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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Otonomi adalah penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan yang betujuan 

untuk mencapai efesiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Otonomi daerah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-undang otonomi daerah tersebut 

dijelaskan tentang pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri dilakukan oleh 

Lembaga-Lembaga pemerintah, yaitu Kepala Daerah (Gubernur dan 

Bupati/Walikota) dan DPRD (Propinsi, Kabupaten/Kota) dan birokrasi 

setempat yang terpisah dari lembaga-lembaga pemerintah dan birokrasi 

pemerintah. Otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan keuangan suatu 

daerah. Oleh sebab itu hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari 

dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah 

akan membawa implikasi tersendiri, dan bagi suatu daerah yang terbatas 

sumber daya alamnya maka akan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya 

memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. 

Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaannya berdasarkan 

peraturan mengenai otonomi daerah terdiri dari:   
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain;  

a. Hasil Pajak Daerah  

b. Hasil Retribusi Daerah  

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya 

yang dipisahkan  

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  

2. Dana Perimbangan  

3. Pinjaman Daerah  

4. Lain-lain penerimaan yang sah  

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa:  

1. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah 

sebagai pewujudan desentralisasi.  

2. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara 

pemerintah dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah.  

3. Pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

4. Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk 

memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai suatu daerah 

mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam pencapain tingkat 

kemakmuran. Semakin tinggi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang 

telah dimiliki. Di Indonesia terdapat banyak daerah yang memiliki kekayaan 

alam yang berpotensi, kekayaan alam tersebut dapat dikembangkan dan 

menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah yang 

bersangkutan, salah satu sektor kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai 

penyumbang dan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah sektor 

pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu devisa bagi sebuah negara setelah 

minyak dan gas, tidak terkecuali juga bagi daerah-daerah yang memiliki 

potensi alam yang menonjol yang dapat dijadikan sebagai daerah objek wisata. 

Keanekaragaman budaya dan kesenian telah dikenal masyarakat dunia, 

termasuk keterbukaan dan keramahan masyarakat, serta kekayaan kuliner 

dipercaya memberi andil besar bagi tumbuhnya minat masyarakat Indonesia 

maupun warga negara lain untuk datang berkunjung ke suatu daerah objek 

wisata tersebut.  

Selain dari potensi alam dan budaya, keberadaan infrastruktur 

aksebilitas udara dan laut yang memadai mampu menjadi pendukung 

pengembangan daerah sebagai destinasi wisata Indonesia. Sarana dan 

prasarana kepariwisataan juga perlu mengalami peningkatan kapasitas dan 

kualitas pelayanan yang memadai. Namun demikian pengembangan 

kepariwisataan daerah selayaknya dikembangkan dengan tetap mengacu 

kepada paradigma baru pembangunan kepariwisataan. Kemampuan 

masyarakat dalam mengembangkan kompetensi mereka di bidang 

kepariwisataan dipercaya akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta 
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pengalaman berwisata. Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, pengembangan 

pariwisata di berbagai daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia, harus 

difokuskan pada pengembangan pariwisata berbasis bahari dengan dukungan 

budaya yang kaya. 

Secara teoritis, antara dampak sosial dan dampak kebudayaan memang 

dapat dibedakan. Namun dampak sosial pariwisata terhadap kehidupan 

masyarakat lokal merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit, terutama dari 

segi metodologis. Salah satu kendala yang hampir tidak dapat diatasi adalah 

banyaknya faktor kontaminasi yang ikut berperan didalam mempengaruhi 

perubahan yang terjadi, seperti pendidikan, media massa, transportasi, 

komunikasi, maupun sektor-sektor pembangunan lainnya menjadi wahana 

dalam perubahan sosial-budaya serta dinamika internal masyarakat itu sendiri. 

