarahkan pada: 

 Pengusahaan/pengembangan pariwisata alam dilaksanakan pada sebagian kecil 

areal blok pemanfataan, dan tetap memperhatikan pada aspek kelestarian. 

 Pengusahaan/pengembangan wisata alam tidak dibenarkan malakukan 

perubahan mendasar pada bentang alam dan keaslian habitat. 

 Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata harus didasarkan pada identitas 

lokal. 

 Kegiatan pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat 

dalam rangka pemberdayaan ekonomi. 

 Pengembangan pariwisata harus mampu membuka lapangan kerja dan 

kesempatan usaha bagi masyarakat lokal. 

 

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 : 

 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: 
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1.  Atraksi 

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: Keindahan alam  

1. Iklim dan cuaca 

2. Kebudayaan 

3. Sejarah 

4. Ethnicity atau sifat kesukuan 

5. 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 

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 
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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 

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 
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 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 : 

1. Objek dan daya tarik wisata 

2. Prasarana wisata 

3. Sarana wisata 

4. Infrastruktur 

5. Masyarakat/lingkungan/budaya 

 

Pengembangan pariwisata ini mempunyai dampak positif maupun dampak 

negative, dampak positif dari pengembangan pariwisata meliputi : 

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 
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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 

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

kekurangan air, keramaian lalu lintas dan kerusakan dari pemandangan 

alam yang tradisional 
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Saat ini pariwisata menduduki peringkat kedua penghasil devisa negarasetelah 

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, Analisis dampak 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. 

Selain 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 

pengganda sebagai akibat pengaruh unit uang yang dibelanjakan terhadap kegiatan 

perekonomian wilayah negara yang dikunjungi. Jika nilai koefisien penggandanya 
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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. 

Indonesia 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 

perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan 

kelembagaan pariwisata. Diharapkan, baik pemerintah pusat maupun daerah 
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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 

 

4.4. Perencanaan Pengembangan 

Perencanaan pengembangan wisata meliputi beberapa aspek, yaitu : 

 Aspek Perencanaan Pengembangan obyek wisata alam mencakup sistem 

perencanaan kawasan, penataan ruang (tata ruang wilayah), standarisasi, 

identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral, pendanaan, dan sistem informasi 

obyek wisata alam.  

 Aspek Kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, 

sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan, secara 
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operasional merupakan organisasi dengan SDM dan peraturan yang sesuai dan 

memiliki efisiensi tinggi. 

 Aspek Sarana dan Prasarana yang memiliki dua sisi kepentingan, yaitu : 

(1) alat memenuhi kebutuhan pariwisata alam,  

(2) sebagai pengendalian dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan, 

pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan daya dukung 

sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal. 

 Aspek Pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme dan pola 

pengelolaan obyek wisata alam yang siap mendukung kegiatan pariwisata alam 

dan mampu memanfaatkan potensi obyek wisata alam secara lestari. 

 Aspek Pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan 

obyek wisata alam untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada pihak 

ketiga dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. 

 Aspek Pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama 

dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 Aspek Peran Serta Masyarakat melalui kesempatan-kesempatan usaha sehingga 

ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Aspek Penelitian dan Pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan, dan 

social ekonomi dari obyek wisata alam. Diharapkan nantinya mampu 

menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan, 

kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan obyek wisata alam. 

 

Dalam rangka mengembangkan obyek wisata perlu segera dilaksanakan 

inventarisasi terhadap potensi nasional obyek wisata alam secara bertahap sesuai 

prioritas dengan memperhatikan nilai keunggulan saing dan keunggulan banding, 

kekhasan obyek, kebijaksanaan pengembangan serta ketersediaan dana dan tenaga. 

Potensi daerah obyek wisata alam yang sudah ditemukan segera diinformasikan dan 

dipromosikan kepada calon penanam modal.Perlu dikembangkan sistem kemitraan 

dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat yang ada, dalam rangka 

mendukung optimalisasi pengembangan obyek wisata alam.Peranan pemerintah 
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daerah dalam pengembangan obyek wisataalam sangat penting,dengan melaksanakan 

koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring pengembangan obyek wisata 

alam. 

 

4.5. Konsep Daya Tarik Wisata 

 Pengertian Daya Tarik Wisata 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, Daya Tarik 

Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan 

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

manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. 

Ada lima unsur penting dalam suatu objek wisata yaitu :  

(1) Attractionatauhal – hal yang menarik perhatian wisatawan; 

(2) Facilities atau fasilitas – fasilitas yang diperlukan; 

(3) Infrastructure atau infrastruktur dari objek wisata, 

(4) Transportation atau jasa – jasa pengangkutan; 

(5) Hospitality atau keramahtamahan, kesediaan untuk menerima tamu. 

 

Berdasarkan Pengertian diatas penulis mendefinisikan bahwa daya tarik wisata 

merupakan suatu keunikan dan keistinmewaan yang dimiliki di suatu obyek wisata 

sehingga bisa menarik wisatawan berkunjung. 

 Jenis-jenis Daya Tarik 

Daya tarik wisata menurut Direktoral Jendral Pemerintahan di bagi menjadi tiga 

macam, yaitu : 

a)  Daya Tarik Wisata Alam 

Daya Tarik Wisata Alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki 

daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha 

budi daya. 

Potensi wisata alam dapat dibagi menjadi 4 kawasan yaitu : 

1. Flora fauna 
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2. Keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya eksistem pantai dan ekosistem 

hutan bakau 

3. Gejala alam,misalnya kawah, sumber air panas, air terjun dan danau 

4. Budidaya sumber daya alam, misalnya sawah, perkebunan, peternakan, usaha 

perikanan 

b)  Daya Tarik Wisata Sosial Budaya 

Daya Tarik Wisata Sosial Budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai 

objek dan daya tarik wisata meliputi museum, peninggalan sejarah, upacara adat, 

seni pertunjukan dan kerajinan. 

c)  Daya Tarik Wisata Minat Khusus 

Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan 

di 

Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi 

khusus. 

