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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Otonomi Daerah 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, ( Widjaja, 2009 : 79 ). Menurut 

pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah 

mendefenisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peratutan perundang-

undangan. Dan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan 

wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan  pemerintah daerah 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai menicestasi 

dan desentralisasi. Sedangkan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas daerah teretentu yang berwenang dan 

mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai 

dengan peraturan-undangan. ( Sumaryadi I Nyoman, 2005 : 48 ) 

Dapat disimpulkan otonomi daerah adalah penyerahan urusan 

pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam 
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sistem birokrasi pemerintah, tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas  dan 

efesiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan daerah otonom 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada pemerintahan 

daerah yaitu DPRD dan kepala daerah, perangkat daerah untuk bekerja, 

terampil, disiplin dan berperilaku dan/atau tidak sesuai nilai, norma, serta 

norma ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan sarana dan prasarana 

serta pembaiyaan yang terbatas didalam pelaksanaannya (implementasinya). 

Diantara implementasi yang berkembang yaitu antara lain tentang 

pelaksanaan pemerintah daerah perimbangan keuangan antara pusat dan 

daerah, kewenangan pemerintah dan provinsi organisasi perangkat daerah, 

dana perimbangan, serta cara pertanggungjawaban kepala daerah. 

Dengan dikeluarin Undang-Undang tentang Otonomi Daerah No 32 

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah diberi 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya 

semangat otonomi daerah, pemerintah daerah pun semakin terbuka dan 

leluasa dalam mengembagkan dan memajukan yang ada tanpa harus 

mengganggu kebijakan pusat lagi melalui peraturan-peraturan daerah sesuai 

kebutuhan masyarakat daerah tersebut, namun dalam pembuatan kebijakan 

tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lebih 

tinggi. 
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Sumaryadi (2005:64) mengemukakan tujuan pemberian otonomi 

daerah yang mengemukakan ada 3 hal yang lebih desentralistik yang sebagai 

berikut : 

a. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat 

pembangunan masyarakat identik dengan peningkatan pelayanan dan 

pemberian fasilitas social seperti kesehatan, pendidikan dan sanitas yang 

secara keseluruhan meningkatan kesejahteraan. 

b. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana mencapai tujuan social 

yang komplek dan bervariasi. Pambangunan masyarakat dapat diartikan 

sebagai tujuan social yang lebih sulit dan sukar diukur seperti keadilan 

pemerataan, peningkatan kebudayaan kedamaian dan sebagainya. Disini 

pembangunan pada makna community self reliance dan family self reliance. 

c. Pembangunan social sebagai upaya terencana untuk meningkatkan 

kemampuan manusia berbuat. Pembangunan disini merupakan derifasi ( 

penyimpangann ) dan paradigma ( pedoman )  pembangunan  yang berpusat 

pada manusia/rakyat atau people cintered devolpment. 

2.2 Manajemen 

Manajemen (Pengelolaan) merujuk kepada seperangkat peranan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk 

kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peranan tersebut. (Leiper dalam I 

Gde Pitana,I ketut Surya Diarta, 2009 : 80). 
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Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (2001 : 352) manajemen 

adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau 

pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. 

Konsep manajemen disini berarti proses penggunaan sumber daya 

secara efektif untuk mencapai sasaran. Sejalan dengan pengertian tersebut, 

(George R. Terry, 2001 : 1) mengartikan manajemen adalah suatu kegiatan, 

pelaksanaanya adalah managing ( Pengelolaan ), sedangkan pelaksanaaannya 

disebut manajer (Pengelola). 

Dari defenisi tersebut dapat diartikan bahwa manajemen dihubungkan 

dengan suatu kelompok. Hakekatnya tugas seorang manajer (pengelola) 

adalah menggunakan usaha kelompok secara efektif. Tugas-tugas operasional 

dilaksanakan melalui upaya-upaya kelompok anggotanya. Sumber-sumber 

bahan yang luas dan kecakapan teknis kurang berguna kecuali kalau 

kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber-sumber daya organisasi 

melalui suatu kelompok yang terorganisasi didorong dan dikembangkan, 

maka perlu untuk mendayagunakan kelompok demi mencapai tujuan. 

(George R. Terry, 2000 : 9) 

Kemudian pengertian lain dari manajemen adalah seperangkat 

peranan yang dilakukan oleh seseorang  atau sekelompok orang atau juga bisa 

merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi 

manajemen tersebut meliputi perencanaan, investor, pelaksanaan, 

pengelolaan, evaluasi. (Pitana, 2009). 
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Selain pengertian diatas, (Hasibuan, 2007:10) mengatakan manajemen 

adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien dalam rangka 

pencapaian tujuan melalui orang lain. 

