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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pariwisata 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha - usaha yang 

berkaitan di bidang tersebut. Dan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian 

dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk 

menikmati objek dan daya tarik wisata. (Nyoman s. pendit :2006:16) 

UU No. 10 Tahun 2009, Pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata 

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Menurut Damanik (2006:1) pariwisata dalam arti luas kegiatan rekreasi di 

luar domisili untuk melepaskan diri dalam perjalanan rutin atau mencari suasana 

lain. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena pengerak 

manusia, pariwisata barang dan jasa yang sangat konplek. Dari pengertian diatas 

dapat di ketahui pariwisata merupakan kegiatan yang mengeluarkan biaya. Biaya -

biaya yang dimaksud antara lain adalah biaya komsumsi dan lain - lain. Berkaitan 

dengan itu, maka kunjungan wisata mempunyai dampak ekonomi kepada daerah 

tujuan wisata yang di datangi, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Dampak secara langsung adalah dengan adanya kunjungan wisatawan 

permintaan terhadap fasilitas - fasilitas yang berkaitan dengan jasa industri 

pariwisata. Dengan adanya kegiatan pemenuhan kebutuhan wisata ini akan 
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meningkatkan pendapatan masyarakat dampak tidak langsung adalah sebagai 

pemicu perkembangan bidang-bidang lain seperti perkembangan daerah yang 

bersangkutan, pendapat daerah asli, daerah industri dan lain-lain  

Menurut Hadinoto (1996:32-34) sistem pariwisata terdiri dari beberapa 

komponen, dimana komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang 

memerlukan keterkaitan, ketergantungan dan keterpaduan yaitu : 

1. Atraksi wisata adalah daya tarik wisatawan seperti sumber daya alam, 

sumber daya manusia, budaya dan adat istiadat dan sebagainya. 

2. Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi yang 

di tawarkan dan cara bagaimana atrasi dapat di kunjung. 

3. Transportasi mengangkut orang ketempat pariwisata dan dari destinasi 

pariwisata 

4. Fasilitas/pelayanan untuk mendungkung aktivitas pariwisata yang di 

dominasi pihak swasta. 

Pelaku wisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam 

kegiatan pariwisata, Menurut Damanik (2006:19:24) wisata adalah komsumen 

atau penguna produk dan layanan. 

Wisata memiliki beragam motif dan lantar belakang (minat, expetasi, 

karakteristik sosial, ekonomi budaya sebagainya) yang berbeda beda dalam 

melakukan kegiatan wisata. Dengan perbedaan tersebut wisata menjadi pihak 

yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata. 

Industri pariwisata adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan 

jasa bagi pariwisata mereka dapat digolongkan kedalam golongan utama yaitu : 
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1. Pelaku langsung, usaha - usaha wisata yang menawarkan jasa secara 

langsung kepada wisatawan atau yang jasanya yang di butuhkan oleh 

wisatawan. Termasuk dalam ketegori ini adalah hotel restoran biro 

perjalanan, pusat informasi wisata, antraksi hiburan dan lain - lain. 

2. Pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengharuskan diri dengan produk 

- produk yang tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha 

kerajinan tangan, penerbit buku atau lembaran panduan wisata dan 

sebagainya. 

3. Pasar (asal wisatawa) merupakan bentuk analisi mendalam tentang trend 

perilaku, kebutuhan, asal motivasi dan hal - hal yang menyangkut 

pariwisata. 

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara 

dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan 

kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi, 

sosial, kebudayaan, politik, agama. Kesehatan maupun kepentingan lain seperti 

karena sekedar ingin tau, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. (Gamal 

Suwantoro, 2004:3) 

Ada beberapa hal yang menyangkut dunia pariwisata antara lain : 

1. Wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata alam yang memamfaatkan 

poensi sumber daya alam dan tata lingkungan. 

2. Objek wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi dan daya 

tarik bagi wisatawan serta yang ditunjukan untuk pembinaan cinta alam 

bagi di kegiatan alam maupun setelah pembudidayaan.  
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3. Kegiatan wisata alam adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata, pendidikan, 

penelitian, kebudayaan dan cinta alam yyang dilakukan di dalam objek 

wisata. 