Dengan demikian, biasanya para wisatawan harus memiliki keahlian. Contohnya: 

berburu mendaki gunung, arung jeram, tujuan pengobatan, agrowisata, dll. 

 

Perencanaan dan pengelolaan Daya tarik wisata alam, sosial budaya maupun 

objek wisata minat khusus harus berdasarkan pada kebijakan rencana pembangunan 

nasional maupun regional. Jika kedua kebijakan rencana tersebut belum tersusun, tim 

perencana pengembangan daya tarik wisata harus mampu mengasumskan rencana 

kebijakan yang sesuai dengan area yang bersangkutan. 

 

4.6. Konsep Alternatif Wisata 

 Pengertian Alternatif Wisata 

Pengertian alternatif wisata merupakan kecendrungan baru dari bentuk 

pariwisata yang dikembangkan selama ini, yang memperhatikan kualitas 

pengalaman yang diperoleh wisatawan, kualitas lingkungan, dan kualitas sosial 

budaya masyarakat setempat serta kualitas lingkungan, dan kualitas pengalaman 
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yang dikembangkan selama ini, yang memperhatikan kualitas sosial budaya 

masyarakat setempat serta kualitas hidup masyarakat lokal. 

Pariwisata alternatif merupakan suatu kegiatan kepariwisataan yang tidak 

merusak lingkungan, berpihakpada ekologi dan menghindari dari dampak negatif 

dari pembangunan pariwisata berskala besar yang dijalankan pada suatu area yang 

tidak terlalu cepat pembangunannya. Berdasarkan pnegertian diatas maka 

pariwisata alternatif yaitu suatu obyek wisata pilihan lain yang akan dikunjungi 

wisatawan yang cenderung melihat pada kualitas lingkungan dan menjaga obyek 

wisata dengan menghindari dampak negatif dari suatu obyek. 

 

Konsep Wisata Alam 

 Pengertian Konsep Wisata Alam (Ekowisata) 

Pengertian tentang wisata alam mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 

Namun pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalahsuatu bentuk wisata yang 

bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat 

secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakatsetempat. 

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwah "Wisata alam 

atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif 

masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk 

mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan 

satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada baik dari 

masa lampau maupun masa kini. 

 

4.7. Konsep Minat Khusus 

Wisata minat khusus petualangan dapat didefinisikan sebagai bentuk perjalan 

wisata yang dilakukan di suatu lokasi yang memiliki atribut fisik yang menekankan 

unsur tantangan, rekreatif, dan pencapaian keinginan seorang wisatawan melalui 

keterlibatan/ interaksi dengan unsur alam. 

Wisatawan yang terlibat dalam wisata minat khusus dapat di bagi menjadi 2 antara 

lain: 
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1) Kelompok Ringan (soft Adventure): Kelompok yang melihat keterlibatan dirinya lebih 

merupakan keinginan untuk mencoba aktifitas baru, sehingga tingkat tantangan 

yang dijalani cenderung pada tingkat ringan sapai rata-rata. 

2) Kelompok Berat (Hard Adventure): Kelompok yang memandang keikutsertaannya 

dalam kegiatan wisata minat khusus petualangan lebih merupakan sebagai tujuan 

atau motivasi utama, sehingga cenderung terlibat lebih aktif dan serius pada 

kegiatan yg diikuti. Kelompok ini cenderung mencari produk yg menawarkan 

tantangan di atas rata-rata. 

Berdasarkan pengertian diatas maka pengertian wisata minat khusus adalah suatu 

ketertarikan seseorang yang berkaitan dengan hobbi dimana wisatwan akan datang 

obyek wisata yang memiliki atribut fisik. 

 

4.8. Undang- Undang Konservasi 

Istilah Konservasi yang biasa digunakan pada arsitek mengacu pada Monument 

and Site (ICOMOS) tahun 1981, yaitu Charter For The Conservation Of Place Of 

Cultural Significance, Burra, Australia, yang di kenal Burra Charter. Konsep Konservasi 

adalah semua kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan 

dalam piagam tersebut. Konservasi adalah proses pengelolaan suatu tempat atau 

ruang atau objek agar makna kultural yang terkandung didalamnya terpelihara dengan 

baik. Sesuai dengan pasal 34 yang didalamnya tedapat ayat antara lain: 

a. Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam 

dilaksanakan oleh Pemerintah. 

b.  Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata 

alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. 

Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak 

pengusahaan atas 

c. zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam 

dengan mengikutsertakan rakyat. 

Berdasarkan pengertian diatas bahwa konservasi adalah suatu kegiatan perlindungan 

terhadap suatu obyek wisata serta isinya dan belum terkontaminasi oleh apapun  
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4.9. Undang-Undang taman Nasional 

Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem 

asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 

Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: 

1. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; misalnya : tempat penelitian, uji 

coba, pengamatan fenomena alam, dll 

2. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; misalnya : tempat 

praktek lapang, perkemahan, out bond, ekowisata, dll 

3. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, 

dan angin serta wisata alam; misalnya : pemanfaatan air untuk industri air 

kemasan, obyek wisata alam, pembangkit listrik (mikrohidro/pikohidro), dll 

4. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; misalnya : penangkaran rusa, buaya, 

anggrek, obat-obatan, dll 

5. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; misalnya : kebun 

benih, bibit, perbanyakan biji, dll. 

6. Pemanfaatan tradisional. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan 

pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan 

tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. 

 

Terhadap masyarakat di sekitar Taman Nasional dilakukan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional 

dilakukan melalui : 

 Pengembangan desa konservasi; 

Pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok 

pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin pengusahaan jasa wisata 

alam; Fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat. 