Industri pariwisata di Indonesia kini kian semarak dan punya prospek yang 

cerah. Beberapa propinsi yang memiliki aset wisata alam, budaya maupun 

purbakala sudah ditetapkan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Pariwisata 

masih merupakan suatu aktivitas relatif baru bagi banyak daerah di Indonesia, 

yang mempunyai sedikit atau sama sekali tidak memiliki pengalaman 

mengembangkan sektor ekonomi. Pengembangan pariwisata akan menjadi 

fenomena besar. Adanya perencanaan pariwisata yang terintegrasi untuk 

dipertimbangkan, dan disertai adanya konsentrasi yang cukup pada 

pendekatan secara komprehensif untuk jangka panjang merupakan sesuatu 

yang penting. Hal ini dimaksud agar bisa tercapai pengembangan pariwisata 

yang berkelanjutan dengan serasi dan maksud tujuan pengembangan sesuai 



5 

yang diharapkan pemerintah. Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan 

utama pariwisata di Indonesia karena terkenal dengan keindahan alamnya dan 

keunikan budayanya sehingga Sumatera Barat termasuk kedalam 10 besar 

Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia. Fasilitas wisatanya cukup baik, 

serta sering diadakannya berbagai festival dan event internasional, menjadi 

pendorong datangnya wisatawan ke provinsi ini. Beberapa kegiatan 

internasional yang diselenggarakan untuk menunjang pariwisata Sumatera 

Barat adalah lomba balap sepeda Tour de Singkarak, event paralayang Event 

Fly for Fun in Lake Maninjau dan lain sebagainya.  

Payakumbuh adalah salah satu Kota di Sumatera Barat yang memiliki 

struktur alam yang indah dan kebudayaan yang unik tentu menjadi suatu hal 

yang dapat memberikan destinasi sebagai daya tarik wisatawan untuk datang 

berkunjung di Kota Payakumbuh. Pariwisata telah berperan nyata dalam 

memberikan distribusi terhadap kehidupan sosial masyarakat, ekonomi, 

budaya, kesempatan kerja, penambahan devisa bagi Negara ataupun daerah 

serta dapat memperkokoh keutuhan bangsa. 

Perkembangan pariwisata di Kota Payakumbuh telah dimulai sejak 

tahun 2007. Hal ini berhubungan dengan adanya himbauan Walikota 

Payakumbuh Josrizal Zain mengatakan bahwa pentingnya keberadaan 

pariwisata di Kota Payakumbuh sebagai pendapatan daerah dan mampu 

membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat Kota Payakumbuh. Sehubungan dengan kebijakan Walikota 

tersebut, Pemerintah dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta dengan 
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pihak terkait bekerja sama dalam melakukan pengelolaan terhadap pariwisata 

di Kota Payakumbuh sejak tahun 2007 sampai sekarang. 

Tabel 1.1 Data Kawasan dan Objek Wisata Di Kota Payakumbuh 

 

No 

Nama 

Kawasan dan 

Objek wisata 

Jenis 

Objek 
Lokasi Fasilitas Pengelola 

1 

 

Ngalau Indah Wisata 

Alam 

dan 

Wisata 

Buatan  

Pakan 

Sinayan 
 Taman 

Bermain 

 Goa Ngalau 

Indah 

 Pemandanga

n Alam 

 Kolam 

Renang Anak 

dan Dewasa 

,Toilet 

 Mushola 

 Panorama 

Puncak 

Maharajo 

 Medan Nan 

Bapaneh 

 Restoran De 

Ngalau 

Dinas 

Pariwisata 

Pemuda Dan 

Olahraga 

Kota 

Payakumbuh 

2 Panorama 

Ampangan 

Wisata 

Alam 

Kenagarian 

Aur 

Kuning 

 Pemandanga

n Alam 

Dinas 

Pariwisata 

Pemuda Dan 

Olahraga 

Kota 

Payakumbuh 

3 Taman 

Jembatan 

Ratapan Ibu 

Wisata 

Sejarah 

Ibuh Koto 

Nan 

Gadang 

 Taman 

Bermain 

Dinas 

Pariwisata 

Pemuda Dan 

Olahraga 

Kota 

Payakumbuh 

4 Bendungan 

Telaga Talawi 

Wisata 

Alam 

Buatan 

Talawi   Pemandanga

n Alam 

Dinas 

Pariwisata 

Pemuda Dan 

Olahraga 

Kota 

Payakumbuh 
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No 

Nama 

Kawasan dan 

Objek wisata 

Jenis 

Objek 
Lokasi Fasilitas Pengelola 

5 Masjid Tuo 

Koto Nan 

Ampek 

Wisata 

Sejarah 

Koto Nan 

Ampek 
 Masjid  Swadaya 

6 Rumah Gadang 

Tuanku Nan 

Chedoh 

(Rumah 

Gadang 

Regent)  