4. Konservasi adalah pengelolaan dan pemamfaatan sumber daya alam secara 

bijaksana berdasarkan prinsip kelestariaan. (Gamal Suwantoro :2004:6) 

 

2.1.1 Pengembangan Wisata dan Dampak Wisata 

Pengembangan pariwisata pada dasarnya dapat membawa berbagai 

manfaat bagi masyarakat di daerah. manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal 

antara lain: pariwisata memungkinkan adanya kontak antara orang-orang dari 

bagian - bagian dunia yang paling jauh, dengan berbagai ras, kepercayaan, paham, 

politik, dan tingkat perokonomian. 

(Menurut Suswantoro, 2004:19) unsur pokok yang mendapat perhatian 

guna menunjang pengembangan pariwisata didaerah tujuan wisata yang 

menyangkut perencanaa, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya 

meliputi 5 unsur: 

1. Objek wisata dan daya tarik wisata 

2. Prasarana wisata 

3. Sarana wisata 

4. Tata laksana/infrastruktur 

5. Masyarakat/lingkungan 

 Kebijakan pengembangan pariwisata menurut (Suswantoro, 2004:56) 

adalah : 
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1. Promosi merupakan pelaksanaan secara terpadu baik di dalam maupun di 

Luar Negeri. 

2. Aksebilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung karena 

menyangkut pengembangan lintas sektor. 

3. Kawasan Pariwisata, Pengembangan kawasan pariwisata yang dimaksud 

untuk: 

a. Meningkatkan peran serta daerah dan swasta dalam pengembangan 

pariwisata. 

b. Memperbesar dampak lingkungan. 

c. Mempermudah pengendalian terhadap lingkungan. 

4. Wisata bahari. 

5. Produk wisata merupakan upaya untuk dapat menampilkan produk yang 

lebih bervariasi dan mempunyai kualitas daya saing tinggi. 

6. Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dalam pengembangan 

pariwisata yang harus mempunyai keahlian dan keterampilan yang 

diperlukan untuk member jasa pelayanan pariwisata. 

7. Kemampuan nasional sadar wisata. 

Pariwisata dapat memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, 

menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. 

Sarana - sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan merupakan 

usaha - usaha yang padat karya, yang membutuhkan jauh lebih banyak tenaga 

kerja dibandingan dengan usaha lain. 
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Manfaatnya adalah pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran, 

karena wisatawan membelanjakan uang yang diterima dinegara yang dikunjungi. 

Maka dengan sendirinya dari wisatawan mancanegara ini merupakan faktor yang 

penting agar neraca pembayaran menguntungkan yaitu pemasukan lebih besar dari 

pada pengeluaran. 

Dampak positif yang langsung diperoleh Pemerintah Daerah atas 

pengembangan pariwisata yaitu berupa pajak daerah maupun bukan pajak lainnya. 

Sektor pariwisata memberikan konstribusi kepada daerah melalui pajak daerah, 

laba Badan Usaha Milik Daerah, serta pendapatan lain - lain yang sah berupa 

pemberian hak atas tanah pemerintah. Dari pajak daerah sendiri, sektor pariwisata 

memberikan konstribusi berupa pajak hotel dan restauran, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak minuman beralkohol, serta pajak manfaat air bawah tanah. 

Belanja wisatawan didaerah tujuan wisatanya juga akan meningkatkan 

pendapatan pemerataan bagi masyarakat setempat secara langsung maupun tidak 

langsung melalui dampak beragenda. Dimana daerah pariwisata dapat menambah 

pendapatannya dengan menjual barang dan jasa, seperti restoran, hotel, 

pramuwisata dan barang - barang souvenir. Dengan demikian, pariwisata harus 

dijadikan alternatif untuk mendatangkan keuntungan bagi daerah tersebut. 