Sesuai dengan pasal 7 yang didalamnya tedapat ayat antara lain : 

a. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan meliputi: 

b. Perlindungan dan pengamanan; 
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c. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya; 

d. Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya; 

e. Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; 

f. Pembinaan habitat dan populasi; 

g. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa lingkungan; 

h. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata 

alam  

i. Pemanfatan kondisi/jasa Iingkungan. 

 

Berdasarkan pengertian diatas maka Taman nasional adalah suatu kawasan yang 

dilindungi oleh balai nasional sebagai pengelola pengembangan yang bisa 

dimanfaatkan untuk penelitian dan pendidikan 

 

4.10. Falisitas Transportasi 

Fasilitas transportasi dalam bidang kepariwisataan sangat erat hubungannya 

dengan aksesibilitas. Aksesibilitas yang dimaksud yaitu frekuensi penggunaan 

kendaraan yang dimiliki dapat mempersingkat waktu dan tenaga serta lebih 

meringankan biaya perjalanan. Aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai 

daerah tujuan wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis, serta 

tersedianya sarana transportasi ke tempat tujuan tersebut. Kondisi transportasi itu 

seperti jalan, keberadaan moda angkutan, terminal, stasiun pengisian bahan bakar dan 

lainnya. Ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas yang berkaitan 

dengan transportasi yang dapat menjadi semacam pedoman termasuk berikut ini. 

1. Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan pelayanan pengangkutan 

lokal ditempat tujuan harus tersedia untuk semua penumpang sebelum berangkat 

dari daerah asal. 

2. Sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah kriminalitas. 

3. Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan simbol-simbol 

harus dikembangkan dan dipasang di semua bandar udara. 
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4. Sistem informasi harus menyediakan data tentang informasi pelayanan 

pengangkutan lain yang dapat dihubungi diterminal termasuk jadwal dan tarif. 

5. Informasi terbaru dan sedang berlaku, baik jadwal keberangkatan atau kedatangan 

harus tersedia di papan pengumuman, lisan atau telepon. 

6. Tenaga kerja untuk membantu para penumpang. 

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

pengangkutan lokal. 

8. Peta kota harus tersedia bagi penumpang.  

 

4.11. Obyek wisata 

Ada tiga syarat dalam pengembangan suatu daerah untuk menjadi suatu daerah 

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

pasar, yaitu: 

a. “something to see”. 

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

berbedadengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. 

c. “something to  

d. do”. 

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. 

 

Obyek wisata yang menampilkan berbagai atraksi antara lain 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: 
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ya pegunungan, perbukitan, pantai, air 

terjun, dan gunung berapi. 

 

 Flora dan fauna yaitu tersedia di cagar alam dan daerah perburuan. 

 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. 

lampau seperti artifak dan situs 

 kerajinan tangan 

 keagamaan. 

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

 

4.12. 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). 

 

 Informasi dan promosi 

Dalam pengembangan wisata yang diperlukan adalah 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 
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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. 

d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata 

dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di 

waktu yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud 

dengan strategi pengembangan daya tarik wisata dalam penelitian ini adalah 

usaha-usaha terencana yang disusun secara sistimatis yang dilakukan untuk 

mengembangkan potensi yang ada dalam usaha meningkatkan dan 

memperbaiki daya tarik wisata sehingga keberadaan daya tarik wisata itu lebih 

diminati oleh wisatawan. 

 Partisipasi Masyarakat 

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.  
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Pelaksanaan partisipasi menjadi 2 jenis partisipasi yaitu partisipasi pasif dan 

partisipasi aktif, yaitu : 

1  Partisipasi pasif : pelatihan dan informasi, Pendekatan Komunikasi satu arah 

seperti antara guru dan murid yang diterapkan antara staff proyek dan 

masyarakat. 

2  Partisipasi aktif : pelatihan dan Dialog, komunikasi dua arah memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan petugas penyuluh 

dan pelatih dari luar. 

 Tipologi Partisipasi 

Dari identifikasi partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) tipe 

berdasarkan karakteristiknya, yaitu : 

a) Partisipasi pasif/manipulatif,  

b) partisipasi dengan cara memberikan informasi,  

c) partisipasi melalui konsultasi,  

d) partisipasi untuk insentif materil,  

e) partisipasi fungsional, 

f) partisipasi interaktif,  

g) self mobilization.  

 

Identifikasi tersebut dapat dijelas sebagai berikut ; 

1. Partisipasi pasif/ manipulatif  

o Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah 

terjadi; 

o Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa 

memperhatikan tanggapan masyarakat;  

o Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar 

kelompok sasaran. 

2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi 

 Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; 
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 Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses 

penyelesaian; 

 Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat. 

3. Partisipasi melalui konsultasi  

o Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; 

o Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri 

untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan 

memodifikasi tanggapantanggapan masyarakat;  

o Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; 

o Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan 

masyarakat (sebagai masukan)  

4. Partisipasi untuk insentif materil 

 Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti 

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

 Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya;  

 Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis. 

5. Partisipasi fungsional  

o Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan 

yang berhubungan dengan proyek; 

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

yang disepakati; 

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

dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri. 

6. Partisipasi interaktif  

o Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada 

perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan 

kelembagaan yang telah ada; 

o Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari 

keragaman 
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o perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematik;  

o Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-

keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh 

penyelenggaraan kegiatan. 

7. Self mobilization  

o Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak 

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

yang mereka miliki; 

o Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk 

mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; 

o Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada. 

 

 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan 

program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. 

Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan 

penghasilan. Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam 

berpartisipasi, yaitu: 

 Usia 

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang 

terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Umumnya mereka dari 

kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral kepada nilai dan 

norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang 

berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 

 Jenis kelamin 

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa 

mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang 

berarti bahwa 
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dalam banyak masyarakat peranan wanita yang terutama adalah mengurus 

rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah 

bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang 

semakin baik. 

 Pendidikan 

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk 

nberpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang 

terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan 

kesejahteraan seluruh masyarakat. 

