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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengelolaan 

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 411) diartikan 

sebagai (a) proses, cara, perbuatan mengelola (b) Proses melakukan kegiatan 

tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (c) proses membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. 

Konsep istilah pengelolaan dapat merupakan terjemahan dari kata 

“management” yang berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif 

untuk mencapai sasaran. Sejalan dengan pengertian tersebut, George R Terry 

(2008 : 1) mengartikan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja 

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang 

kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen 

adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing (pengelolaan), 

sedang pelaksananya disebut manager (pengelola). 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa manajemen dihubungkan 

dengan suatu kelompok. Pada hakikatnya tugas seorang manajer (pengelola) 

adalah menggunakan usaha kelompok secara efektif. Tugas-tugas operasional 

dilaksanakan melalui upaya-upaya kelompok anggotanya. Berlanjut dari 

pengertian bahwa pengelolaan sama dengan manajemen, Malayu S.P 

Hasibuan (2005 : 1) mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan proses 
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seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Unsur-unsur manajemen terdiri dari adanya tujuan bersama diantara 

sekelompok orang, adanya tujuan bersama, pembagian kerja, struktur 

organisasi, hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik serta human 

organization. Perkembangan organisasi dapat dilihat dari pengaturan dan 

penggunaan sumber daya organisasi, yang harus diperhatikan adalah sistem 

sumber daya manusia berupa hubungan kerjasama baik. Untuk mencapai 

tujuan orgnisasi seorang manajer (pengelola) harus dapat mengelola sumber 

daya organisasi secara efektif dan efisien baik itu melalui norma-norma yang 

ditetapkan maupun hubungan kerja setiap anggota. 

Oey Liang Lee dalam Suprapto (2009), juga mendefinisikan manajemen 

sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, 

dan pengontrolan atas human and national resources (terutama human 

resources) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. 

Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.  

a. Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang 

berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam 

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang 

diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.  
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b. Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokan, 

dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk 

mencapai tujuan. 

c. Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota 

kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman 

pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. 

d. Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan apa yang 

seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu 

melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai 

dengan rencana. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian pengelolaan ini sama dengan  pengertian manajemen, dimana 

pengertian nya adalah suatu proses ataupun cara dalam rangka menggerakkan 

orang-orang untuk bekerja sama yang meliputi dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mencapai  

tujuan organisasi dan individu secara efektif dan efisien. 

2.2. Pengertian Pariwisata 

Menurut Oka A. Yoeti (1996 : 21) Pariwisata adalah suatu perjalanan yang 

dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat 

lain dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah 

ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan 
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tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam. 

Menurut Salah Wahab (1996 : 5) Pariwisata adalah salah satu industri 

yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal 

kesempatan kerja pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor 

produksi didalam negera penerima wisatawan. 

Sedangkan E. Guyer Freuler mengatakan pariwisata dalam arti modern 

adalah fenomena dari zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan 

kesehatan dan pergantian udara, penilaian yang sadar dan menumbuhkan 

cinta terhadap keindahan alam dan khususnya disebabkan bertumbuhnya 

pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat sebagai hasil daripada 

perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan alat-

alat pengangkutan (Yulianigsih, 2009 : 1). 

Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah. 

Menurut  Rio Budi Prasadja Tan (2010 : 12) faktor-faktor yang 

menyebabkan kesenjangan terhadap seseorang atau kelompok dalam 

melakukan aktivitas pariwisata berdasarkan enam kondisi yaitu : 
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a. Kondisi leisure time, Keuangan dan waktu yang tersedia sangat 

terbatas. 

b. Fasilitas, keterbatasan fasilitas dapat mengakibatkan terhambatnya 

keinginan seseorang dalam melakukan perjalan wisatanya secara 

optimal. 

c. Pengetahuan dan kemahiran, pengetahuan dan kemahiran tidak 

hanya mampu menyangkut pengetahuan mengenai pengetahuan 

yang ada tetapi juga mengenai pengetahuan dan keahlian yang 

dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pilihan atas penawaran yang 

dibutuhkan. 

d. Kultural, tatanan masyarakat yang memiliki iklim kebudayaan yang 

tertutup untuk aktivitas hiburan atau tidak menyadari aktivitas 

tersebut dan masih banyak orang yang secara batiniah dihambat oleh 

etos kerja yang tertanam. 

Menurut Rio Budi Prasadja Tan (2010 : 12), dalam melakukan pemasaran 

atau perkembangan objek wisata, yang harus diperhatikan adalah (a) produk 

yang ditawarkan berupa seperti fasilitas, atraksi wisata. (b) penempatan 

harga. (c) letak wilayah yang strategis. (d) promosi. (e) distribusi.  

Dalam melakukan pengembangan pariwisata, produk wisata yang 

ditawarkan harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan wisatawan agar 

usaha pariwisata dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

wisatawan (Muljadi A.J, 2012: 87). 
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Ada tiga faktor yang menentukan berhasilnya pengembangan pariwisata 

sebagai industri yaitu : 

1. Tersedianya objek dan atraksi wisata segala sesuatu yang menjadi 

daya tarik pengunjung suatu daerah yang menjadi tujuan wisata. 

2. Adanya fasilitas accessibility sarana dan prasarana perhubungan 

dengan segala fasilitas. 

3. Tanda sedianya fasilitas amnesties yaitu kepariwisataan yang 

memberikan pelayanan pada wisatawan selama perjalanan pariwisata. 