 

2.1.2 Keuntungan Wisata 

Menurut (Sedarmayanti, 2005: 150) dalam membangun kebudayaan dan 

pariwisata Pengaruh Positif dari perkembangan pariwisata memang sangat 

sginifikasi dirasakan, baik oleh masyarakat, pengusaha maupun Pemerintah 

Daerah. 
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 Adapun keuntungan industri pariwisata adalah: 

1. Menciptakan lapangan kerja dan usaha baru terutama sebagai karyawan 

disekitar objek wisata. 

2. Resort menunjang kerajinan dan perdangan usaha kecil. 

3. Masyarakat dapat mengelola tempat/rumah dan bisnis pelayanan lainnya 

mulai dari yang berskala kecil. 

4. Adanya perubahan perekonomian pedesaan menjadi perekonomian yang 

modern. 

5. PEMDA mendapatkan banyak masukan dari pengunjung dan pajak para 

pengusaha disekitar objek wisata. 

 

2.2 Pengelolaan 

 Menurut Balderton (westra, 1983:14) mengemungkakan bahwa istilah 

pengelolaan sama dengan manajemen yaitu mengerakan, mengorganisasikan, dan 

mengarakan usaha manusia untuk memamfaatkan secara efektif material dan 

fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan moekijat (1989:30) 

mngemungkakan bahwa pengelolaan adalah rangkain kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan 

pengawasan. 

 Soekanto (1986:19) mengemungkakan bahwa pengelolaan dalam 

administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses 

perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses 

terwujudnya tujuan. 
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 Hamalik, O (1993:18) istilah pengelolaan identik dengan manajemen, 

dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal 

ini senada dengan dikemungkan oleh Balderton (1993 : 8) yang mengemungkakan 

hal yang sama dengan pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakan, 

mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untu mencapai tujuan. 

 Adisasmita Rahardjo (2011:22) pengelolaan adalah sama dengan 

manajemen dimana pengelolaan bagian dari beberapa proses manajemen karena 

didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, 

mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarah dan mengawasi, sehingga apa yang 

diharapkan dapat terlaksana dengan baik.  

Menurut (Soewarno Handayaningrat, 1997:9) pengelolaan juga dapat 

diartikan penyelengaraan suatu kegiatan pengelolaan juga dapat diartikan 

manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan usaha - usaha para angota 

organisasi dan penggunaan - penggunaan sumber daya - sumber daya organisasi 

lainya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. 

 Pengelolaan adalah kegiatan pemamfaatan dan pengendalian atas semua 

sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan 

tertentu (Prajudi Atmosudirdjo, 1982). 

 

2.2.1 Pengelolaan Objek Wisata 

Objek wisata dalam undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang 

kepariwisataan bab 1 pasal 4 menyebutkan objek wisata dan daya taris wisata 
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adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Selanjutnya dalam bab III 

pasal 4 disebutkan. 

1. Objek dan daya tarik wisata terdiri atas 

a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan tuhan yang Maha Esa yang 

berwujud kedalam alam serta flora dan fauna. 

b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud 

musium, peningalan purbakala, peningalan sejarah, seni budaya, wisata 

agro, wisata tirta wisata buru, wisata berpetualangan taman kreasi dan 

tempat hiburan. 

(Gamal Suantoro: 1997:19) menyebutkan objek wisata merupakan potensi 

yang menjadikan pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah selanjutnya 

objek wisata di kelompokan menjadi 3 golongan yaitu : 

1. Objek wisata dan daya tarik alam  

Objek wisata dan daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan 

alam. 

2. Objek wisata dan daya tarik wisata budaya 

Seperti peningalan sejarah, museum antraksi kesinian dan objek yang 

berkaitan dengan budaya. 

3. Objek wisata dan daya tarik minat kusus wisatawan itu sendiri  

misalahnya olaraga, memancing dan lain-lain. 
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2.2.2 Pengelolaan Kepariwisataan 

Menurut Andi Mappi Sammeng (2001: 261) ada tiga faktor penting dalam 

melakukan pengelolaan kepariwisataan yaitu pengembangan, pengaturan dan 

kelembagaan. 