 Pendapatan 

Pendapatan dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan. 

Karena umumnya pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan 

yang akan didapat. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi 

kebutuhan seharihari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam 

suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian, 

sehingga fokusnya lebih kepada pendapatan atau penghasilan dari masyarakat, 

bukan dari jenis pekerjaan. 

 

4.13. Organisasi Industri Pariwisata  

1.  Organisasi Pariwisata Pemerintah ( Nasional ) 

Organisasi Industri Pariwisata di Indonesia mengalami banyak perkembangan 

dan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan. Perubahan nama dan 

lingkup kegiatan lembaga: 

a.  Tahun 1975 masalah pariwisata berada di bawah Departemen Perhubungan. 

b.  Tahun 1984 Kepariwisataan Indonesia di bawah Departemen Pariwisata, Pos 

dan Telekomunikasi sejak awal pelita IV dengan Kabinet Pembangunan IV. 

c.   Departemen pariwisata, Pos dan Telekomunikasi berubah menjadi Departemen 

Pariwisata, Seni dan Budaya pada masa pemerintahan BJ. Habibie. 

d.  Tahun 1999 di bawah koordinasikan Departemen Pariwisata dan Kesenian. 
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e.   Kepariwisataan pada Kabinet Gotong Royong dipimpin oleh Departemen 

Pariwisata, Seni dan Budaya. 

2. Organisasi Pariwisata Pemerintah ( Regional ) 

a.  Asean Tourism Forum ( ATF ) 

3.  Organisasi Pariwisata Pemerintah ( Internasional ) 

 a.  United Nation – World Tourism Organization ( UN-WTO ) 

Tujuan dibentuknya UN-WTO adalah  untuk mempromosikan dan 

mengembangkan pariwisata agar memberi andil bagi pembangunan ekonomi, 

saling pengertian internasional, perdamaian, kesejahteraan dan saling 

menghormati, berdasarkan hak-hak azazi dan kemerdekaan bagi semua, tanpa 

membedakan ras, jender, bahasa dan / atau agama. 

Keanggotaanya dibedakan menjadi 3 kategori antara lain: 

1)      Anggota Penuh ( Full Members ) 

2)      Anggota Sekutu ( Associate members ) 

3)      Anggota Afiliasi ( Affiliate Members ) 

4.  Organisasi Pariwisata Swasta ( Nasional ) 

a.  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI ) 

b.  Association of the Indonesia Tours & Travel Agencies ( ASITA ) 

c.  Indonesia Housekeeper Association ( IHKA ) 

d.  Himpunan Pramuwisata Indonesia ( HPI ) 

5.  Organisasi Pariwisata Swasta ( Internasional ) 

a.  Internasional Hotel & Restoran Association ( IHRA ) 

IHRA merupakan perubahan dari Internasional Hotel Association yang 

didirikan pada tahun 1947. IHRA adalah suatu organisasi swasta yang non profit 

dan merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus 

mengabdikan diri dalam mempromosikan dan memperjuangkan kepentingan 

hotel dan restoran di seluruh dunia. 
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b.  Pasific Asia Travel Association ( PATA ) 

PATA secara hukum berkedudukan di Honolulu, Hawai, merupakan 

organisasi pariwisata swasta internasional yang didirikan terutama untuk 

mempromosikan kawasan Asia Pasifik sebagai tujuan wisata mancanegara. 

 

c.   International Air Transport Association ( IATA ) 

Adalah asosiasi transportasi udara yang bertujuan memajukan 

pertumbuhan pengangkutan udara yang teratur, ekonomis dengan pelayanan 

rute-rute internasional yang baik. IATA dibentuk pada tahun 1945 dan berpusat 

di Canada. 
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BAB V 
WISATA PANTAI DI KABUPATEN BLITAR 

 

  Kabupaten Blitar mempunyai banyak pantai yang potensial sebagai tujuan 

wisata, pantai-pantai tersebut semuanya ada di Samudra Indonesia, dimana 

karakteristis pantai di selatan Pulau jawa ini adalah mempunyai ombak yanh besar dan 

pemenadangan yang elok dan eksotik. Selain itu pantainya mempunyai hamparan pasir 

yang dikelilingi tebingt-tebimng karang yang bagus, sehingga memberikan 

pemandangan yang sangat bagus.  

Dalam pengembangan wisata pantai di kabupaten Blitar, perlu diperhatikan : 

 Kondisi aktual (fisik dan nonfisik) dan aspek pengembangan wisata bahari di 

objek wisata pantai Serang. 

 Kebijakan pengembangan objek wisata pantai Serang sebagai strategi 

perencanaan pengembangan wisata bahari. 

 Aktivitas wisata pantai Serang sebagai daya tarik pengunjung yang 

mempengaruhi kepuasan wisatawan Pantai Serang serta pasar produk wisata 

pantai Serang sebagai strategi perencanaan pengembangan wisata bahari. 

 Strategi perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan (Sustainable 

Tourism) dari objek wisata Pantai Serang dalam rangka pengembangan wisata 

bahari. 

 

Kebijakan pariwisata mencoba untuk menyediakan pengalaman pengunjung yang 

berkualitas dan memberikan “profit”/keuntungan kepada para stakeholder destinasi 

sambil memastikan bahwa destinasi tidak dikompromi dalam integritas lingkungan, 

sosial dan budaya. Terdapat beberapa fungsi dari kebijakan 

pariwisata, yakni sebagai berikut : 

o Menentukan aktifitas dan perilaku yang diharapkan. 

o Memberikan suatu arahan (direction) dan bimbingan untuk semua stakeholder 

pariwisata di suatu destinasi 
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o Memfasilitasi consensus berdasarkan strategi dan tujuan yang spesifik untuk 

suatu daerah destinasi tertentu. 

o Memberikan kerangkan untuk diskusi public/swasta tentang peran dan 

kontribusi dari sektor pariwisata kepada ekonomi dan kepada masyarakat secara 

umum. 

o Memberikan kerangka untuk diskusi publik/swasta tentang peran dan kontribusi 

dari sektor pariwisata kepada ekonomi dan kepada masyarakat secara umum. 

o Memungkinkan pariwisata bisa berhadapan bersama dengan sektor-sektor lain 

dari ekonomi. 