Untuk mencapai tujuan organisasi seorang manajer harus dapat 

mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efesiensi baik itu 

melalui norma-norma yang ditetapkan maupun hubungan kerja setiap 

anggota.(Malayu SP Hasibuan, 2007:13). Tentunya dengan adanya 

manajemen yang baik, maka sasaran?tujuan yang ingin dicapai akan mudah 

didapat. 

2.3 Pariwisata 

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa sansekerta yang komponen-

komponen terdiri dari “Pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling; “wis 

(Man)” yang berarti rumah, property, kampung, komunitas dan “ata” berarti 

pergi terus-menerus, menegembara (roaming about) yang bila dirangkai 

menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti pergi secara lengkap 

meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak 

bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan. 

(Nyoman S. Pindit 2006:3). 

Selanjutnya untuk lebih memahami pengertian pariwisata, 

(Suwantoro, 2004 : 3) mengatakan pariwisata adalah suatu proses kepergian 

sementara dari seseorang menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya, karna 

suatu alasan dan bukan untuk menghasilkan uang. 
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Pariwisata ini merupakan suatau perjalanan yang dilakukan oleh 

individu  maupun sekelompok orang dalam waktu tertentu. Yang dilakukan 

dari suatu tempat ketempat lain dengan suatu perencanaan yang tujuannta 

semata-mata untuk memperoleh kesenangan. Menurut Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan 

kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan wisata, sedangkan pariwisata tersebut adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek daya tarik 

wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. 

Pengertian lain dari pariwisata adalah susunan organisasi baik 

pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan produksi dan 

pemasaran produk suatu layanan  yang memenuhi kebutuhan dari orang yang 

sedang bepergian. (Kusdianto 1996 : 32) 

Dalam undang-undang kepariwisaaan Nomor 10 tahun2009, 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah. Selanjutnya, 

daerah tujuan wisata yang disebut destinasi pariwisata adalah kawasan 

geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 

didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 

eksebilitas masyarakat yang saling terikat dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. 
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Pariwisata dapat memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, 

menciptakan kesepakatan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah 

pengangguran. Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan 

perjalanan merupakan yang padat karya yang membutuhkan jauh lebih 

banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha lain. Manfaat lain adalah 

pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran, karna wisatawan 

membelanjakan uang yang diterima di negara yang dikunjunginya. Selain itu 

pemerintah daerah juga akan menerima dampak yang baik atas peningkatan 

pariwisata yang berupa pajak daerah, laba, badan usaha milik daerah, maupun 

pendapatan atau retribusi. 

Selain itu wisatawanyang datang kedaerah yang memiliki wisata yang 

menarik juga akan dapat meningkatkan pendapatan pada masyarakat setempat 

secara langsung maupun tidak langsung. Karna banyak hal yang dapat 

dilakukan masyarakat maupun pengusaha untuk menjual barang atau jasa, 

restoran, hotel penginapan dan barang-barang souvenir. 

2.4 Pengelolaan Pariwisata 

Dalam pengelolaan pariwisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 

tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup.Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat 

harus memperhatikan empat pertimbangan utama yaitu : 

1. Aksesbilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan. 
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2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis. 

3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis. 

4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode. 

Didalam menghadapi isu pokok pertimbangan utama dalam 

pengembangan  pariwisata perlu dipersiapkan sebagai respon strategis antara 

lain : 

a. Jalur-jalur transportasi dan terminalnya. 

b. Keramah tamahan pelayanan. 

c. Penggarapan pelayanan. 

d. Penonjolan penyajian warisan budaya lokal. 

e. Siversifikasi dan pengendalian produk. 

f. Investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal. 

g. Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan. 

Berdasarkan peraturanpemerintahan nomor 67 tahun 1996, 

pengelolaan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam meliputi 5 hal 

yaitu : 

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas 

pelayanan lain bagi wisatawan. 

2. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam termasuik sarana dan 

prasarana yang ada. 

3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagiu masyarakat dan sekitarnya untuk 

berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik 

wisata alam yang bersangkutan. 
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4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai 

tambah terhadap objek wisata dan daya tarik wisata alam yang 

bersangkutan. 

5. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai 

tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan. 

2.4.1 Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata 

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip 

pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan ala, 

komunikasi dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati 

kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. 