1. Pengembangan 

Untuk melakukan pengembangan kepariwisataan hal yang harus 

diperhatikan adalah  

A. Perencanaan 

Perencanaan pariwisata merupakan pengorganisasian secara 

menyeluruh pengembangan atau pembangunan fasilitas - fasilitas 

pariwisata. Salah satu untuk mengwujudkan perkembangan yang 

berkesinambungan adalah melalui pendekatan perencanaan pelestarian 

lingkungan. Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 

a. Penyusunan rencana 

Perkembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus 

memperhatikan dengan sunggu-sunggu empat pertimbangan utama 

yaitu: 

1. Aksessibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keandalan 

2. Pelestarian lingungan isu pokok otensitas dan keramahan 

3. Kemajuan ekonomi isu pokok tujua dan metode 

Untuk menghadapi isu pokok sebagaimana yang dikemungkan 

diatas perlu disiapkan berbagai respon strategis antara lain : 

1. Jalur - jalur transfortasi dan terminalnya 
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2. Keramah tamahan pelayanan 

3. Pengarapan pasar wisata tertentu 

4. Penonjolan penyajian warisan budaya lokal 

5. Siversifikasi dan pengendaliaan produk 

6. Investasi dan penyerapan tenaga lokal 

7. Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan  

 

b. Daya dukung. 

Konsep daya dukung dan proses pendukungan rencana ada dua 

faktor yang mendapat perhatian yaitu citra produk wisata dan 

lingkungan khas alam dan sosial budaya. Kedua faktor tersebut dapat 

diperjelas dengan kriteria dari segi fisik, sosial budaya, ekonomi dan 

prasarana. 

Menurut Muljadi A.J (2012 :69) aspek dalam perencanaan 

pariwisata adalah wisatawan, pengangkutan, daya tarik wisata, fasilitas 

pelayanan, dan informasi serta promosi. 

c. Jangka waktu  

Rencana jangka pendek biasanya berisikan program pelaksanaan 

untuk kurun waktu 5 Tahun. Jadi program jangka pendek merupakan 

salah satu pengalan pelaksanaan dari rencana jangka panjang jangka 

waktu: pendek, menengah, panjang. 

B. Pelaksanaan 

Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak pemerintah 

atau swasta, adapun unsur - unsur pokok pelaksanaan suatu perencanaan 
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pengembangan pariwisata meliputi : pengesahan rencana, terdiri dari 

sasaran, tujuan, kebijakan umum dan pentahapan program pengembangan 

terdiri dari fasilitas, sarana - prasarana, koordinasi dan kerjasama. 

C. Pembiayaan  

Sumber pembiayaan, biaya pengembangan pariwisata disuatu 

Negara atau daerah dapat dikelompokan kedalam empat golongan besar 

yaitu biaya persiapan (pemerintah, swasta, kerjasama) pembanguna 

prasarana (objek wisata, daya tarik wisata) pembangunan sarana/usaha 

(pajak) biaya pemantauan. 

D. Pengendaliaan 

Perkembangan pelaksanaan program khususnya program kerja atau 

target tahunan harus dipantau secara bersinambungan. Pengendalian 

berupa pelayanan dan tanggung jawab tenaga kerja, kegiatan, pelaksanaan 

pengawasan proyek yang dilaksanakan, prasarana (aksessibilitas dan 

transportasi) serta pengendalian pemasaran, jumlah kedatangan wisatawan 

perbulan, tingkat kepuasan masyarakat yang efektivitas kegiatan promosi 

yang dilakukan. 

2. Kelembagaan 

Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi meliputi stuktur,  

koordinasi pelaksanaan program pelatian, pendidikan serta peraturan. 

Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum. Dengan adanya 

kepastian hukum dapat menyelengarakan kegiatan dengan perasaan nyaman 

dan tenang. Menurut Muljadi AJ (2012:78) pembangunan pariwisata 
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menyentuh segala aspek pengaturan dan kelembagaan yang melibatkan 

masyarakat, antar lembaga koordinasi yang ada dan lembaga yang melibatkan 

masyarakat, antar lembaga koordinasi yang ada dan lembaga terkait serta 

mengembangkan jaringan perhubungan. 