 

5.1. Strategi Perenacanaan dan Pengembangan Obyek Wisata Bahari  

Dalam merencanakan dan mengembangkan obyek wisata bahari, dalam hal ini 

Pantai Serang terdapat beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam 

melakukan perencanaan pariwisata, diantaranya: 

1. Continous Incremental, and Flexible Approach, dimana perencanaan dilihat 

sebagai proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan 

dengan memonitor feed back yang ada. 

2. System Approach, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan 

perlu direncanakan seperti dengan tehnik analisa sistem. 

3. Comprehensive Approach, berhubungan dengan pendekatan sistem diatas, 

dimana semua aspek dari pengembangan pariwisata termasuk didalamnya 

institusi elemen dan lingkungan serta implikasi sosial ekonomi, sebagai 

pendekatan holistik. 

4. Integrated Approach, berhubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan 

dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem dan 

keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem 

yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada 

area. 

5. Environmental and sustainable development approach, pariwisata direncanakan, 

dikembangkan, dan dimanajemeni dalam cara dimana sumber daya alam dan 
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budaya tidak mengalami penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari 

sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini. 

6. Community Approach, pendekatan yang menekankan pada pentingnya 

memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses 

pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan 

dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan 

manfaatnya terhadap sosial ekonomi. 

7. Implementable Approach, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan 

rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat diterapkan, dengan 

tehnik yang digunakan adalah tehnik implementasi termasuk pengembangan, 

program aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi. 

8. Application of systematic planning approach, pendekatan ini diaplikasikan dalam 

perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari aktivitas. 

Goals biasanya termasuk aspek-aspek seperti meningkatkan kepuasan 

pengunjung, diversifikasi pasar pariwisata, meningkatkan kontribusi pariwisata kepada 

ekonomi local, dan mengembangkan potensi pariwisata suatu daerah. Sementara 

objectives adalah lebih spesifik (khusus) dan berhubungan dengan tindakan-tindakan 

yang aktual. Objectives bertujuan untuk mengarahkan tindakan yang akan membantu 

mencapai goal-goal pembangunan. Jadi objectives harus lebih realistis, dapat diukur 

dan mampu dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. 

Membentuk strategi pariwisata terdiri dari tiga langkah, yaitu: 

1. Identifying Opportunities and Constraints (Based on an evacuation of supply 

and demand). 

2. Setting development Goals and Objective (Addressing issues needing attention 

in the short, medium and longer term). 

 

Konsep Perencanaan Strategis Perencanaan adalah proses kumpulan kebijakan 

dan bagaimana mengimplementasikannya. Ada beberapa hal penting di dalam fungsi 
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kebijakan regional dan lokal sebagai alat yang sangat penting di dalam kegiatan 

kepariwisataan, yaitu antara lain:  

1) Perencanaan harus mampu meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas, 

membutuhkan perubahanperubahan yang membangun, disamping 

pengembangan lokasi yang potensial untuk mengembangkan kualitas atraksi 

yang dapat dijual.  

2) Kebijakan kepariwisataan harus lebih memiliki peranan penting dari kegiatan 

promosi, kebijakan tersebut harus didukung oleh penelitian.  

3) Perencanaan kepariwisataan memerlukan kerjasama public dan privat agar 

segala harapan stakeholders bisa terpenuhi.  

4) Perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat memperkuat semua 

perencanaan, mendukung pembangunan pariwisata yang baik hingga pada 

tingkat destinasi.  

5) Perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat merangsang usaha 

(bisnis) untuk memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan daerah. 

6) Kebijakan harus dapat menghubungkan bisnis dengan pemerintah dan non-

profit atraction, seperti kebijakan perencanaan usaha atraksi (alam dan budaya) 

harus didukung oleh bisnis perjalanan dan akomodasi lainnya. 

 

5.2. Konsep dan Prinsip ‘Sustainable Tourism’ 

Sustainable Tourism (pariwisata berkelanjutan) dan Sustainable development 

(pembangunan berkelanjutan) adalah istilah yang mengakibatkan bermacam-macam 

tanggapan/respons dari manajer-manajer, perencana-perencana pariwisata, serta 

pembela/advokat lingkungan, baik skeptic sampai yang memperhatikan. 

Menurut WTO dalam agenda 21 untuk industri travel dan pariwisata menyatakan : 

Sustainable tourism development memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat 

daerah tujuan wisata sambil melindungi dan mengembangkan peluang pada masa 

depan. Dipandang sebagai sesuatu yang mengarahkan ke manajemen, seluruh sumber 

daya dengan cara :  

o Policy 
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o Goals 

o Objectives 

o Action 

o Plan 

Memaksimalkan keuntungan pariwisata di destinasi, sambil mendorong penggunaan 

sumber daya local secara sustainable. 

Policy atau kebijakan dapat dibagi menjadi : 

1. Review penyediaan program pelatihan ‘customer care’ didaerah ini. 

2. Hubungi perusahaan local untuk mengatur pelatihan dengan ‘customer care trainers’ 

3. Mengkoordinasi pelatihan ini dengan 50% perusahaan local. 

 

Goals atau tujuan dapat dibagi menjadi : 

1. Meningkatkan standard kualitas pelayanan. 

2. Mendorong lebih banyak wisatawan mengunjungi tempat alternative. 

3. Memperpanjang musim pariwisata. 

 

Obyektif dapat dibagi menjadi : 

1. Meningkatkan program pelatihan “customer service” 50% dalam 2 tahun. 

2. Meningkatkan jumlah trips ke tempat ‘non-core’ dari 20 – 30% dari seluruh trips 

dalam 3 tahun. 