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidsiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat. Batasan yang lebih bersifat teknis yang 

merupakan bapaknya ilmu pariwisata yang terkenal dimana batasan yang 

diberikannnya berbunyi sebagai berikut : 

"Kepariwisataan adalah keseluruhan daripada gejala-gejala yang 

ditimbulkan oleh perjalanan dan pendalaman orang-orang asing serta 

penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendalaman itu tidak tinggal 

menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat 

sementara itu” 

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas  dapat diambil 

suatu pengertian pariwisata yaitu suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang 
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yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan 

dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu dalam kurun waktu yang 

telah ia tentukan dan bukan mencari nafkah. Suatu perjalanan dianggap 

sebagai perjalanan wisata jika memenuhi 3 persyaratan yang diperlukan, yaitu 

: 

1. Harus bersifat sementara. 

2. Harus bersifat sukarela dalam arti tidak terjadi paksaan. 

3. Tidak bekerja yang menghasilkan upah atau bayaran. 

2.3. Sarana dan Prasarana Pariwisata 

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan 

kepariwisataan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya pengembangan 

sarana dan prasarana kepariwisataan. 

2.3.1. Sarana Pariwisata 

Adapun yang dimaksud sarana kepariwisataan (Tourism 

Superstructures) adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan 

pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung 

dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan 

wisatawan. (Oka A Yoeti, 1996 : 184) 

Sarana kepariwisataan terbagi atas tiga bagian penting yaitu: sarana 

pokok kepariwisataan, sarana pelengkap kepariwisataan, dan sarana 

penunjang kepariwisataan. 

1. Sarana pokok kepariwisataan (Main Tourism Superstr ucures) 
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Merupakan perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat 

tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan 

perjalanan wisata. Termasuk kedalam kelompok ini adalah: 

Travel Agent dan Tour Operator, Perusahaan-perusahaan 

angkutan wisata, Hotel dan jenis akomodasi lainnya, bar, restoran, 

serta rumah makan lainnya, Obyek Wisata dan Atraksi Wisata. 

2. Sarana Pelengkap Kepariwisataan (Suplementing Tourism 

Superstructures) 

Merupakan perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang 

menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya 

melengkapi sarana pokok kepariwisataan, tetapi yang terpenting 

adalah untuk membuat para wisatawan dapat lebih lama tinggal 

pada suatu daerah tujuan wisata. Termasuk kedalam kelompok ini 

adalah : 

a) Sarana olah raga, seperti: lapangan tennis (tennis 

court), lapangan golf (golf court), kolam renang 

(swimingpool), permainan bowling (bowling alley), 

daerah perburuan (hunting area), berlayar (sailing 

and boating), berselancar (surfing). 

b) Sarana ketangkasan, seperti: permainan bola sodok 

(bilyard), jackpot, panchinco dan amusements. 

3) Sarana penunjang kepariwisataan (Supporting Tourism 

Superstructures). 
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Yang dimaksud dengan sarana penunjang kepariwisataan 

adalah perusahaan-perusahaan yang menunjang sarana pokok dan 

sarana pelengkap dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan 

lebih lama tinggal di daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang 

lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan 

atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya. 

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah: night club, 

steambaths, casino. 

2.3.2. Prasarana Pariwisata 

Menurut Oka A Yoeti (2006 : 189) yang dimaksud dengan prasarana 

(infrastructures) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses 

perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat 

memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Lothar A. 

Kreck dalam Yoeti (2006 : 186), membagi prasarana kepariwisataan 

menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: 

1) Prasarana Perekonomian (Economic Infrastructures), yang dapat 

dibagi atas: 

a. Pengangkutan (transportation). 

Yang dimaksud pengangkutan disini adalah yang dapat membawa 

wisatawan dari negara dimana ia biasanya tinggal, ke tempat atau 

negara yang merupakan daerah tujuan wisata. Seperti pesawat udara, 

kapal laut, kereta api, bus, taksi, dan kendaraan lainnya. 
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b. Prasarana Komunikasi (Communication Infrastructures). 

Termasuk kedalam kelompok ini diantaranya adalah: telepon, 

telegraf, radio, dan TV, surat kabar, dan pelayanan kantor pos. 

c. Kelompok yang termasuk Utilities (penunjang). 

Yang termasuk kelompok ini adalah: penerangan, listrik, 

persediaan air minum, sistem irigasi, dan sumber energi. 

d. Sistem Perbankan. 

Dengan adanya pelayanan bank wisatawan mendapat jaminan 

untuk dengan mudah menerima atau mengirim uangnya dari dalam 

dan luar negeri asalnya tanpa mengalami birokrasi pelayanan. 

Sedangkan untuk pembayaran lokal, wisatawan dapat menukarkan 

uangnya pada Money Changers setempat. 

2) Prasarana Sosial (Social Infrastructures). 

Yang dimaksud dengan prasarana sosial adalah semua faktor yang 

menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana 

perekonomian yang ada. Termasuk kedalam kelompok ini adalah: 

a. Sistem Pendidikan (school system). 

Dengan adanya lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri dalam 

pendidikan kepariwisataan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

tidak hanya pelayanan bagi para wisatawan, tetapi juga untuk 

memelihara dan mengawasi suatu badan usaha yang bergerak dalam 

kepariwisataan. 

b. Pelayanan Kesehatan (Health Services Facilities). 
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Seperti tersedianya rumah sakit, klinik kesehatan, dokter yang 

menjamin pelayanan kesehatan bagi wisatawan.  

c. Faktor Keamanan (Safety) dan, 

d. Petugas yang langsung melayani wisatawan (Govermant 

Apparatus). 

Termasuk kedalam kelompok ini adalah: petugas imigrasi 

(immigration officer), petugas bea cukai (custom officer), petugas 

kesehatan (health officer), polisi dan pejabat-pejabat lainnya yang 

berkaitan dengan pelayanan wisatawan. 