A. Pengaturan 

Menurut Syaiful Bahri Ruray (2012:104) pengelolaan lingkungan 

hidup dapat dilakukan dengan pendekatan hukum lingkungan administrasi. 

Pendekatan hukum lingkungan administratif ini meliputi dua instrument 

yaitu instrument perizinan untuk melindungi objek yang terdapat dalam 

lingkungan tersebut dan instrument ekonomi, beruba pembayaran, 

permodalan, anggaran dan sanksi. 

Keberhasilan pengembangan objek wisata dilihat juga dari sistem 

pengelolaan pemasaran objek wisata tersebut. Menurut Salah Wahab 

(1996:155) pemasaran adalah sebagai suatu kebijakan yang berkaitan 

denga banyak pihak tidak mencondongan diri hanya pada promosi, tetapi 

juga suatu sistem pariwisata yang mempunyai empat fungsi : 

1. Perumusan, pasar baik yang nyata maupun yang pontensial dan 

penyajian yang serius dalam pemasaraan. 

2. Komunikasi, memikat pemintaan dengan cara menyakinkan wisatawan, 

dengan menyadikan daya tarik yang ada. 

3. Pengembangan, merencanakan dan mengembangkan antraksi dan jasa 

wisata yang memenuhu kebutuhan masyarakat. 
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4. Pengawasan, mengavaluasi mengukur dan menghitung berbagai metode 

penelitian dengan kegiatan promosi, pemamfaatan fasilitas dan 

anggaran. 

 

2.3 Otonomi Desa  

Pertumbuhan desa dimulai dari bentuk self-governing community lalu 

diformalkan oleh pemerintah kolonial brlanda sebagai kesatuan masyarakat 

hukum, kemudian berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai 

kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lenbaga-lembaga politik, 

ekonomi, peradilan, sosial-budaya, baik lahir maupun batin. Dan untuk 

menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa 

mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang 

dikembangkan sendiri. Desa yang mempunyai keadaan seperti itu disebut 

mempunyai rumah tangga sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya 

masyarakat desa  yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. 

Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Kewenangan 

untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut otonomi desa. 

Dalam hubungannya dengan otonomi desa tersebut, clive day (1904:67) 

menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi di bidang bisnis, peradilan 

penduduk, kepolisian, dan tawar menawar masalah pajak dengan penguasa 

diatasnya. Kepala desa dipilih oleh warganya sendiri tanpa campur tanagn dari 

siapapun.  
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Kepala desa mewakili desanya dalam hal tawar menawar dengan 

pemerintahan yang lebih atas, terutama dalam masalah perpajakan. Ia harus 

memperjuangkan agar pajak yang ditarik tidak keterlaluan. Ia juga harus 

menjamin desanya dari keuntungan-keuntungan individu yang menunjuknya. 

Dalam melaksanakan tugasnya ia disumbang, menerima sejumlah privilese 

personil, dan menikmati tanah yang berserakan dan tenaga kerja, yang 

dipersembahkan dengan imbalan/gajinya. 

Soetardjo (1984,182-251) dalam Hanif, nurcholis (2011:20) mengatakan 

bahwa desa adalah lemabaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah 

tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak 

mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat) ditandai oleh ciri - ciri 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa di bantu oleh pamong desa. 

Kepala desa dipilih oleh Dewan Morokaki, semacam tim formatur yang 

terdiri atas sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai menpunyai 

kearifan. Pamong desa dipilih oleh kepala desa atas persetujuan Dewan 

Morokaki. 

2. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa/kumpulan 

desa. 

3. Pranata dan lembaga dikembangkan menurut kebutuhan riil yang dihadapi 

masyarakat desa yang berssangkutan dengan berpijak pada konsep-konsep 

kebatinan yang melingkupinya dan prakyik riil problematikanya. 
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4. Tanah komunal menjadi pranata sosial yang sangat penting yang berfungsi 

mengatur, mengendaliakn, dan mengawasi prilaku anggota masyarakat 

hukum dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan. 