3. Meningkatkan jumlah ‘offseason’ tourism trips sebanyak 10% dalam 2 tahun. 

 

Isu-isu strategis dalam Sustainable Tourism adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan tanggung jawab Stakeholder Corporate 

2. Menghasilkan Bentuk pariwisata yang cocok 

3. “Sustaining” Sumber Daya Sosial dan Budaya 

4. “Sustaining” Lingkungan Alam 

5. Kebutuhan atas rencana yang efektif untuk Perencanaan Daerah Tujuan Wisata 

6. Peranan “Carrying Capatities” dan indikator-indikator dalam Sustainable Tourism. 

7. Menghindari konflik 
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8. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat 

9. Pengarahan untuk masa depan. 

 

5.3. Konsep dan Strategi Pengembangan 

Daerah Tujuan Wisata Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan 

pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat 

meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan 

pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama 

dalam sustainability development  

1. Ecological Sustainability, yakni memastikan bahwa pengembangan yang 

dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya 

ekologi yang ada. 

2. Social and Cultural Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang 

dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan 

sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat 

tersebut. 

3. Economic Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang 

dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan 

dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang. Sementara itu dilain hal, 

sector pariwisata terdiri atas beberapa komponen yang berbeda yang harus 

benar-benar dimengerti dan direncanakan dan dikembangkan secara 

terintegrasi dalam masyarakat.  

 

5.4. Perencanaan Pariwisata 

Kebijakan pariwisata memberikan filsafat dasar untuk pembangunan dan 

menentukan arah pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa depan. 

Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika 

sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, 

perencanaan merupakan factor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. Terdapat 
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beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan 

pariwisata, diantaranya: 

1. Continous Incremental, and Flexible Approach, dimana perencanaan dilihat sebagai 

proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan 

memonitor feed back yang ada. 

2. System Approach, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan perlu 

direncanakan seperti dengan tehnik analisa sistem. 

3. Comprehensive Approach, berhubungan dengan pendekatan sistem diatas, dimana 

semua aspek dari pengembangan pariwisata termasuk didalamnya institusi elemen 

dan lingkungan serta implikasi sosial ekonomi, sebagai pendekatan holistik. 

4. Integrated Approach, berhubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan 

dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem dan 

keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem 

yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada 

area. 

5. Environmental and sustainable development approach, pariwisata direncanakan, 

dikembangkan, dan dimanajemeni dalam cara dimana sumber daya alam dan 

budaya tidak mengalami penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari 

sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini. 

6. Community Approach, pendekatan yang menekankan pada pentingnya 

memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses 

pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan 

kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap 

sosial ekonomi. 

7. Implementable Approach, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan 

rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat diterapkan, dengan tehnik 

yang digunakan adalah tehnik implementasi termasuk pengembangan, program 

aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi 
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8. Application of systematic planning approach, pendekatan ini diaplikasikan dalam 

perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari aktivitas. Goals biasanya termasuk 

aspek-aspek seperti meningkatkan kepuasan pengunjung, diversifikasi pasar 

pariwisata, meningkatkan kontribusi pariwisata kepada ekonomi local, dan 

mengembangkan potensi pariwisata suatu daerah. Sementara objectives adalah 

lebih spesifik (khusus) dan berhubungan dengan tindakan-tindakan yang aktual. 

Objectives bertujuan untuk mengarahkan tindakan yang akan membantu mencapai 

goal-goal pembangunan. Jadi objectives harus lebih realistis, dapat diukur dan 

mampu dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.  

 

5.5. Konsep Perencanaan Strategis 

Perencanaan adalah proses kumpulan kebijakan dan bagaimana  

engimplementasikannya, yang menegaskan bahwa ada beberapa hal penting di dalam 

fungsi kebijakan regional dan lokal sebagai alat yang sangat penting di dalam kegiatan 

kepariwisataan, yaitu antara lain :  

 Pertama, perencanaan harus mampu meningkatkan pertumbuhan yang 

berkualitas, membutuhkan perubahanperubahan yang membangun, 

disamping pengembangan lokasi yang potensial untuk mengembangkan 

kualitas atraksi yang dapat dijual.  

 Kedua, kebijakan kepariwisataan harus lebih memiliki peranan penting dari 

kegiatan promosi, kebijakan tersebut harus didukung oleh penelitian.  

 Ketiga, perencanaan kepariwisataan memerlukan kerjasama public dan 

privat agar segala harapan stakeholders bisa terpenuhi.  

 Keempat, perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat 

memperkuat semua perencanaan, mendukung pembangunan pariwisata 

yang baik hingga pada tingkat destinasi.  

 Kelima, perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat merangsang 

usaha (bisnis) untuk memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan 

daerah.  
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 Keenam, kebijakan harus dapat menghubungkan bisnis dengan pemerintah 

dan non-profit atraction, seperti kebijakan perencanaan usaha atraksi (alam 

dan budaya) harus didukung oleh bisnis perjalanan dan akomodasi lainnya.  

 

5.6. Pantai Serang 

 Pantai serang terletak dibagian selatan Kabupaten Serang, masuk wilayah 

Kecamatan Panggungrejo, Pantai Serang bersebelahan dengan Pantai Tambak rejo 

dan Jolosutro yang juga masuk wilayah Kabupaten Blitar. 