Wisata 

Budaya 

Balai Nan 

Duo 
 Rumah Adat Swadaya 

7 Pusat Kota 

Payakumbuh 

(Pasar 

Payakumbuh) 

Wisata 

Buatan 

Jalan 

Sudirman 
 Jembatan 

Panasonic 

 Pusat kuliner 

malam 

 Pusat 

perbelanjaan 

Pemerintah 

Kota 

Payakumbuh 

dan swasta 

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh (2018) 

Dari tabel diatas terdapat banyak jumlah objek wisata alam dan wisata 

sejarah yang ada di Kota Payakumbuh, karunia alam yang menyebabkan Kota 

Payakumbuh mempunyai potensi menjadi tujuan wisata yang menarik untuk 

dinikmati bagi wisatawan dari luar daerah, maupun dari luar negeri. 

Pada sektor pariwisata Kota Payakumbuh khususnya, dari beragam 

objek wisata potensial yang telah penulis jelaskan yang menjadi unggulan 

teratas untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Wisata Ngalau 

Indah dan Panorama Ampangan. Ini menunjukkan bahwa objek wisata yang 

lain terkesan tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli 

daerah (PAD) pemerintah Kota Payakumbuh khususnya pendapatan dalam 

sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil kebijakan 

untuk melakukan pembangunan disektor wisata yang diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan daerah, 
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sehingga tolak ukur keberhasilan dari usaha tersebut tidak hanya terbatas pada 

kesuksesan rencana dan pelaksanaan program pengembangan pariwisata, akan 

tetapi seberapa besar sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi bagi 

pendapatan daerah.  

Meskipun hanya Wisata Ngalau Indah dan Panorama Ampangan saja 

yang memberikan kontribusi berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kota 

Payakumbuh dari sektor pariwisata, pengembangan yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh tidak terlepas dari 

berbagai masalah, seperti kondisi Wisata Ngalau Indah dan Panorama 

Ampangn yang belum bisa dikatakan baik sepenuhnya. Melalui beberapa 

pengamatan yang telah penulis lakukan pada observasi menunjukan bahwa 

pengembangan Wisata Ngalau Indah dan Panorama Ampangan belum 

sepenuhnya baik jika dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya yaitu kondisi 

bangunan yang kurang terawat, lingkungan yang kurang bersih karena kurang 

efektifnya dalam mengelola kebersihan sehingga masih terdapat tumpukan 

sampah yang tidak pada tempatnya yang menggagu kenyamanan pengunjung. 

Selain itu belum adanya wahana permainan yang bisa dinikmati pengunjung 

dan pengunjung hanya bisa menikmati pemandangan alam saja sehingga hal 

itu membuat pengunjung kurang tertarik dengan tempat wisata. Serta faktor 

lainnya belum terwujudnya sarana prasarana pendukung yang handal dan 

berdaya saing, belum adanya hotel berbintang untuk penginapan para 

wisatawan mancanegara dan domestik sehingga masih sangat rendahnya 

wisatawan yang menginap di kota payakumbuh. 
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Gambar kondisi bangunan (mushalla) yang tidak 

terawat, dan sampah yang berserakan.  

 

   
Gambar kondisi wisata tampa wahana permainan. 

 

Secara tidak langsung dengan menjamurnya dan beragamnya sektor 

pariwisata yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat tersebut, hal ini nantinya 

memberikan efek atau persaingan terhadap kepariwisataan yang terdapat di 

Kota Payakumbuh, disebabkan makin banyaknya pilihan masyarakat maupun 

wisatawan terhadap tempat wisata yang ada di Sumatera Barat. Tentunya hal 

ini memberikan pengaruh terhadap kunjungan wisata ke Kota Payakumbuh 

dan berimbas pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor 

pariwisata. Selain permasalahan menjamurnya dan beragamnya sektor 

pariwisata yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, seharusnya Kota 

Payakumbuh juga harus membenahi fasilitas pariwisata yang lainnya, seperti 

sarana dan prasarana objek wisata yang disediakan kurang memadai, 

keamanan di sekitar objek wisata juga harus diperhatikan, seperti kawasan 

objek wisata yang mengalami kerusakan, pungutan liar dari masyarakat, dan 

parkir kendaraan yang disediakan belum mencukupi, sehingga menyebabkan 

kemacetan. Dari sarana dan prasarana yang kurang memadai dan dari 

kemacetan tersebut juga bisa mengurangi minat para wisatawan untuk 
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berkunjung, dan memilih untuk mencari tempat wisata yang lainnya karena 

semakin banyaknya daerah di Sumatera Barat yang mengembangkan objek 

wisatanya seperti yang telah dijelaskan diatas, otomatis Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kota Payakumbuh akan berkurang 

karena permasalahan tersebut. 