5. Gugur gunung, wajib kerja, dan gotong royong menjadi pranata yang 

berfungsi sebagai alat justifikasi. 

6. Isi otonomi desa mencakup: 

a. Pertahanan dari ancaman binatang buas/atau gangguan dari daerah 

luar 

b. Keamanan dan ketertiban/polisional 

c. Peradilan 

d. Pekerjaan umum 

e. Upacara Keagamaan 

f. Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perhutanan 

Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi maka desa 

merupakan subjek hukum. Taliziduhu Ndraha menjelaskan bahwa desa yang 

otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan 

tindakan - tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan 

antara lain : 

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat 

segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah 

tangganya 

2. Menjalankan pemerintahan desa 

3. Memilih kepala desa 
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4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri 

5. Memilki tanah sendiri 

6. Menggali dan menetapkan sumner-sumber keuangan sendiri 

7. Menyusun APPKD (Anggran Pendapatan dan Pengeluaran Keuanagan 

Desa) 

8. Menyelenggarakan gotong royong 

9. Menyelenggarakan peradilan desa 

10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.( 

Nurcholis 2011:21) 

 

 Soetardjo telah menguraikan bentuk dan isi otonomi desa yaitu : 

1. Otonomi dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat 

2. Otonomi dilapangan pertanian / peternakan / perikanan 

3. Otonomi di bidang keagamaan 

4. Otonomi di bidang kesehatan rakyat 

5. Otonomi di bidang pendidikan atau pengajaran 

6. Otonomi dibidang perkreditan atau lumbung desa 

7. Otonomi di bidang pasar desa 

8. Otonomi atas hak tanah 

9. Otonomi di bidang gotong royong 

10. Otonomi di bidang pemuda dan olahraga 

11. Otonomi di bidang pengadilan desa 

Dengan demikian, desa mempunyai otonomi. Hanya saja, otonomi desa 

bukan otonomi formal seperti yang dimilki pemerintah provinsi dan kabupaten 
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atau kota, tapi otonomi berdasarkan asal - usul dan adat istiadat. (Nurcholis, 

2011:64). 

2.3.1 Pemerintahan Desa 

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain 

sesuai dengan daerah  setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil 

yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam 

di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan 

menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap 

manjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok, masyarakat tersebut. 

Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah 

camat. 

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan 

perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu secretariat 

desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. 

1. Kepala Desa 

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa 

seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, 

pembentukan badan usaha milik desa, dna kerja sama antar desa, urusan 

pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana 

prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, 

pasar desa, dan urusan kemasyarakata, yang meliputi pemberdayaan 
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masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, 

bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. 

Guna melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang 

sebagai berikut : 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa 

2. Mengajukan rancangan peraturan desa 

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan besama BPD 

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

5. Membina kehidupan masyarakat desa 

6. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan 

di desa) 

7. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan. ( Bambang.2011: 7 ) 

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh 

Pemerintahan Desa ddan badan perwakilan desa. Pemerinthan desa terdiri dari 

kepala desa dan perangkat desa (Haw.Widjaja :2003:44) 
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Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 

dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan 

berada di Daerah Kabupaten (Haw.Widjaja:2003:65) 

Desa adalah suatu wilayah yang ditingali oleh sejumblah orang yang saling 

mengenal, hidup bergoto royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan 

mempunyai tata cara sendiri untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan. (Hanif 

Nurcholis, 2011:2) 

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah Pemerintahan Desa selain dari 

keberadaan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa 

adalah merupakan tingkat pemerintahan yang rendah dalam sistem Pemerintahan 

Indonesia pada saat ini. 

Pemerintahan Desa diselengarakan oleh Pemerintah Desa. Bahwa dalam 

Pemerintahan Desa terdapat dua unsur lembaga yakni lembaga Pemerintahan 

Desa dan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang keduanya di sebut 

sebagai penyelengaraan Pemerintahan Desa. 