 

Pantai Serang Blitar merupakan salah satu pantai di kawasan laut hindia yang 

indah dan cocok untuk dikunjungi bersama teman atau keluarga, terletak di Desa 

Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar Jawa Timur, kurang lebih sekitar 45 

Km dari pusat Kota Blitar. Dengan hamparan pantai disini bisa dibilang cukup luas, 

pasir putih dan bibir pantai yang landai, serta ombak yang tidak terlalu besar membuat 

pantai ini sangat cocok untuk digunakan sebagai tempat bermain air, mandi di pantai 
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dan berjemur atau sekedar berfoto menikmati keindahan alam yang ada, perpaduan 

antara pantai dan perbukitan yang indah tak akan membuat anda kecewa ketika 

berkunjung kesini. 

Disini sebenarnya terdapat 3 kompleks pantai dimana pantai kedua dan ketiga 

berada di sebelah barat pantai utama, dan pisahkan oleh bukit. Dimana dipantai utama 

juga dipakai oleh tempat larung sesaji dalam kegiatan tanggal 1 suro seperti yang ada 

di Pantai Balekambang Malang. 

Selain itu disini juga terdapat perkampungan nelayan yang biasanya menangkap 

lobster dan ikan dengan cara tradisional mereka. Untuk mencapai pantai ini sendiri 

memerlukan stamina yang cukup besar karena jaraknya yang cukup jauh, dengan 

medan jalan yang bisa dibilang tidak baik dan membingungkan jika tidak cermat 

melihat rambu jalan anda akan salah jalan, karena kurangnya rambu penunjuk jalan 

kesana. Jalan kea rah pantai serang ini melewati hutan jati yang jalannya masih belum 

baik,serta melewati perkampungan. 

Di Pantai szerang ini terdapat pantai berpasir yang indah, ombak disini tidak 

telalu besar karena letaknya sedikit menjorok ke dalam, atau semacam teluk kecil 

sehingga ombak yang besart sudah dipecah dilepas pantai. Pantai pasir ini sangat 

cocok untuk tempat bermain bagi wisatawan, baik anak-anak maupun orang tua. 

Tebing karang yang terdapat dikiri kanan pantai menambah keindahan pantai ini. 

 Di sekitar pantai ini juga terdapat pedagang makanan dan minuman yang 

menyediakan berbagai makanan serta minuman, khususnya degan atau kelapa muda. 

Di area sini juga terdapat kawasan untuk berbagai kegiatan, seperti perkemahan, 

arena bermain yang luas dan lahan untuk bercengkerfama dengan keluarga. 

 

5.7. Simpan Harta Karun Jepang 

Konon Pantai Serang juga menyimpan banyak misteri. Tempat ini dipercaya 

sebagai tempat hilangnya Supriyadi, Pahlawan PETA. Di pantai ini juga banyak 

terdapat goa yang dikenal sebagai peninggalan Jepang, oleh masyarakat setempat 

goa-goa tersebut menyimpan harta karun. 
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Goa itu hanya berjarak sekitar satu kilometer dari bibir Pantai Serang, ke arah 

perbukitan. Sebagian goa tersebut sudah tertutup oleh tanah berpasir yang masuk 

akibat terbawa arus air laut saat pasang dan krena sebab lain. Jika di tempat lain 

orang biasanya mengunjungi sebuah goa untuk rekreasi, ritual mengasah ilmu 

supranatural, mencari wisik, menurut cerita di goa ini yang datang justru ingin 

memburu harta karun. Harta karun yang berupa emas batangan itu dipercaya adalah 

peninggalan tentara Jepang. Jepang memilih goa-goa sebagai tempat pertahanan 

terakhirnya setelah ada kabar tentara Sekutu berhasil mengalahkannya di beberapa 

wilayah jajahannya. 

 

 

Sebagai persiapan tentu saja tentara Jepang menyimpan barang-barang 

berharganya, mulai dari persenjataan, persediaan makanan, dan emas sebagai logam 

mulia yang mempunyai nilai tukar sangat tinggi. Namun, tak jelas sebabnya menurut 

cerita masyarakat setempat, goa itu terkena longsoran sehingga menutupi sebagian 

permukaan goa yang sebenarnya dalam tersebut. Cerita lain juga menyebutkan bahwa 

goa itu tertutup akibat adanya air pasang yang sempat melanda pantai itu. 

Perlu diketahui bahwa saat ramai-ramai tsunami, tempat ini juga tak luput dari 

bencana alam yang mengerikan itu, meski tidak sedahsyat di Aceh. Pada saat berada 

di tempat persembunyiannya itulah diduga ada bencana alam sehingga mengubur 

tentara Jepang dan harta bendanya. 

Pantai yang terletak di pesisir Samudra Hindia ini sebenarnya terdiri atas 3 

komplek pantai. Selain pantai utama, di arah barat melintasi bukit terdapat pantai ke 

http://jawatimuran.files.wordpress.com/2013/04/pantai-serang0001.jpg


[Prospektus Wisata Pantai Serang] KABUPATEN BLITAR 

 

Laporan Akhir  68 
 

dua dengan pasir putih yang tidak terlalu luas bila dibandingkan dengan pantai yang 

pertama. Lebih ke barat lagi terdapat pantai ketiga yang lebih luas dari kedua pantai 

sebelumnya. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih yang landai dengan ombak yang 

tidak begitu deras. Dahulu di sekitar pantai ini dipenuhi oleh batu-batuan putih yang 

indah orang menyebutnya dengan batu Lintang karena model batunya yang putih 

berkilauan, akan tetapi saat ini batu-batuan tersebut telah dieksplorasi karena nilainya 

yang mengiurkan. 

Di tepi pantai, lebih kurang 20 meter dari bibir pantai terdapat perkampungan 

nelayan yang apit oleh bukit di kanan dan kirinya. Tak jauh dari perkampungan 

nelayan terdapat tempat kapal-kapal nelayan yang bersandar. Di samping kiri teluk ini 

terdapat bukit karang yang biasanya digunakan sebagai tempat memancing ikan oleh 

penghobi mancing. Di daerah ini juga banyak nelayan pencari lobster tradisional 

dengan menggunakan peralatan sederhana yaitu selang yang panjang sebagai alat 

untuk membantu pernafasan ketika menyelam menangkap lobster yang menempel di 

karang dasar laut. 

