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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pariwisata yang sangat 

besar. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki daerah yang luas dan 

memiliki banyak tempat menarik yang bisa dijadikan destinasi wisata bagi 

wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Potensi yang dimiliki ini 

jika dikembangkan dengan baik akan memberikan dampak besar bagi peningkatan 

pembangunan suatu daerah khususnya dan negara umumnya. Pembangunan 

kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan kepariwisataan 

dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan 

alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. 

Secara luas pariwisata  sebagai kegiatan multidimensi dari rangkaian 

proses pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ditujukan untuk 

meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan berusaha dan 

lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan 

mendayagunakan objek dan daya tarik wisata diindonesia serta memupuk rasa 

cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.  

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian, pengertian 



2 
 

otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu daerah atau wilayah 

itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan 

tradisi dan adat istiadat lingkungan. Adanya otonomi daerah ini, daerah akan lebih 

mandiri dalam menentukan kegiatan untuk daerah, dan peran penting pemerintah 

daerah diperlukan untuk memajukan daerah dengan cara mengidentifikasi apa saja 

yang menjadi potensi daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. 

Sumatera Barat adalah salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki 

potensi menjadi destinasi wisata, karena memiliki banyak tempat yang bisa 

dikunjungi sesuai dengan keinginan wisatawan mulai dari wisata pantai, pulau, 

danau, gunung, budaya dan tempat bersejarah yang belum terekspose seperti 

tempat lainnya. Potensi wisata-wisata yang dimiliki Sumatera Barat ini ada 

diseluruh kabupaten dan kotanya. Objek wisata tujuan yang terkenal di Sumatra 

Barat yang terkenal saperti Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Paina atau Pesisir Selatan 

bahkan Solok. Salah satu kota di Sumatera Barat yang menarik menjadi opsi 

wisata seperti halnya objek wisata di Kota Pariaman, dimana Pariaman memiliki 

wilayah geografis dengan daratan rendah yang landai terletak di pantai barat 

Sumatra dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter diatas permukaan 

laut dengan luas daratan 73,36 km dengan panjang pantai 12,7 km serta luas 

perairan laut 282,69 km. 

Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang 

Pariaman yang terbentuk dengan berlakunya Undang-Undang No 12 tahun 2002.  

Kota Pariaman terdiri-dari 4 Kecamatan yakni Pariman Utara, Pariaman Selatan, 

Pariaman, Pariaman Tengah dan Pariaman Timur. Secara geografis Kota 

Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatra yang berhadapan langsung 
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dengan Samudra Indonesia. Pada sisi utara, selatan, dan timur berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan sisi sebelah barat dengan 

Samudra Indonesia. Kota pariaman juga di identik dengan kota yang dikelilingi 

pantai, rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-15 meter dari 

permukaan laut. Secara keseluruhan panjang garis pantai yang dimiliki adalah 

sepanjang 12 km2. Potensi wisata Kota Pariaman perlu di kembangkan secara 

terarah dan terpadu agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. 

Kota Pariaman memiliki visi yaitu menjadi kota tujuan pariwisata dan 

ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya, dan agama.  Adapun visi yang ingin 

dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman adalah: dengan 

semangat sabiduak sadayuang kita wujudkan Kota Pariaman menjadi Daerah 

tujuan wisata Pantai dan Bahari dengan mempertahankan nilai-nilai agama dan 

budaya.  

Potensi pariwisata Kota Pariaman ini terletak pada pantainya yang terlihat 

indah, memiliki beberapa pulau kecil yang bisa dijadikan tempat kunjungan 

wisata, dan penangkaran penyu satu-satunya yang ada di Sumatera Barat. Serta 

yang paling terkenal dan paling banyak menarik wisatawan adalah pesta budaya 

tabuik yang dilaksanakan satu kali setiap tahunnya pada tanggal 1 sampai 10 

Muharram. 