2.4. Pengelolaan Kepariwisataan 

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

melakukan pengelolaan kepariwisataan yaitu pengembangan, pengaturan dan 

kelembagaan. 

2.4.1. Pengembangan 

Untuk melakukan pengembangan kepariwisataan hal yang harus 

diperhatikan adalah : 

1. Perencanaan 

Perencanaan pariwisata merupakan pariwisata yang harus 

dikembangkan dan dikelola secara terkendali, terintegrasi dan 

berkesinambungan. Dengan cara ini maka pariwisata dapat 

memberi manfaat ekonomi yang berarti bagi suatu negara/daerah 

tanpa menimbulkan masalah lingkungan sosial yang serius. 
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Pengembangan yang kurang terencana dengan baik ini bisa saja 

memberikan manfaat ekonomis untuk jangka pendek. Akan tetapi 

dalam jangka panjang, pasti akan menimbulkan masalah 

lingkungan dan sosial serta mutu produk yang jelek. Keadaan 

tersebut tentu akan merugikan masyarakat setempat dan pada 

kenyataannya dimana-mana wisatawan meninggalkan suatu daerah 

tujuan wisata yang tidak terencana dengan baik. Akibatnya adalah 

daerah-daerah tujuan wisata semacan itu harus dibangun kembali, 

yang tentu menelan biaya yang jauh lebih mahal. 

Merencanakan pengembangan pariwisata pada semua tingkat 

(nasional, regional dan lokal) sangatlah penting untuk mencapai 

keberhasilan pembangunan dan pengelolaan pariwisata. 

a) Penyusunan rencana 

Berhubung menyusun rencana pengembangan pariwisata 

bagi suatu negara atau daerah yang bersangkutan biasanya 

harus meminta bantuan luar. Bantuan termaksud bukan 

hanya tenaga ahli, tetapi juga pembiayaan, karena 

penyusunan rencana memerlukan dukungan dana yang tidak 

sedikit. 

Sesungguhnya sasaran utama pendekatan perencanaan 

untuk pengembangan pariwisata atau sektor lainnya, adalah 

demi mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. 

Pendekatan perencanaan juga penting untuk menjamin 
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bahwa masyarakat setempat tidak terganggu oleh 

lingkungan yang rusak dan masalah-masalah sosial. 

Salah satu cara untuk mewujudkan pengembangan yang 

berkesinambungan adalah melalui pendekatak perencanaan 

pelestarian lingkungan dan salah satu aspek penting untuk 

suksesnya pelaksanaan pembangunan yang 

berkesinambungan adalah pembangunan yang berbasis pada 

masyarakat. Untuk pembangunan pariwisata, pendekatan ini 

memfokuskan pada keterlibatan masyarakat dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan. 

Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat 

harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh 4 

pertimbangan utama yaitu : 

1) Aksesbilitas dengan isu pokok keyamanan dan 

keandalan 

2) Pelestarian lingkungan isu pokok kenyaman dana 

keandalan 

3) Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus 

bisnis 

4) Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok 

tujuan metode 
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Untuk menghadapi isu pokok sebagai mana yang 

dikemukan diatas perlu disiapkan berbagai respon strategis 

antara lain : 

1) Jalur-jalur transportasi dan terminalnya 

2) Keramah tamahan pelayanan 

3) Penggarapan pasar wisata tertentu 

4) Penonjolan penyajian warisan budaya lokal 

5) Siversivikasi dan pengendalian produk 

6) Investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal 

7) Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan 

b) Daya dukung 

Daya dukung tidak lain dari konsep yang ingin membatasi 

pembangunan pada suatu level/tingkat yang tidak akan 

berakibat rusaknya lingkungan(alam dan budaya). 

Dalam kenyataan dan praktek pelaksanaannya, konsep daya 

dukung ini tidaklah mudah, karena banyak ditentukan 

asumsi-asumsi yang bersifat relatif. Sehubungan dengan itu 

untuk menampung konsep daya dukung dalam proses 

penyusunan rencana ada dua faktor yang mendapat 

perhatian yaitu citra (produk wisata) dan lingkungan khas 

(alam dan sosial budaya). Kedua faktor tersebut dapat lebih 

diperjelas dengan kriteria dari segi : fisik, sosial budaya, 

ekonomi dan prasarana. 
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Tabel 2.1 

Faktor dan kriteria Daya Dukung 

Faktor Citra Faktor Lingkungan Khas 

Kriteria Fisik  

a) Pemeliharaan kebersihan dan 

pencegahan pencemaran 

b) Kelancaran ketertiban arus lalu 

lintas pada kegiatan pariwisata 

c) Pemeliharaan keseimbangan 

ekosistem flora dan fauna 

 

Kriteria Sosial-Budaya 

a) Pelestarian nilai-nilai budaya dan 

adat istiadat (khas setempat) 

b) Pelestarian dan pembudayaan 

keramah tamahan 

c) Pelestarian monument dan 

bangunan-banguan bersejarah 

 

Kriteria Ekonomi 

a) Harga-harga  memenuhi prinsip 

“value of money” 

b) Nilai tukar mata uang yang stabil 

 

Kriteria Prasarana 

a) Fasilitas dan pelayanan transportasi 

memenuhi standar 

b) Fasilitas umum dan pelayanan 

lainnya yang layak (bersih, 

nyaman, aman, tepat waktu) 