Menurut Dowling dan Fennel, (dalam I Gde Pitana 2003 : 2), pengelolaan 

pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut : 

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada 

kearifan lokal dan special lokal yang merefleksikan keunikan 

peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. 

2. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang 

menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata. 

3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengatur pada khasanah 

budaya lokal. 

4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan 

lingkungan lokal. 

5. Memberikan dukungan legitimasi pada pembangunan dan 

pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif 
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tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas 

pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau 

ekseptabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

Disamping itu, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-

prinsip keseimbangan antara berbagai elemen yang saling berintegrasi dan 

mempengaruhi. Prinsip-prinsip kesimbangan yang perlu mendapat perhatian 

adalah sebagai berikut. ( Buckley dalam I Gde Pitana, I Kutut Surya Diarta. 

2009 : 82) 

a. Pembangunan Versus Konservasi 

Pariwisata tidak hanya menyangkut bagaimana membangun dan 

mengelola suatu kawasan menjadi objek wisata, namun pengelolaannya 

harus mempertimbangkan prinsip-prinsip berkelanjutan dan proteksi 

baik terhadap aspek ekonomi, budaya dan lingkungan. Keseimbangan 

antara pembangunan dan konservasi menjadi faktor yang esensial bagi 

keberlanjutan pariwisata. 

b. Penawaran Versus Permintaan 

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara sisi 

penawaran dan permintaan. Penawaran mewakili produk pariwisata 

seperti taman alam, akomidasi dengan gaya lokal, eko-tur, sarana 

rekreasi, dan aktivitas budaya. Sedangkan permintaan mengacu kepada 

dasar pariwisata yaitu wisatawan tipe apa yang akan disasar, berapa 

jumlah yang akan berwisata, kegiatan menarik apa yang akan mereka 
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lakukan dan sebagainya. Menyeimbangkan penawaran da permintaan 

merupakan salah satu kunci untuk tetap suksesnya pariwisata. 

Penekanan salah satu atas yang lainnya akan membawa masalah yang 

akan datang. 

c. Keuntungan Versus Biaya 

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan dan memastikan bahwa 

ada keseimbangan distribusi keuntungan dan biaya. Hal ini menyangkut 

pengembalian investasi yang cukup, pengalokasian fee untuk mengatasi 

dampak aktivitas pariwisata, pengembalian yang optimal atas biaya 

sosial, ekonomi, dan budaya bagi penduduk lokal, insentif dan besaran 

pajak yang wajar. Dalam rangka menciptakan pengelolaan pariwisata 

yang mampu membiayai diri sendiri perlu disusun kebijakan finansial 

dan fiskal yang wajar disamping juga harus memperhatikan faktor non-

ekonomi seperti biaya dan keuntungan sosial dan 

lingkungan.keseimbangan pengelolaan keuntungan dan biaya menjadi 

salah satu penentu keberlanjutan pariwisata. 

d. Manusia Versus Lingkungan 

tentunya pengelolaan pariwisata adalah mencari keseimbangan antara 

tradisional ways dengan modern praktis. Dibeberapa kawasan wisata, 

penduduk lokal kadang belum atau bahkan tidak menerapkan metode 

konservasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal itu 

mungkin disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang melimpah 

dimasa lalu. Cepat atau lambat kondisi itu tidak akan dapat bertahan 
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mengingat pertumbuhan penduduk yang begitu cepat yang secara alami 

akan memerlukan ruang dan sumber daya untuk hidup dan 

penghidupannya. Keberadaan pariwisata  dapat diarahkan sebagai 

wahana penyeimbang antara kepentingan kebutuhan manusian dalam 

kelestarian lingkungan. Pariwisata hendaknya menyediakan metode 

untuk mengelola lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan 

konservasi, pembaharuan  sumber daya alam, daur ulang dan 

sebagainya. Tentu saja usaha pelestarian lingkungan ini bisa berjalan 

jika sejalan dengan tata nilai dan norma yang dianut komunitas lokal. 

Melalui proses pendidikan dan pembelajaran dapat diusahakan 

perubahan perilaku dan kebiasaan komunitas lokal yang merugikan 

lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan, penghancuran 

terumbu karang dan perusakan pantai, pembalakan liar, pengambilan 

sumber daya yang melebihi kapasitas normal, serta praktik-praktik 

tradisional yang merugikan lainnya. Sebaliknya, penekanan dan 

penguatan atas nilai-nilai lokal yang mendukungg kelestarian 

lingkungan perlu diakui. 