Bagi Kota Pariaman, industri pariwisata merupakan peluang yang tidak 

dapat dilepaskan begitu saja. Pariwisata telah tumbuh menjadi sebuah industri 

yang sangat menguntungkan dan memiliki prospek yang cerah dikemudian hari. 
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Dengan potensi yang dimiliki oleh kota Pariaman tersebut maka diperlukan 

strategi yang tepat untuk pengembangan pariwisata baik dari segi fasilitas, 

promosi, masyarakat, dan nilai plus lainnya agar potensi wisata yang dimiliki 

Kota Pariaman tersebut bisa di mafaatkan dengan sebaik-baiknya untuk 

pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya, dimana 

Dinas pariwisata kota Pariaman harus jeli terhadap potensi wisata yang ada di 

kota Pariaman tersebut. Adapun wisata yang berkembang di Kota Pariaman saat 

ini dapat lihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1  

Objek Wisata Kota Pariaman 

No Kecamatan Objek Wisata Jenis Wisata Lokasi 

1. Pariaman 

Tengah 

Pantai Gandoriah 

Pantai Cermin 

Pulau Angso Duo 

Pulau Tangah 

Pesta Budaya 

Tabuik 

Mesjid Tua 

Rumah Gadang 

Moh. Saleh 

Wisata Bahari 

Wisata Bahari 

Wisata Bahari 

Wisata Bahari 

Wisata Budaya 

 

Wisata Sejarah 

Wisata Budaya 

Kel. Pasir 

Kel. Karan Aur 

Pulau Angso Duo 

Pulau Tangah 

Kel. Pasir 

 

Kap. Perak 

Kap. Perak 

2. Pariaman 

Selatan 

Pantai Sunur 

Pantai Kata 

Pulau Ujung 

Guci Badano 

Mesjid Tuo Kuraitaji 

 

Wisata Bahari 

Wisata Bahari 

Wisata Bahari 

Wisata Sejarah 

Wisata Sejarah 

Desa Sunur 

Desa Taluak 

Pulau Ujung 

Desa Sei. Rotan 

Desa Balai 

Kuraitaji 

3. 

 

 

Pariaman 

Timur 

Benteng Jepang 

Sintuk 

Benteng Sintuk II 

Wisata Sejarah 

 

Wisata Sejarah 

Marunggi 

 

Marunggi 

4. Pariaman 

Utara 

Pantai Teluk Belibis 

 

Talao Manggung 

Pulau Kasiak 

Penangkaran Penyu 

Wisata Bahari 

 

Wisata Bahari 

Wisata Bahari 

Wisata Minat 

Khusus 

Desa Padang 

Birik-Birik 

Desa Manggung 

Pulau Kasiak 

Desa Manggung 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman,2016  
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Tabel 1.1 diatas Kota Pariaman memiliki  wisata yang cukup banyak yang 

terdiri-dari objek wisata bahari/ alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata 

minat khusus yang sangat bagus untuk di kembangkan yang apabila dikelola 

secara maksimal dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara 

sehingga mampu menghasilkan pendapatan daerah yang cukup besar. Pendapatan 

asli daerah (PAD) Kota Pariaman dari sektor pariwisata. Melalui Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman hanya mengambil retribusi mengacu 

pada Perda Kota Pariaman No. 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah.  

Tabel 1.2 

PAD Kota Pariaman Dari Sektor Pariwisata  

No Tahun Target Realisasi 

1. 2012 15.000.000 23.900.000 

2. 2013 15.000.000 26.700.000 

3. 2014 25.000.000 45.000.000 

4. 2015 2230.000.000 263.030.000 

5. 2016 570.100.000 595.130.000 

6. 2017 630.000.000 587.576.000 

7. 2018 630.000.000 643.210.000 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman,2016 

 

 PAD Kota Pariaman  dari sektor pariwisata dari tahun 2012 hingga 2018 

terus  mengalami peningkatan setiap tahunnya.  Penerimaan PAD Kota Pariaman 

dari sektor pariwisata di ambil dari: 

1. Pemakaian aset daerah seperti, pentas, orgen, lapangan, souvenir, odong-

odong, istana balon dan pujasera.  
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2. Retribusi tempat rekreasi seperti, pulau, rumah tabuik dan penjualan 

dikawasan wisata. 