Kriteria Fisik 

a) Kepadatan lalu lintas yang masih 

dapat diterima 

b) Pemeliharaan ekonomi pada level 

di bawah ambang kerusakan 

c) Konservasi flora dan fauna langka 

didarat dan laut 

d) Tingkat pencemaran masih 

diambang batas wajar 

Kriteria Sosial-Budaya 

a) Pertumbuhan pariwisata tidak 

mengganggu tata kehidupan dan 

kegiatan masyarakat setempat 

b) Kegiatan pariwisata tidak 

mengganggu upaya pemeliharaan 

dan pelestarian bangunan 

bersejarah dan adat istiadat 

setempat 

Kriteria Ekonomi 

a) Kegiatan pariwisata memberikan 

keuntungan 

b) Penyerapan tenaga kerja sesuai 

dengan warga setempat 

Kriteria Prasarana 

a) Fasilitas dan pelayanan transportasi 

memadai 

b) Fasilitas pelayanan umum, seperti 

air bersih, tempat-tempat 

pembuangan sampah, dll tersedia 

c) Fasilitas kesehatan, keamanan 

tersedia dengan baik 

Dengan demikian kriteria-kriteria citra dan lingkungan khas 

seperti dikemukakan diatas, maka pengembangan 
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pariwisata disuatu negara/daerah dapat diharapkan 

berlangsung secara berkesinambungan dan lestari. 

c) Jangka waktu dan ruang lingkup 

Mengenai jangka waktu, secara umum dikenal tiga kategori 

perencanaan yaitu jangka : pendek, menengah dan panjang. 

Rencana jangka pendek biasanya berisikan program 

pelaksanaan untuk kurun waktu 5 tahun. Jadi program 

jangka pendek merupakan salah satu penggalan pelaksanaan 

dari rencana jangka panjang. 

Dalam pada itu rencana jangka menengah biasanya berisi 

berbagai hal strategis yang diperkirakan akan terjadi dalam 

kurun waktu 10 tahun yang akan datang. Hal stratgis ini 

baik yang berupa peluang yang harus dimanfaatkan maupun 

kendala yang mungkin harus dihadapi. 

Sedangkan rencana jangka panjang biasanya berisi gagasan 

dan kebijaksanaan yang menyeluruh mengenai tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 atau 25 

tahun yang akan datang. Karena berisi kebijaksanaan, 

tujuan dan sasaran yang menyeluruh (komprehensif), maka 

pihak terutama investor. Dalam rencana jangka panjang itu 

digariskan pola dan bentuk kegiatan yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran, misalnya : harus ramah 

lingkungan (berorientasi pelestarian). 
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Sebagai pedoman umum dapat dikemukakan disini antara 

lain mengenai prediksi atau prakiraan. Semakin panjang 

jangka waktu suatu rencana semakin kualitatif sifat 

prediksinya. Sebaliknya semakin pendek jangka waktu 

rencana, semakin kwantitatif sifat prediksinya. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak (pemerintah atau 

swasta). Dalam kaitan ini semakin luas dipraktekkan pembuatan 

pedoman pelaksanaan (implementation manual). Yang dijadikan 

sebagai pelaksanaan suatu rencana. Adapun unsur-unsur pokok 

pelaksanaan suatu rencana pengembangan pariwisata  meliputi :   

Pengesahan rencana. Suatu rencana yang belum disahkan, tentu 

tidak boleh dijadikan sebagai dokumen resmi bagi suatu 

negara/daerah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu setelah diteliti 

dengan seksama dan ternyata dapat disetujui, maka suatu rencana 

terlebih dahulu harus disahkan oleh pemerintah menjadi dokumen 

resmi untuk pengembangan pariwisata bagi suatu negara/daerah. 

Pentahapan pengembangan. Pentahapan itu biasanya sudah 

tercakup dalam struktur rencana yang mencakup berbagai bidang, 

misalnya : pintu gerbang, prasarana, sarana pariwisata, kawasan 

pariwisata, fasilitas umum dan lain-lain. Berdasarkan pentahapan 

sesuai dengan yang drekomendasikan dalam rencana, proyek-proyek 

yang akan dibangun perlu ditemu kenali dan dikonsolidasikan 
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kedalam satu program pembangunan. Cara umum dan sering 

digunakan untuk mencapai program pengembangan yang efisien, 

terutama pada tingkat pelaksanaan pembangunan proyek adalah 

metode jalur kritis (critical path methode). Metode ini pada dasarnya 

adalah metode jaringan kerja (network plan) yang menunjukkan 

keterkaitan antara satu proyek dengan proyek lainnya, yang mana 

harus lebih dahulu selesai dan dalam jangka waktu berapa lama, 

yang mana harus segera menyusul (sendiri atau bersamaan dengan 

kegiatan/proyek lain) dsb. 

Penerapan sistem zonasi. Dalam zona pariwisata ini peruntukkan 

lahan tidak perlu secara kaku dibatasi semata-mata untuk keperluan 

pariwisata, melainkan lahan dalam zona termaksud dapat juga 

digunakan untuk keperluan lain. Dalam lingkungan zona pariwisata, 

pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dapat 

menyediakan : prasarana jalan, tenaga listrik, pasokan air bersih dan 

fasilitas serta pelayanan umum. 

Penerapan standar pembangunan. Pedoman yang menyeluruh itu 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, tergantung sistem 

administrasidan pengaturan yang berlaku pada negara atau daerah 

yang bersangkutan. Akan tetapi adalah menjadi tanggung jawab 

pemerintah (pusat atau daerah) untuk memberi kepastian tentang 

standar-standar pembangunan yang harus dipenuhi, guna menjamin 

terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Maka standar-
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standar yang kiranya perlu dipertimbangkan untuk dicantumkan 

antara lain : 

 Kepadatan bangunan, yang biasanya dinyatakan dalam 

jumlah dan jarak antar bangunan yang diijinkan untuk luasan 

lahan tertentu. 

 Ketinggian bangunan, yang sangat berperan terhadap 

keserasian penataan alam (lanscape). 