 Secara lebih detail, Liu dan western dalam (I Gde Pitana dan I 

Ketut Surya Diarta, 2009 : 84) menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata 

dapat  berperan strategis untuk fungsi-fungsi berikut : 

1. Perlindungan Terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh 

degradasi sumber daya yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan 
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pengembangan industri pariwisata yang ekstentif dan tidak terkendali, 

serta cepatnya pertumbuhan penduduk dikawasan tersebut sebagai 

konsekuensi logis dari kesempatan berusaha yang ditimbulkannya. 

Pariwisata, jika dikelola dengan baik, mampu menyediakan solusi 

ekonomi untuk proteksi sumber daya alam dan lingkungan. 

2. Keberlanjutan Ekonomi 

Kecenderungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi 

global akan mengarah kepada kesalingtergantungan pada produk impor 

yang menguras devisaa negara. Pengembangan pariwisata menjadi salah 

satu solusi masalah tersebut dengan menyediakan keuntungan ekonomi 

bagi lapisan masyarakay bawah yang umumnya berada dikawasan 

pedesaan sehingga diharapkan mampu menciptakan pendistribusian 

pendapatan dan sumber daya ekonomi yang menjadi lebih baik. 

3. Peningkatan Integritas Budaya 

Aspek ekologi dalam pariwisata menyisaratkan sebuah 

hubungan timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal yang 

melibatkan dialogbudaya yang berdasarkan penghormatan terhadap 

eksistensi dan integritas masing-masing.  Jika elemen integritas budaya 

ini hilang maka dapat dipastiakan sebaik apapun kawasan wisata yang 

bangun maka lambat laun akan ditinggalkan. 

4. Nilai Pendidikan dan Pembelajaran 

Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata 

tergantung pada bagaimana membangkitkan pemahaman dan kepedulian 
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semua pemangku kepentingan terhadap sumber daya pendukung 

pariwisata. Pemahaman dan kepedulian ini hanya bisa dicapai melalui 

proses penanaman modal (value) dan norma (norm) melalui proses 

pendidikan pembelajaran. 

2.4.2 Sarana dan Prasarana Pariwisata 

Sarana pariwisata adalah fasilitas dan perusahaan yang 

memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Maju mundurnya sarana kepariwisataan tergantung pada 

jumlah kunjungan wisatawan. Sarana ini sangatlah penting dalam hal 

pelayanan kepada wisatawan. Sarana pariwisata yaitu : 

a. Perusahaan perjalanan seperti travel agent, travel bureu dan Tour 

operator perusahaan perjalanan melakukan kegiatan dalam 

memberikan jasa pemesanan tiket angkutan, akomodasi, darma wisata 

dan lain-lain. 

b. Perusahaan transportasi, terutama transportasi angkutas wisata adalah 

salah satu mkomponen paling penting dalam kegiatan pariwisata 

adalah aksebilitas atau kelancaran perpindahan seseorang dari suatu 

tempat lainnya. Perpindahan itu bisa dalam jarak dekat dan bisa juga 

dalam jarak menengah atau jauh. Dalam kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi pada saat ini, sebagai akses dan transportasi sudah 

tersedia. 

c. Hotel dan Jenis Akomodasi Lainnya 
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Yang termasuk jenis akomodasi antara lain hotel, motel, wisma, 

pondok wisata, villa, apartemen, caravan, perkemahan, kapal pesiar, 

pondok remaja dan lainnya. 

d. Bar, Restoran, Catering dan Usaha jasa Boga Lainnya 

Makanan dan minuman merupakan hal yang amat penting bagi 

wisatawan. Karna tidak jarang  wisatawaan melakukan perjalanan 

wisata mengunjungai suatu tempat karna alasan makanan dan 

minuman. Dalam kaitan ini banyak negara yang terkenal dan 

menariwk minat wisatawan karna makanann dan minuman khasnya. 

e. Daya Tarik Wisatawan 

Wisatawan berkunjung kesuatu tempat karna tertarik oleh suatu hal 

atau sesuatu menyebabkan wisatawan datang kesuatu tempat disebut 

daya tarik atau aktraksi wisata. Suatu daya tarik wisata pada 

prinsipnya harus memenuhi tiga persyaratan berikut : 

1. Ada yang dilihat 

2. Ada yang dikerjakan 

3. Ada yang dibeli atau souvenir 

Objek daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi 3 hal yaitu : 

1. Objek wisata alam, yaitu ; laut, pantai, gunung, danau, fauna, flora, 

kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lainnya. 