 

5.8. Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 

 Sarana dan prasarana yang ada di dalam area obyek wisata sangat berpengaruh 

pada ketertarikan wisatawan untuk datang ditempat tersebut. Sarana tersebut sangat 

diharap dapat digunakan oleh wisatawan untuk melakukan sesuatu di rea tersebut, 

something to do di area tersebut, misalkan untuk mengekpresikan diri atau ,elaukan 

sesuatu yang membuat mereka relax, senang dan bergembira. 

Sarana dan prasarana tersebut antara lain : 

 Prasarana untuk pertunjukan atau panggung 

Prasarana ini dirancang agar dapat digunakan secara mudah oleh wisatawan, 

misalnya untu teater, baca puisi atai menyanyi. 
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Panggung 

 

 Prasarana untuk bermain wisatawan 

Prasana ini dapat berupa alat permainan atau property yang bisa dipergunakan 

oleh wuisawatan melakukan aktifitas permainan. 
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 Properti untuk foto atau selfi, yang saat ini lag digemari oleh wisatawan, 

Properti ini disediakan untuk wahana bagi wisatawan untuk mengespresikan diri 

dengan berpoto ria. Properti harus dapat menimbulan efek yang unik, spesifik 

atau khas dan tidak ditemukan ditempat lain. 
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 Prasarana untuk memberdayakan masyarakat sekitar 

Prasarana ini dapat berupa lokasi yang dimanfaatkan warga sekitar untuk 

mempertontonkan aktifitas warga sekitar, misalnya cara merajut jala, cara 

membuat rompon, cara memasak makanan khas daerah tersebut dan lain 

sebaginya. 
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5.9. Forum Grup Diskusi 

 Pada hari Rabu 19 September 2017 dilakukan Forum Grup Diskusi dalam rangka 

untuk penyempurnaan pembuatan Prospektus Pantai serang yang diadakan di Ruang 

Rapat Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Atap Kabupaten Blitar, yang 

diikuti oleh beberapa pejabat dari dinas terkait. Dalam forum tersebut dibahas dan 

dihasilkan beberapa saran dan masukan untuk sempurnanya pembuatan prospectus 

ini. Saran dan masukan tersebut, antara lain : 

a. Prospektus nantinya dapat berisi potensi wisata yang ada di Pantai serang 

b. Prospektus tersebut agar juga memberikan pencerahan bagi masyarakat tentang 

kawasan wisata pantai Serang 

c. Dinas terkait yang membidangi wisata agar membauat rencana kerja yang dapat 

mengangkat wisata di Pantai serang ini 

d. Partisipasi masyarakat yang ada di desa tersebut juga harus di tingkatkan dan 

diberi pendampingan agar mereka juga merasakan manfaat atas usaha wisata di 

Pantai serang. 

e. Pantaio Serang masih minim sarana dan property yang dapat menarik minat 

wisatawan. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

 Dari Uraian diatas, maka dapoat disimpulkan bahwa Wisata Pantai Serang 

kabupaten blitar, antara lain : 

1. Pantai serang Kabupaten Blitar mempunyai potensi dan prospek yang baik untuk 

dikembangkan menjadi destinasi wisata pantai yang menarik di kawasan selatan 

kabupaten Blitar.  

2. Saat ini kandisi wisata di Pantai serang masih sangat sederhana dan minim fasilats 

yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan 

3. Wisatawan yang datang di pantai serang sebagian besar merupakan wisatawan 

lokal dari sekitar kawasan Kabupaten Blitas dan belum banyak wisatawan dari luar 

wilayah Blitar. 

4. Masih jarang wisatawan rombonmgan yang datang rekreasi di Pantai serang. 

5. Infrastruktur yang berupa jalan menuju ke Pantai serang masih daklam perbaikan 

dan diharapkan akan semakin baik dikemudian hari. 

6. Banyak event-event budaya yang diselenggarakan di pantai serang belum banyak 

diketahui oleh masyarakat luas. 

 

6.2. Saran 

1. Pantai serang kabupaten Bliartr dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata 

untuk wisata alternative, yaitu wisata yang menampilkan kekayaan alam, 

pemandangan alam laut dengan dikombinasikan jenis wisata soft adventure, 

yaitu menggabungkan wisata alam dengan kegiatan wisata yang menantang 

alam katagori ringan, seperti menjelajah area perkampungan sekitarnya dengan 

bersepeda, jalan sehat atau jenis lain yang menampilkan keunikan daerah 

tersebut. 

2. Partisip[asi masyarakat sekitar kawasan wisata Pantai saerang perluy 

diberdayakan dengan mengajak merekan untuk terlibat dalam membuat jenis 



[Prospektus Wisata Pantai Serang] KABUPATEN BLITAR 

 

Laporan Akhir  76 
 

kegiatan wisata yang menampillan kegiatan keseharian mereka dengn dikemas 

ayng baik. 

3. Properti untuk wahana bermain,m berpoto ria maupun untukmengekpresikan 

diri wisatawan perlu ditambah, sehingga wisatawan mempunyai beberapa 

pilihan untuk berkegiatan disana. Properti ini dibuat dengan memadukan 

keindahan alam laut yang eksotik. 

4. Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar perluy membauat paket wisata yang 

menampilkan keindahan Pantai Serang dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat, pelaku usaha wisata, karang taruna, pecinta alam yang ada di 

kabupaten Blitar ini. 

5. Rencana Pengembangan wisata di pantai serang diharapkan berorientasi pada 

pemanfaatan potensi alam daerah, keunikan kegiatan warga, budaya dan adat 

masyarakat. 

6. Perlu dirancang paket wisata yang menggabungkan dengan daerah wisata 

sekitarnya, sehingga wisatawan tidak hanya bertujuan ke Pantai Serang saja. 
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