 Garis sempadan bangunan, yakni jarak terdekat antara 

bangunan dengan berbagai objek lainnya, misalnya : pantai, 

jalan, daya tarik wisata, bangunan lainnya, tepi sungai atau 

danau, dll. Garis sempadan ini sangat penting, karena 

berbagai pertimbangan. 

  Ratio luas lantai, yang sering juga disebut dengan isilah 

“koefisien luas bangunan”, yakni persentase tertentu antara 

luas seluruh lantai bangunan terhadap luas lahan tempat 

pembangunan itu berada. 

 Ruang terbuka, yang diperuntukkan bagi : pertanaman, 

olahraga, tempat parkir dan keperluan lainnya, harus 

disediakan dan ditetapkan lokasi serta persyaratan-

persyaratannya. Utilitas umum yang dapat menganggu 

pemandangan, seperti : kabel listrik, kabel telepon, pipa air 

dan pipa gas, hendaknya dipendam dalam tanah. Tanda-tanda 

petunjuk arah harus dirancang dengan artistik dan 
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ditempatkan secara tepat, sehingga memenuhi fungsinya 

dengan baik. 

Pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu bagi 

pelaksanaan rencana pembangunan pariwisata. Pada dasarnya biaya 

pengembangan pariwisata disuatu negara/daerah dapat 

dikelompokkan kedalam empat golongan besar, yaitu : 

Biaya persiapan. Pada tingkat persiapan, ada tiga langkah yang 

harus dilakukan yaitu : 

 rencana induk (nasional atau daerah) yang bersifat umum dan 

menyeluruh. 

 Rencana kawasan yang bersifat lebih rinci pada areal tertentu 

 Rencana inci dan kajian kelayakan untuk pembangunan 

proyek tertentu (didalam atau diluar kawasan pariwisata). 

Biaya pembangunan prasarana. Berhubung pembangunan 

prasarana itu tidak hanya digunakan oleh industri pariwisata, tetapi 

juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kegiatan 

perekonomian, maka investasi yang dilakukan oleh pemerintah tentu 

akan berguna bagi negara/daerah. Selain dari dukungan prasarana, 

harus pula dibangun dan disediakan obyek dan daya tarik wisata 

seperti : museum, pertamanan, kebun binatang dll. 

Biaya pembangunan saran/usaha. Dana yang sangat besar 

jumlahnya juga diperlukan untuk membangun saran dan fasilitas 
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pelayanan komersial, seperti : hotel, restoran, biro/agen perjalanan, 

tempat-tempat pertunjukkan dll. Berhubung semua sarana dan 

fasilitas pelayanan tersebut termasuk kategori usaha komersial, maka 

pendanaannya menjadi tanggung jawab pihak swasta. 

Biaya pemantauan. Jenis pembiayaan lainnya yang diperlukan 

untuk pengembangan pariwisata adalah dana untuk kegiatan 

pemantauan yang dilakukan oleh instansi pariwisata pemerintah. 

Ada negara yang mengalokasikan langsung dalam APBD dan ada 

juga negara yang membebankan pada retribusi yang dikenakan pada 

usaha-usaha pariwisata. Bahkan ada negara yang menyisihkan 

seluruh keuntungan pengoperasian “toko bebas bea” (tax free shop) 

untuk membiayai kegiatan instansi pariwisata pemerintah. 

3. Pengendalian 

Pengendalian yang didalamnya tercakup pengertian pemantauan dan 

pengawasan haruslah merupakan bagian integral dan pelaksanaan 

pengembangan pariwisata. Pemantauan yang sistematis dan 

berkesinambungan perlu dilakukan, agar secepatnya dapat diketahui 

apabila terjadi masalah atau penyimpangan. 

Oleh sebab itu tugas pemerintah (pusat dan daerah) dalam 

mengendalikan pengembangan pariwisata bagi suatu negara/daerah 

pada dasarnya meliputi berbagai faktor, yaitu adalah faktor 

pengendalian : pembangunan, pemasaran, dampak ekonomi, dampak 

lingkungan (alam dan budaya) dan penegakan hukum. 



 35 

2.4.2. Kelembagaan 

Peran penting yang terutama menarik perhatian adalah bidang ekonomi, 

khususnya yang menyangkut penerima valuta asing, penyerapan tenaga 

kerja dan penciptaan lapangan usaha baru serta mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Oleh sebab menjadi 

kepentingan pemerintah dan pihak swasta/masyarakat luas untuk 

mengembangkan pariwisata dengan berusaha mengoptimalkan manfaat 

(positif) dan meminilkan dampak negatif. Untuk itu peran kelembagaan 

(organisasi/instansi) pemerintah dan swasta sangatlah penting dan 

menentukan. 

Lembaga pariwisata pemerintah. Lembaga (organisasi) pariwisata 

pemerintah bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya dengan 

spektrum yang cukup luas, mulai dari yang paling sentralistik sampai 

dengan yang paling desentralistrik. Berdasarkan hal-hal yang 

dikemukakan diatas, timbul berbagai pendapat mengenai pembagian 

tugas antara lembaga/organisasi pariwisata pemerintah dan pihak 

swasta. Dari berbagai pendapat itu pada garis besarnya ditemukenali 

tugas lembaga/organisasi pariwisata pemerintah yang antara lain 

meliputi : 

 Penelitian dan pengembangan 

 Penentuan kebijaksanaan 

 Penyusunan dan penetapan peraturan 

  Pengendalian dan pengawasan 
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 Penyediaan informasi dalam negeri 

 Promosi dan publisitas diluar negeri 

 Pelaksanaan hubungan internasional 

 Pengembangan SDM 

 Keperintisan  

Dari rincian diatas, terlihat dengan jelas bahwa tugas organisasi 

pemerintahan terutama sebagai regulator dan hal-hal lainnya yang tidak 

bermuatan bisnis komersial. 