2. Objek wisata budaya, yaitu : upacara kelahiran, tari-tari tradisional, 

musik tradisional, pakaian adat, upacara laut, cagar budaya, bangunan 

bersejarah, peninggalan tradisional, adat istiadat dan lain-lain. 
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3. Objek wisata buatan, yaitu ; sarana dan fasilitas olahraga, permainan, 

hiburan, taman rekreasi, taman tradisional, pusat perbelanjaan dan 

lain-lainnya. 

Prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama tersenggaranya suatu proses. 

Kemudian Andi Mappi Sammeng (2001 : 42) mengatakan prasarana 

pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan 

sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang  dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada wisatawan. 

a. Prasarana perhubungan yang memiliki jaringan jalan raya, jembatan 

dan terminal bus, rel kereta api  dan stasiun, pelabuhan udara dan 

pelabuhan laut. 

b. Instalasi penyulingan bahan bakar minyak. 

c. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih. 

d. Sistem pengairan atau irigasi untuk kepentingan pertaniann, peternakan 

dann perkebunan. 

e. Sistem perbankkan dan moneter. 

f. Sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, telegraf, eail dan lain-lain. 

g. Prasarana kesehatan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat. 

h. Prasarana, keamanan, pendidikan dan huburan. 

2.5 Pengembangan Pariwisata 

Menurut suswantoro (2004:19) Unsur pokok yang harus mendapat 

perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata 
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yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan 

pengembangan meliputi 5 unsur : 

1. Objek dan daya tarik wisata 

2. Prasarana wisata 

3. Sarana wisata 

4. Tata laksana/infrastruktur 

5. Masyarakat/lingkungan 

Perencanaa dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses 

yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi 

dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil 

monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya 

merupakan dasar kebijakan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. 

Perencanaan dan pengembangan pariwisata bukanlah system yang berdiri 

sendiri, melainkan terkait erat dengan  sistem perencanaan pembangunan 

yang lain secara inter sektoral dan inter regional. 

Pariwisata alam membutuhkan investasi yang relatif lebih besar untuk 

pembangunan sarana dan prasarananya. Untuk itu diperlukan evaluasi yang 

teliti terhadap kegiatan pariwisata alam tersebut. Banyak pendapat yang 

menyatakan bahwa pariwisata alam yang berbentuk ekoturisme belum 

berhasil berperan sebagai alat konservasi alam maupun untuk 

mengembangkan perekonomian. Salah satu penyebabnya adalah masih 

sulitnya mendapatkan dana pengembangan kegiatan ini. Kalaupun ada 

keuntungan yang didapatkan dari penyelenggaraan pariwisata jenis tersebut, 
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namun masih relatif kecil jumlah yang dialokasikan untuk mendukung usaha 

konservasi dan pengembangan ekonomi.(Suswantoro. 2004 : 83) 

1. Pendapatan dan Permintaan  

Di dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata alam di kawasan 

pelestarian alam diperlukan suatu pengusahaan bisnis pariwisata alam agar 

mampu menyerap wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun 

wisatawan domestik, antara lai dengan mengembangkan aktivitas-aktivitas 

tradisional, menata objek dan daya tarik alam yang khas, konservasi dan 

pemberian insentif wisata alam terhadap wisatawan lokal. 

Kajian tentang tingkat pemulihan biaya perlu dipertimbangkan 

untuk mengetahui biaya untuk menutupi investasi pengembangan 

pariwisata alam, pengeluaran investasi pembangunan pariwisata alam dan 

pengoperasiannya dan di samping juga harus mampu menutup biaya tidak 

langsung akibat dampak negatif kegiatan pariwisata tersebut terhadap 

masyarakat yang mana biaya tersebut sulit dikuantifikasikan. 

2. Kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat 

Salah satu peluang bagi masyarakat disekitar objek objek wisata 

alam adalah kesempatan bekerja pada objek wisata, baik sebagai tenaga 

staf maupun sebagai tenaga buruh kerja. Pengembangan suatu objek wisata 

akan memberi dampak positif bagi kehidupan perekonomian masyarakat, 

yaitu membuka kesempatan berusaha separtin usaha penyedia makanan, 

minuman dan usaha transportasi baik tradisional maupun konvensional.  
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Dengan terbukanya berbagai kesempatan usaha tersebut diharapkan 

akan dapat terjadi interaksi yang positif antara masyarakat dan objek 

wisata alam, yang selanjutnya akan menimbulkan rasa ikut memiliki yang 

pada gilirannya perasaan itu akan terwujud dalam bentuk partisipasi baik 

langsung  maupun tak langsung dalam kegiatan pariwisata. Dengan 

demikian dapat dikatakan baha pengelolaan objek wista akam secara 

profesional memungkinkan untuk berkembangnya kegiatan pengusahaan 

pariwisata alam yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. 