2.3.2 Pendapatan Desa 

Aset desa merupakan kekayaan yang dimiliki oleh desa dengan kelurahan 

adalah kekayaan desa Menurut Nurcholis (2011 :94). Undang – Undang 23 No. 76 

Tahun 2014 Pasal 76 tentang desa, yang berbunyi : 

1. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar 

hewan, tambahan perahu, bangunan desa, hutan milik desa, mata air milik 

desa, pemandian umum, dan asset lainnya milik desa. 
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2. Aset lainnya milik desa sebagaimna dimaksud pada ayat (1) antara lain: 

a. Kekayaan desa di beli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan 

dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja Negara serta 

anggaran pendapatan desa dan belaja desa. 

b. Kekayaan desa yang di peroleh dari hibah dan sumbangan atau yang 

sejenis 

c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian 

atau kontrak. 

d. Hasil kerja sama desa 

e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

3. Milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala local desa yang ada di 

desa dapat dihibakan kepemilikannya kepala desa 

4. Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikakan atas nama 

pemerintahan desa 

Pengelolaan kekayaan desa berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, 

keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan 

desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. 

Pengelolaan kekayaan desa harus dapat persetujuan Badan Permusyawaratan 

Desa. Biaya terhadap pengelolaan kekayaan desa di bebankan pada angaran 

pendapatan dan kekayaan desa. Kekayaan desa di kelola oleh Pemerintah Desa 

dan dimamfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelengaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan perangkat desa. 



 

 

32 

Pengelolaan aset desa telah diatur dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 

2014 tentang desa menyatakan sebagai berikut : 

1. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas 

kepentingan umum, fungsional, kepasian hukum, keterbukaan, efesiensi, 

efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. 

2. Pengelolaan kekayaan milik desa dilkukan untuk meningkatkan 

kesejateraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan 

desa. 

3. Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibahas oleh Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa 

berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam 

peraturan pemerintah. 

Pengelolaan terhadap kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan 

kepada asas : 

1. Kepentingan umum 

2. Fungsional 

3. Kepastian hukum 

4. Keterbukaan 

5. Efisiensi 

6. Efektifitas 

7. Akuntabilitas  

8. Kepastian nilai ekonomi 
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Pengelolan kekayaan milik desa dilakukan untuk Peningkatkan 

kesejateraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatakan pendapatan 

desa.Pengelolaan kekayaan milik desa. Oleh Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 

 

2.4 Pandangan Islam 

Pariwisata merupakan kegiatan yang sering dikaitan dengan waktu ruang 

yang harus di ciptakan dan dilaksanakan sebagai sarana yang penting untuk 

pemenuhan keputusan individu dan kelompok. Kegiatan pariwisata dialam bebas 

merupakan daya tarik wisatawan yang berasal dari kota - kota besar. Pada 

umumnya mereka menghargai, menikmati sekaligus dapat belajar mengenai 

lingkungan baru, tidak hanya lingkungan alami tetapi juga budaya lokal yang 

berbeda dengan suasana di kota. Allah SWT menjelaskan dalam Surat QS. Al-

A’raf : 56 

                      

       

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) Memperbaikinya”. 

 

Menurut ayat diatas, dan janganlah kamu membuat kerusakan alam yang 

telah diciptakan ALLAH seharusnya dimamfaatkan dengan baik dan harus di jaga 

dikelola dengan semestinya. 

Al - Qur’an mengambarkan pula, apabila manusia mau memperhatikan, 

merekan akan dapat melihat dan mengetahui bahwa dalam alam sekelilingnya, 
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malam pada diri mereka sendiri berlaku peraturan -peraturan. Pada bagian lain Al 

- Qur’an menekankan perlunya jaminan keamanan suatu daerah atau suatu Negara 

serta fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan. Hal ini ditekankan pada Qs. 

Saba’ayat 18 : 

                               

         

Artinya : Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami 

limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan 

Kami tetapkan antara negeri - negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. 

Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari 

dengan dengan aman. 