Organisasi pariwisata pemerintah (nasional) agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik seperti dikemukakan diatas, 

pemerintah perlu menetapkan suatu organisasi pariwisata sebagai 

bagian dari lembaga pemerintahan. Dalam pada itu ada juga yang 

menetapkan organisasi pariwisata pemerintah melalui penggabungan 

dengan sektor/bidang lain kedalam satu kemetrian/departemen yang 

dipimpin oleh seorang menteri. Berkaitan dengan bentuk dan 

kedudukan organisasi pariwisata pemerintah dalam berbagai variasi nya 

dikemukakan diatas adalah susunan atau struktur organisasi. Oleh 

sebab itu dalam menyimak struktu organisasi pariwisata pemerintah, 

ada dua komponen besar yang perlu disoroti, yaitu : sisi penyiapan, 

produk (supply) dan sisi pemasaran (marketing). 

Namun betapapun tinggi rendahnya keterlibatan pemerintah, informasi 

yang dikumpulkan oleh organisasi pariwisata dunia menunjukkan, 
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bahwa susunan struktur organisasi pariwisata pemerintah dapat 

dirangkum kedalam empat kelompok besar, yaitu : 

Statistik dan penelitian, yang meliputi : 

 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik 

 Pengoperasian sistem informasi manajemen 

 Pelaksanaan studi dan penelitian 

Perencanaan dan pengembangan, yang meliputi : 

 Penyusunan kebijaksanaan perencanaan dan pengembangan 

 Pengkoordinasian atas pelaksanaan pengembangan 

 Penyusunan dan pengadministrasian standar (fasilitas dan 

pelayanan) 

Promosi dan pemasaran, yaitu meliputi : 

 Perencanaan promosi dan pemasaran 

 Pengoperasian kantor promosi pariwisata diluar negeri 

 Pengoperasian kantor penerangan pariwisata didalam negeri 

Pendidikan dan pelatihan, yaitu meliputi : 

 Penyusunan rencana dan program ketenagakerjaan 

 Penyusunan dan pengadminsitrasian standar diklat 

 Pengoperasian lembaga dan program diklat 

Organisasi pariwisata pemerintah (regional)  berhubung pariwisata 

ternasuk bidang ekonomi, maka ia dimasukkan ke dalam salah satu 

komite yang menyangkut bidang ekonomi. Adapun bidang yang 

tergolong kelompok ekonomi terdiri atas lima komite, yaitu : 
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 Komite keuangan dan perbankan dengan singkatan COFAB 

 Komite pangan, pertanian dan kehutanan dengan singkatan 

COFAF 

 Komite industri, mineral dan energi dengan singkatan COIME 

 Komite perhubungan dan komunikasi COTAC 

 Komite perdagangan dan pariwisata dengan singkatan COTT 

Seperti terlihat diatas, pariwisata termasuk dalam komite perdagangan 

dan pariwisata(COTT). Itulah sebabnya, maka dalam lingkungan COTT 

ini dibentuk lagi sub komite pariwisata yang dalam bahasa inggris 

disebut committee on tourism (SCOT). Inilah forum pariwisata 

pemerintah pada tingkat regional yang diikuti Indonesia sebagai 

anggota. Sesuai dengan namanya, yakni sub committee on tourism 

ASEAN, SCOT sebenarnya bukanlah sebuah organisasi, karena ia 

hanyalah bagan kecil dari suatu organisasi besar yang disebut ASEAN, 

jadi sub committee on tourism (SCOT) tidak bisa digolongka sebagai 

organisasi pariwisata pemerintah tingkat regional. Akhirnya format itu 

ditemukan, yaitu dalam pertemuan para pejabat NTO ASEAN di 

Bangkok bulan januari 1995. Dalam pertemuan itu disepakati 

membentuk wadah baru kerjasama yang tidak hanya terdiri dari NTO, 

tetapi termasuk sektor swasta ASEAN yang bergerak dalam industri 

pariwisata. Maka selanjutnya lahirlah ASEANTA baru yang 

didalamnya tergabung komponen pemerintah (NTOs) dan asosiasi 

industri pariwisata (swasta). 
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Organisasi pariwisata pemerintah (Internasional). Dibidang 

pariwisata pemerintah dari negara-negara anggota PBB mempunyai 

organisasi pariwisata internasional yang disebut World Tourism 

Organization (WTO). Dalam statuta disebutkan bahwa WTO bertujuan 

: mempromosikan dan mengembangkan pariwisata, agar memberi andil 

bagi pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, 

perdamaian, kesejahteraan dan saling menghormati, berdasarkan hak-

hak asasi dan kemerdekaan bagi semua, tanpa membedakan ras, gender, 

bahasa dan/atau agama. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditekankan bahwa WTO memberi 

perhatian khusus kepada kepentingan pariwisata bagi para anggota yang 

tergolong negara berkembang. Keanggotaan WTO dibedakan atau 

dibagi kedalam tiga kategori, yaitu : 

1. Anggota penuh (full members) 

2. Anggota sekutu (associate members) 

3. Anggota affiliasi (affiliate members) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, WTO mempunyai tiga  badan 

kelengkapan organisasi, yaitu : 

1. Sidang umum (general assembly) 

2. Dewan eksekutif (executive council) 

3. Sekretariat (jenderal) 

Organisasi pariwisata swasta (nasional). Kegiatan operasional 

pariwisata pada umumnya dilaksanakan oleh pihak swasta atau 
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masyarakat luas, kecuali di negara-negara yang menganut sistem 

etatisme. Dengan banyaknya usaha-usaha pariwisata disuatu negara, 

maka pada umumnya organisasi swasta dalam bidang pariwisata dapat 

ditemukan  hampir disetiap negara. Namun demikian, organisasi dalam 

bidang pariwisata termaksud pada umumnya tidak mencakup seluruh 

aspek kepariwisataan, melainkan hanya meliputi komponen tertentu 

saja, misalnya : perhotelan, perestoranan, biro perjalanan, usaha 

kawasan, dll. 