3. Pengusahaan pariwisata alam 

Untuk menciptakan iklim usaha dan peluang ekonomi yang secara 

profesional memanfatkan kegiatan wisata alam, pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pengusahaan hutan wisata, taman 

nasional, taman wisata laut dan taman hutan raya. Pengusahaan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pengusahaan pariwisata alam tersebut 

diharapkan akan dapat meningkatkan minat swasta untuk menjadi mitra 

kerja yang dapat menunjang pembangunan pariwisata alam di masa 

mendatang. 

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan 

devisa negara, peluang pengembangan pariwisata alam masih perlu 

ditingkatkan dengan peningkatan mutu pelayanan dan diverifikasi usaha 

agar dapat menghasilkan nilai tambah, baik dari segi mutu penikmatan 

objek mauputn pelayanan, sehingga dapat memenuhi permintaan jas 
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wisata alam baik dari segi wisatawan mancanegara maupun wisatawan 

domestik. 

4. Penerimdaaan negara 

Prospek kegiatan pariwisata alam dalam memberikan andil dalam 

penerimaan negara cukup besar, baik untuk penerimaan langsung (karcis 

masuk, PIPPA dan PUPA) maupun tak langsung melalui pengeluaran 

wisatawan. Kemudian dengan penetapan peraturan perundangan tentang 

pengusahaan pariwisata alam, maka sumber penerimaan negara berupa 

pajak retribusi masuk kawasan wisata alam, pungutan usaha pariwisata 

alam dan iuran usaha pariwisata alam, meskipun sementara ini pemasukan 

dari pungutan pariwisata alam tersebut masih kecil, namun diharapkan 

untuk masa yang akan datang terus meningkat. 

5. Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata alam 

Untuk mengembangakan pariwisata alam disuatu daerah mutlah 

diperlukan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Untuk menjamin 

pelaksanaannya diperlukan suatu wadah, lembaga atau badan hukum untuk 

mengelola dan memanfaatkannya sebagai suatu tourist attraction. 

Pembentukan yayasan atau badan hukum yang mengelola atau 

mengusahakan objek wisata alam tersebut akan memberikan manfaat 

terutama bagi upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan 

potensi dan jasa lingkungan sumber daya alam. Di lain pihak peran serta 

masyarakat dapat terwujud oleh terbukanya kesempatan kerja dan usaha 

jasa wisata yang dapat meningkat pendapatan mereka. Dengan demikian 
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diharapkan bahwa situasi tersebut akan dapat menggugah keterlibatan 

masyarakat sehingga mereka mau ikut berperan didalamnya, baik secara 

katif maupun pasif. 

Sesuai dengan strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata 

alam yang terkait dengan pengembangan peran serta masyarakat, 

pengembangan pariwisata alam diharapkan mampu meningkatkan 

kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk menikmati manfaatnya, 

sehingga perkembangan kegiatan pariwisata alam ikut membantu untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

6. Pengembangan parwisata alam yang berwawasan lingkungan 

Kegiatan pariwisata alam selain memberikan dampak positif juga 

dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan, baik terhadap 

lingkungan objek wisata alam maupun terhadap lingkungan sosial budaya 

setempat. Dampak negatif terhadap alam umumnya terjadi sebagai akibat 

perencanaan pengelolaan objek wisata alam yang kurang baik, misalnya 

perencanaan pengembangan kegiatan wisata yang tidak memperhatikan  

daya dukung lingkungan dan kurangnya pengetahuan, kesadaran, serta 

pendidikan masyarakat dan wisatawan terhadap kelestarian lingkungan. 

Jadi pengembangan wisata alam sebaiknya perlu 

mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan alam, binaan dan 

sosial baik dari segi potensi yang dapat dimanfaatkan maupun dari 

keterbatasan-keterbatasan aspek daya dukung lingkungan alam serta 

binaan sosial tersebut. 
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Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan 

mempertimbangkan adaptasi lingkungan, pengendalian melalui analisis 

dampak lingkungan, pengaturan pengunjung dengan memperhatikan daya 

dukung kawasan maupun daya dukung sarana dan prasarana. Namun 

demikian pada dasarnya kawasan yang diusahakan tersebut msih tetap 

dikendalikan oleh pemerintah yang mempunyai tanggung jawab penuh 

atas keutuhan dan kelestarian lingkungan. 