 

Menurut ayat diatas seluruh manusia haruslah taat kepadannya dan selalu 

berdekat diri kepada Allah dan harus ditetapkan oleh Negara - Negara itu. Dalam 

kajian islam wisata dapat dikelompokan dalam dua aspek yaitu : 

1. Wisata rohani 

2. Wisata jasmani 

Wisata jasmani dapat menyaksikan keajaiban fenomena alam dan 

pengaturan yang sangat tepat dan serasi yang meliputi semuanya manusia dapat 

mengungkap keagungan, kebesaran, kebijaksanaan, pengetahuan sang pencipta. 

Kemudian dia akan merasa takjuk dan terpesona, memuji dengan pujian yang 

paling dalam. 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

Konsep kerangka pemikiran ini di jelaskan pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Defenisi Konsep 

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan 

pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan defenisi konsep. 

Pengelolaan adalah sama dengan manajemen dimana pengelolaan bagian 

dari beberapa proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai 

Pengelolaan objek wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban 

Potensi Pengelolaan 

 

1. Alam yang indah dan 
dilestarikan 

2. Memiliki nilai khusus 

3. Menciptakan peluang usaha 

4. Terciptanya lapangan 

pekerjaan 

5. Meningkatnya pendapatan 

desa 

1. Pengembangan 

2. Kelembagaan 

3. Pengaturan  

4. Pembangunan 

5. karcis, parkir, dermaga  

6. Sarana dan prasarana 

7. Objek dan daya tarik 

Pengelolaan objek wisata air terjun tujuh tingkat 

batangkoban dan meningkatkan sumber pendapatan Desa 
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proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarah dan 

mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.  

Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi pusat daya tarik 

wisatawan dan dapat memberikan kepuasaan kepada wisatawan, hal yang 

dimaksud dapat berupa keindahan alam, budaya, kesenian dan lain-lain. 

Potensi wisata adalah sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata dan 

merupakan daya tarik agar orang - orang berkunjung ketempat tersebut. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Kekayaan desa adalah yang di kelola oleh pemerintah desa dan 

dimamfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelengaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan perangkat desa 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Penelitian Hasil Penelitian 

1 Analisis Pengembangan 

Objek wisata Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir 

(studi kasus kawasan 

wisata batu enam) 

Hamdan 

(2015) 

skripsinya menjelaskan tujuan 

dalam pengembangan dilihat 

dalam aspek sosial dan 

ekonomi objek wisata daerah 

tersebut dimana aspek sosial 

yang sasarannya terhadap 

masyarakat dan lingkungan 

demi meningkatkan budaya 

masyarakat dan dapat menarik 

wisatawan untuk berkunjung 

sedangkan dalam aspek 

ekonomi dilihat dalam sarana 

dan prasarana objek tersebut 

2 Analisis pengelolaan 

objek wisata kebun 

binatang kasang kulim 

di kecamatan Siak Hulu 

Kabupaten Kampar 

Zahara Okta 

(2014) 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Ilmu Sosial 

Universitas 

Islam Negeri 

Sultan Syarif 

Kasim Riau 

pengelolaan objek wisata 

kebun binatang kasang kulim 

perkembangan objek wisata 

Kebun Binatang ini belum 

dapat dikatakan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari keberadaan 

Kebun Binatang itu sendiri 

yang masih belum dapat 

dikatakan layak untuk menjadi 

objek wisata serta masih 

banyaknya masyarakat yang 

tidak mengetahui keberadaan 

tempat objek wisata tersebut. 

Karena kurangnya anggaran 

dan kurangnya promosikan 

objek wisata kebun binatang 

kasang kulim 
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2.8 Konsep Operasional 

Tabel  2.2   Indikator dan Sub Indikator Penelitian 

 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Pengelolaan objek wisata 

(Andi Mappi Sameng, 

2001 :261) 

1. Pengembangan a. Perencanaan 

b. pelaksanaan 

c. pembiayaan 

d. pengendalian 

2. Kelembagaan a. Koordinasi  

b. Pelatihan 

c. Pendidikan 

3.  Pengaturan a. Perizinan  

b. Aturan  

Sumber : Cakrawala pariwisata, 2001:261 

 