2.4.3. Pengaturan 

Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum. Dengan 

adanya kepastian hukum suatu lembaga dapat menyelenggarakan 

kegiatannya dengan perasaan nyaman dan tenang. 

Apalagi kepariwisataan merupakan kegiatan bisnis yang berdimensi 

internasional, sehingga kepastian hukum semakin menjadi suatu 

keharusan. Oleh sebab itu untuk keperluan pengembangan 

kepariwisataan, diperlukan kepastian hukum yang berkaitan dengan 

seluruh aspek kehidupan manusia. Untung saja karena cukup banyak 

keperluan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

kepastian hukum untuk kegiatan kepariwisataan yang telah diatur, baik 

pada tataran internasional maupun ruang lingkup nasional, peraturan 

perundang-undangan, khususnya pada tingkat nasional mencakup 

seluruh strata pengaturan, mulai dari yang tertinggi (undang-undang) 

sampai ke yang terendah (ketentuan pelaksanaan). 
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2.5.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sektor Pariwisata 

Dikutip dari  skripsi Fandy C Pratama (2016 : 13) Dengan berkembangnya 

kepariwisataan Indonesia, maka potensi pariwisata yang terdapat di daerah-daerah 

yang memiliki potensi pariwisata yang baik, dapat dijadikan andalan atau 

penyumbang paling tinggi untuk peningkatan perekonomian masyarakat suatu 

daerah, hal ini GBHN 1993, antara lain : 

a. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata 

menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, 

termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, 

pendapatan masyarakat, Daerah dan Negara serta penerimaan devisa 

meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan potensi 

kepariwisataan nasional. 

b. Dalam pembangunan kepariwisataan harus dijaga tetap terpeliharanya 

kepribadian serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. 

Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan 

melibatkan sektor yang terkait dalam suatu keutuhan usaha kepariwisataan 

yang saling menunjang dan saling menguntungkan baik yang berskala kecil, 

menengah maupun besar. Pengembangan pariwisata nusantara dilakukan 

sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta 

menanamkan jiwa semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih 

memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, terutama dalam bentuk 

penggalakan pariwisata remaja dan pemuda dengan lebih meningkatkan 
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kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepariwisataan. Daya tarik 

Indonesia sebagai negara tujuan wisata mancanegara perlu ditingkatkan 

melalui upaya pemeliharaan benda dan khazanah bersejarah yang 

menggambarkan ketinggan budaya dan kebesaran bangsa serta didukung 

dengan promosi memikat. 

c. Upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi 

dan pemasarannya, baik didalam maupun diluar negeri terus ditingkatkan 

secara terencana, terarah, terpadu dan efektif, antara lain dengan 

memanfaatkan secara optimal kerjasama kepariwisataan regional dan global 

guna meningkatkan hubungan antar bangsa. Adapun dalam 

pengembangannya Pemerintah kota Pariaman melakukan promosi yaitu 

dengan cara melalui media masa seperti, internet, surat kabar, majalah, 

televisi maupun radio. Agar pariwisata yang ada di Kota Pariaman 

mempunyai kekuatan yang sinergik karena keterkaitan yang erat sekali 

dengan sektor lainnya. Dan menjadi tumpuan pariwisata sebagai kekuatan 

daya saing negara sumber daya yang terolah. 

2.6. Wisatawan 

Pada dasarnya wisatawan ini berkaitan langsung dengan individu atau para 

pelaku wisata. Hal ini sesuai dengan pendapat G.A Schmoll dalam Yoeti (1996 : 

139) menyatakan bahwa; “Wisatawan adalah individu atau kelompok yang 

mempertimbangkan dan merencanakan tenaga beli yang dimilikinya untuk 

perjalanan rekreasi dan berlibur, yang tertarik pada perjalanan pada umumnya 

dengan motivasi perjalanan yang pernah ia lakukan, menambah pengetahuan, 
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tertarik oleh pelayanan yang diberikan oleh suatu daerah tujuan wisata yang 

dapat menarik pengunjung di masa yang akan datang”.  

Sedangkan menurut P.W. Ogilvie dalam Yoeti (1996 : 129) menyatakan 

bahwa: “Wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat, pertama 

bahwa mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu kurang 

dari satu tahun dan kedua bahwa sementara ia pergi, mereka mengeluarkan uang 

di tempat yang mereka kunjungi tidak dengan mencari nafkah di tempat 

tersebut”. 

Sejalan dengan pendapat diatas, Dirjen Pariwisata juga memberikan batasan 

konsep wisatawan, dimana Dirjen Pariwisata menyatakan bahwa:  “Wisatawan 

adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata dengan tujuan untuk 

berlibur, rekreasi, keperluan kesehatan dan olah raga, memperluas pengetahuan 

dan pengalaman, kunjungan keluarga, perjalanan religius, keperluan usaha, dan 

menghadiri komperensi”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wisatawan merupakan orang-

orang yang melakukan perjalanan karena adanya dorongan-dorongan baik dari 

individu, kelompok atau masyarakat yang dapat berupa ekonomi, sosial, budaya, 

politik, agama, kesehatan, dan kesejahteraan maupun yang bersifat ingin tahu 

untuk memperluas ilmu pengetahuan dan pengalaman. 