2.6 Pandangan Islam Dalam Pengelolaan Alam 

Dalam pandangan islam, manusia adalah makhlus terbaik diantara 

semua ciptaan tuhann dan berani memegang tanggung jawab mengelola 

bumi, maka semua yang ada dibumi diserahkan untuk manusia. Oleh karna 

itu manusia diangkat menjadi khalifah dimuka bumi. Sebagai makhluk 

terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan diantara makhluk ciptaannya, 

yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas dedarat dan lautan, mendapat rizki yang 

baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya. 

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala aspek 

kehidupan agar penganutnya berada pada jalan yang benar. Manusia sebagai 

makhluk ciptaan Allah SWT, yang termulia diperintahkan untuk selalu 

berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kkerusakan diatas bumi sebagai 

mana yang dijelaskan dalam firman Allah pada Q.S Al-Qasas : 77 
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َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك الَّلُه الَّداَر اآلِخَرَة َوال َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الُّدْنَيا َوَأْحِسْن 

َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي األْرِض ِإَّن الَّلَه ال ُيِحُّب َكَما َأْحَسَن الَّلُه ِإَلْيَك َوال 

 اْلُمْفِسِّديَن

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan”. 

Alquran telah menjelaskan bagaimana kerusakan yang terjadi 

disebabkan oleh ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. 

Firman Allah SWT yang menandakan hal tersebut adalah QS Ar-Rum : 30 

َفَأِقْم َوْجَهَك ِللِّديِه َحِنيًفا ۚ ِفْطَرَت الَلِه اَلِتي َفَطَر الَناَس َعَلْيَها ۚ َلا َتْبِّديَل 

ۚ َذِٰلَك الِّديُه اْلَقِيُم َوَلِٰكَه َأْكَثَر الَناِس َلا َيْعَلُمىَن ِلَخْلِق الَلِه  

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 

agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui”. 
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2.7 Kajian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang bertujuan 

untuk membandingkan permasalahan yang diteliti dan penelitian terdahulu : 

1. Muhammad Erizon (2010), dengan judul “STRATEGI KOMUNIKASI 

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KAMPAR 

DALAM MEMPROMOSIKAN WISATA CANDI MUARA TAKUS”. 

Hasil penelitiannya adalah Promosi yang diterapkan oleh dinas pariwisata, 

pemuda dan olahraga belum tepat sasaran, hal ini terlihat dari kurangnya 

informasi mengenai wisata candi muara takus, selain itu tidak adanya 

pemandu wisata dan kurangnya sarana maupun prasarana yang belum 

memadai. 

2. Marina Kumala Sari (2017), dengan judul “PERAN DINAS 

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HULU 

DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA 

AIR PANAS SUAMAN KABUPATEN ROKAN HULU”. hasil 

penelitiannya adalah Peran pariwisata dan kebudayaan kabupaten Rokan 

Hulu dalam pengelolaan objek wisata air panas suaman dalam indikator 

mencari, mengumpulkan, menghimpun dan menstimulasikan, mengelola 

data dan informasi yang berhubungan dengan tugas bidang pariwisata 

sudah banyak usaha yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan 

kabupaten rokan hulu dalam pengelolaan objek wisata air panas suaman 

berupa pengajuan proposal kepada pemerintah daerah, provinsi dan pusat 
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bahwa kabupaten Rokan Hulu memiliki objek wisata yang sangat bagus 

untuk dikembangkan. Namun dalam pengelolaan objek wisata air panas 

suaman belum bisa sepenuhnya dikelola oleh dinas pariwisata dan 

kebudayaan rokan hulu karna anggaran yang diajukan kepada pemerintah 

daerah, provinsi dan pusat belum sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Hendra Wilis (2015) dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN 

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALAM TASIL NEMBUS OLEH 

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DI 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI” hasil penelitiannya adalah 

Pengembangan Pengembangan Objek Wisata Alam Tasil Nembus Oleh 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kepulauan Meranti 

masih tergolong kurang baik. Hal ini dikarenakan objek wisata tersebut 

belum mendapat sentuhan sepenuhnya dari pihak pemerintah, masalah 

yang didapati  misalnya infrastuktur jalan yang belum memadai, sarana 

dan prasarana yang perlu ditambah. Kemudian program-program serta 

kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan belum berjalan sesuai yang 

diharapkan karena kurangnya dana anggaran dan sumberdaya manusia 

dalam melakukan pengembangan objek wisata tersebut. 
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Tabel 2.1  

Kajian Terdahulu 

N 

O 

Nama  

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1  Muhammad 

Erizon 

(2010) 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Ilmu 

Sosial Uin 

Suska Riau 

Strategi 

komunikasi 

dinas 

pariwisata, 

pemuda dan 

olahraga kab. 