Dari kedua sumber pendapatan diatas pendapatan terbesar diterima dari 

retribusi tempat rekreasi, misalnya ditahun 2015, penerimaan retribusi tempat 

rekreasi  sebesar Rp 179.880.000 sedangkan dari pemakaian  aset daerah sebesar 

Rp 56.150.00. Dan ditahun 2016 penerimaan retribusi tempat rekreasi Rp 

539.280.000 sedangkan pemakaian aset daerah sebesar Rp 55.850.000. Tingginya 

penerimaan PAD Kota Pariaman dari retribusi tempat rekreasi, sehingga 

diperlukan peran pemerintah kota pariaman untuk lebih mengembangkan wisata-

wisata yang ada dikota pariaman dimana akan memberikan pengaruh pada 

penerimaan PAD Kota Pariaman dari sektor pariwisata. Tingginya penerimaan 

PAD dari sektor pariwisata juga dipengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung 

ke Kota Pariaman. Berikut jumlah kunjungan wisatawan domestik dan 

mancanegara terlihat dari tahun 2012 hingga 2016. 

Tabel 1.3 

Daftar Kunjungan Wisatawan 

No Tahun Domestik Mancanegara Jumlah 

1. 2013 791.624 34 791.658 

2. 2014 1.233.668 73 1.233.741 

3. 2015 2.674.523 1.146 2.675.669 

4. 2016 2. 907.194 628 2.907.882 

5. 2017 2.000.163 527 2.000.690 

6. 2018 3.431.670 817 3.432.487 

Sumber: Statistik Kepariwisataan Kota Pariaman 2016 
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Tabel 1.2 Peningakatan kunjungan wisatawan domestik maupun 

mancanegara ke Kota Pariaman pemerintah dituntut untuk melakukan 

pengembangan wisata  sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dari 

sektor pariwisata. Untuk melakukan pengembangan tersebut diperlukan peran 

pemerintah daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman. Dimana 

peran Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata kota Pariaman sebagai barikut : 

1. Mengembangkan Kawasan Wisata. 

2.  Penyedian Fasilitas bagi pengunjung  

3. Melakukan Pemasaran atau Promosi tempat wisata. 

 Namun sejauh ini pada kenyatannya pengembangan wisata di kota 

pariman belum begitu maksimal, dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pariaman belum menggarap potensi wisata yang ada di kota Pariaman secara 

menyeluruh, terutama dalam pengembangan potensi wisata bahari di kota 

Pariaman. Kota Pariaman memiliki  wisata bahari berupa pantai dan pulau serta 

keindahan laut yang mampu mengaitkan wisatawan domestik  maupun 

mancanegara. Untuk pengembangan tersebut diperlukan Peran Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata dengan melakukan pengembangan destinasi kawasan wisata bahari 

(pantai dan pulau) di kota pariaman dengan meyelenggaran pengembangan 

potensi objek wisata, dan sarana wisata tetapi fenomena dilapangan: 

1. Kota pariaman memiliki potensi objek wisata pantai, pulau dan panorama 

laut yang indah untuk mengait wisatawan domestik dan mancanegara 

namun potensi perlu dikelola secara professional oleh pemerintah. 
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2. Kurangnya ketersedian sarana dan prasana objek wisata pantai dan pulau 

kota Pariaman. 

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti “ Analisis 

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Pariaman dalam 

Mengembangkan Wisata Bahari”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan tersebut, maka Penulis dapat 

merumuskan rumusan masalanya sebagai berikut:  

“Bagaimanakah Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota 

Pariaman dalam Mengembangkan Wisata Bahari?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan dalam pengembangan wisata 

bahari di Kota Pariaman.  

2. Untuk mengentahui hambatan yang terjadi dalam pengembangan wisata 

wisata bahari di Kota Pariaman 

1.4 Manafaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini 

adalah:  
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1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan studi ilmu Administrasi Negara dimasa 

mendatang. 

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

menjadi bahan untuk dinas atau lembaga yang mengembangkan pariwisata 

dengan optimal. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberi gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis 

membagikannya dalam bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah,  

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian 

ini, seperti otonomi daerah, konsep peran, faktor yang 

mempengaruhi sektor pariwisata, undang-undang kepariwisataan, 

pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, defenisi 

konsep, dan konsep operasional. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB  IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan Sejarah Kota Pariaman, Gambaran Umum Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dan gambaran wisata bahari Kota 

Pariaman. 

BAB V : PEMBAHASAN 

  Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan 

disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan 

tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini menjelaskan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan  dari hasil 

penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pembaca Universitas. 

 