Meskipun demikian jumlah kunjungan wisatawan ke Kota 

Payakumbuh pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yang cukup baik, 

hal itu hendaknya menjadi motivasi bagi Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga untuk mengembangkan pariwisata Kota Payakumbuh agar mampu 

menarik pusat perhatian wisatawan di tahun yang akan datang. 

Berikut jumlah kunjungan wisatawan ke wisata ngalau indah dan 

panorama ampangan Kota Payakumbuh pada tahun 2014-1017. 

Tabel 1.2  Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kota Payakumbuh (Tahun 

2014-2017) 

Tahun 
Jumlah Kunjungan Wisatawan 

Jumlah 
Mancanegara Nusantara 

2014 108 116.540 116.648 

2015 1.156 128.804 129.960 

2016 2.355 163.661 166.016 

2017 896 182.985 183.881 

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh (2018) 

 

Dan berikut data perbandingan realisasi pendapatan dari sektor 

pariwisata terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh: 

Tabel 1.3 Perbandingan Realisasi Pariwisata Terhadap PAD Kota 

Payakumbuh Tahun 2014-2017 

No Tahun Anggaran Target PAD (Rp) Realisasi Pariwisata (Rp) 
1 2014 645.800.000,00 576.430.000,00 

2 2015  605.430.000,00 539.023.000,00 

3 2016  630.000.000,00 589.439.000,00 

4 2017 700.735.000, 00 744.047.000,00 

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh (2018) 
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Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat pendapatan dari sektor pariwisata 

untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. Pada tahun 2015-

2017 realisasi pendapatan dari sektor pariwiasata mengalami kenaikan setiap 

tahunnya dan pencapaiannya melebihi target pada tahun 2017.  

Realisasi pendapatan dari sektor pariwisata tersebut hanya berasal dari Wisata 

Ngalau Indah dan Panorama Ampangan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan 

tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Kebijakan Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan 

Olahraga Pemerintahan Kota Payakumbuh dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti 

merumuskan permasalahannya tentang: 

1. Bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?  

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, secara khusus tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mendeskripsikan kebijakan 

pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda 

Dan Olahraga Kota Payakumbuh dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

2. Untuk Menganalisa faktor yang mempengaruhi kebijakan Pengembangan 

Pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 

Kota Payakumbuh dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Manfaat teroritis adalah bahan untuk menambah pengetahuan dan menjadi 

tambahan ilmu tentang Administrasi Negara khususnya pada bidang 

kebijakan publik. 

2. Manfaat praktis adalah sebagai informasi pembaca dan peneliti lain serta 

menjadi bahan untuk dinas atau lembaga yang mengembangkan pariwisata 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimal.   

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan rencana skripsi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, 

yang mana bagian-bagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini berisikan landasan teoritis yang mendukung 

penelitian, seperti teori pengembangan pariwisata, faktor 

penentu pengembangan pariwisata pendapatan asli daerah 

(PAD) otonomi daerah dan juga berisi penelitian terdahulu, 

pandangan islam, definisi konsep, variabel penelitian dan 

konsep operasional. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan 

dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yang berisi tentang 

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, populasi dan sampel, serta analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang kota 

payakumbuh, kantor Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, 

yang berisikan Letak Geografis kota payakumbuh, Kehidupan 

Beragama dan pendidikan. 

BAB V : HASIL PENELITIAN 

  Bab ini membahas tentang Temuan dan Analisis Data 

Berisikan tentang data yang menguraikan tentang proses 

analisis dan pembahasan yang merupakan hasil dari observasi 

peneliti ke lapangan. 

BAB VI : PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi Dinas 

Pariwisata Pemuda Dan Olahraga. 