Kampar 

dalam 

mempromosi

kan wisata 

candi muara 

takus 

Kabupaten 

Kampar 

Menggunak

an teori 

otonomi 

daerah yang 

sama 

Permasalah

an yang 

berbeda. 

2 Marina 

Kumala 

Sari (2017) 

Fakultas 

Ekonomi 

dan ilmu 

Sosial UIN 

Suska Riau 

“Peran dinas 

pariwisata 

dan 

kebudayaan 

kabupaten 

rokan hulu 

dalam 

pengembanga

n dan 

pengelolaan 

objek wisata 

air panas 

suaman 

kabupaten 

rokan hulu” 

Kabupaten 

Rokan 

Hulu 

Sama-sama 

membahas 

pengelolaan 

dan 

pengemban

gan objek 

wisata. 

tempat 

penelitian 

yang 

berbeda. 

3 Hendra 

Wilis 

(2015) 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Ilmu 

Sosial 

“Analisis 

Pelaksanaan 

Pengembang

an Objek 

Wisata Alam 

Tasil Nembus 

Oleh Dinas 

Pariwisata, 

Pemuda Dan 

Olahraga Di 

Kabupaten 

Kepulauan 

Meranti" 

Kabupaten 

Kepulauan 

Meranti 

Menggunak

an teori 

Otonomi 

daerah 

Permasalah

an dan 

tempat 

penelitian 

yang 

berbeda 

Sumber : Data Olahan 2017 
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2.8 Defenisi konsep 

Untuk memudahkan memahami serta menyamakan persepsi terhadap 

konsep-konsep yang digunakan, perlu dijelaskan dan dijabarkan defenisi 

konsep sebagai berikut : 

1. Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan kewenangan 

serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manicestasi dan 

desentralisasi. 

2. Manajemen adalah seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang 

atau juga bisa merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peranan 

tersebut. 

3. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun 

sekelompok orang dalam waktu tertentu yang dilakukan dari suatu tempat 

ketempat lainnya dengan suatu perencanaan yang tujuannya semata0mata 

untuk memperoleh kesenangan. 

4. Pengelolaan kepariwisataan adalah perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 

untuk memberikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

5. Perencanaa dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang 

dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan 

cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring 

dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya 
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merupakan dasar kebijakan dan merupakan misi yang harus 

dikembangkan. Perencanaan dan pengembangan pariwisata bukanlah 

system yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan  sistem 

perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter 

regional. 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur yang memberi bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat 

diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel 

tersebut. Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti umtuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiono (2007 

: 32). 
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Tabel 2.2 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala liker 

Pengelolaan 

dan 

Pengembangan 

objek Danau 

Cipogas Rokan 

Hulu 

1. Potensi 

Objek dan 

Daya Tarik 

Wisata 

 

 

 

 

a. Pengusahaan Objek 

dan Daya Tarik 

Wisata 

b. Daya Tarik Suatu 

Objek Wisata 

c. Pembangunan 

Objek Wisata 

a. Sangat 

setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-

ragu 

d. Tidak 

setuju 

e. Sangat 

tidak 

setuju 
2. Struktur 

Pelayanan 

Wisata  

a. Fasilitas Pelayanan 

Umum 

b. Fasilitas Angkutan 

dan Perjalanan 

Wisata 

c. Fasilitas Informasi 

Pariwisata 

d. Fasilitas Umum 

3. Pengembang

an sumber 

daya 

manusia dan 

lingkungan 

a. Pengembangan 

sumberdaya  

manusia 

b. Pegembangan 

lingkungan hidup 

4. Pelaksanaan, 

Pengendalia

ndanPenerti

ban 

a. Pelaksanaan 

b. Pemantauan 

c. Evaluasi 

d. Pelaporan 

e. Sanksi 

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata Daerah Riau. 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksploitasi 

teori yang dijadikan rujukan konseptional, maka dapat disusun kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2018 

Pengelolaan dan Pengembangan 

Objek Wisata Danau Cipogas 

Kabupaten Rokan hulu 

Peraturan daerah Nomor  4 Tahun  

2004 Tentang Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata Daerah 

Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Danau 

Cipogas Kabupaten Rokan Hulu yang Baik 

Potensi 

Objek dan 

Daya Tarik 

Wisata 

Struktur 

Pelayanan 

Wisata 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia Dan 

Lingkungan Hidup 

Pelaksanaan, 

Pengendalian 

dan penertiban 