2.7.Penelitian Terdahulu  

1. Fandy Chandra Pratama (2016) universitas islam negeri sultan syarif kasim 

riau dalam penelitian ilmiah yang berjudul Analisis peran pemerintah dalam 
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pengembangan objek wisata pantai gondoriah dan pulau angso duo di Kota 

Pariaman, dimana didalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran 

pemerintah dalam pengembangan objek wisata pantai gondariah dan pulau 

angso duo di Kota Pariaman. Berbeda dengan penelitian penulis karena 

penulis lebih membahas kepada pengelolaan objek wisata tersebut dan faktor 

apa yang menentukan menurunnya jumlah pengunjung objek wisata tersebut. 

2. Resky Sirupang Kanuna (2014) universitas hasanuddin dalam penelitian 

ilmiah yang berjudul peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi 

pariwisata di Kabupaten Toraja utara, dimana didalam penelitian ini 

membahas tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan 

pengelolaan potensi pariwisata di kabupaten Toraja utara dan melihat 

seberapa besar kontribusi dalam bentuk PADnya. Berbeda dengan penelitian 

penulis karena penulis lebih membahas kepada pengelolaan objek wisata 

tersebut dan faktor apa yang menentukan menurunnya jumlah pengunjung 

objek wisata tersebut. 

3. Yuanitha Octaviani (2012) universitas riau dalam penelitian ilmiah yang 

berjudul strategi promosi pariwisata Kota Pekanbaru, dimana didalam 

penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi promosi yang dilakukan 

pemerintah Kota Pekanbaru dalam mempromosikan pariwisata yang ada di 

Kota Pekanbaru. Berbeda dengan penelitian penulis karena penulis lebih 

membahas kepada pengelolaan objek wisata tersebut dan faktor apa yang 

menentukan menurunnya jumlah pengunjung objek wisata tersebut. 
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2.8. Pandangan Islam 

Menurut pandangan Islam, Al-Qur‟an merupakan petunjuk hidup semua 

umatnya untuk menjalankan kehidupan di alam dunia ini guna menemukan 

kebahagiaan yang sesungguhnya tak terkecuali dengan kegiatan berwisata atau 

berpariwisata. Keindahan alam yang terhampar dimuka bumi ini merupakan 

salah satu bukti kekuasaan-Nya. Segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini 

merupakan ciptaan Allah SWT yang harus diperhatikan dan direnungi. 

Wisata yang dikaitkan dengan tujuan ibadah, menitiktekankan pada sampai 

dimana hati atau qalbu setiap orang yang telah atau sedang melakukan 

perjalanan wisata untuk merenungi betapa agungnya kekuasaan Allah SWT. Ini 

akan secara langsung berdampak atau berimplikasi kepada pembenahan akhlak 

orang tersebut. perjalanan seperti itu dalam terminologi Islam, baik yang 

terkandung dalam Al-Qur‟an, hadist maupun pandangan para ulama dikenal 

dengan istilah Al-Safar, Al-Rihlah, Al-Sair, Al-Ziarah dan istilah-istilah lain 

yang setara dengan terminologi tersebut. 

Istlah safar dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Istilah rihlah 

dijumpai dalam surat Quraisy rihlah al-shitai wa al-saif bepergian pada musim 

dingin dan panas. Rihlah dalam ayat ini mengandung pengertian kaum Quraisy. 

Istilah Al-safar dan yang sekarang dengannya antara lain disebutkan dalam surat 

Ali „Imran ayat 137, surat Al-Rum ayat 41 dan surat Saba‟ ayat 18. 

Sesuai dengan aneka ragam istilah pariwisata atau perjalanan dalam Al-

Quran itu, dijumpai pula jenis-jenis pariwisata. Adapun istilah Ziarah dapat 
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ditemukan dalam hadist Nabi saw. Misalnya, dalam hadist tentang larangan 

ziarah kekuburan yang kemudian di nasakh dengan perintah lain yang berupa 

perintah anjuran ziarah ke kubur karena mendapatkan peziarah akan 

kematiannya. 

Dengan kata lain, ziarah atau wisata dalam pandangan Islam tidak hanya 

bernilai rekreatif, tetapi juga bernilai imani yang terwujud dalam penciptaan 

peradaban dan kebudayaan umat manusia yang bermoral luhur, berakhlakul 

karimah. 

Adapun Fungsi wisata berdasar beberapa ayat al-Qur`an oleh oleh: Al-

Ustadz. H.Saifuddin ASM antara lain sebagai berikut : 

a) Mempertebal Iman.  

Dengan memperhatikan alam semesta, diharapkan semakin sadar bahwa 

dirinya diciptakan Allah yang mendapat rezeki.  Allah juga yang menghidupkan 

dan mematikan makhluk-Nya. 

ضِْ فٍِ ِسُُسوا قُلْ  َز  ً ظُُسوا ثُنْ  اْل  ُ فَْ ا تُِيَْ َعاقِثَةُْ َكاىَْ َك َواَواتِْ فٍِ َها لَِويْ  قُلْ  () ال ُوَكرِّ ضِْ الس  َز   قُلْ  َواْل 

ِْ َوةَْ ًَف ِسهِْ َعلًَ َكحَةَْ لِِل  ح  َوَعٌ ُكنْ  الس  مِْ إِلًَ لََُج  َ ةَْ َلْ ال قَُِاَهةِْ ََى  ً فَُسهُنْ  َخِسُسوا ال ِرَيَْ فُِهِْ َز ِهٌُىىَْ َلْ فَهُنْ  أَ  () َُؤ 

Artinya : Katakanlah: "Bepergianlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu". Katakanlah: 

"Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?" Katakanlah: 

"Kepunyaan Allah". Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang. Dia 

sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada 
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keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak 

beriman. (Qs.6:11-12) 

Perintah bepergian pada ayat 11 dirangkaikan dengan perintah meneliti 

akibat yang dipikul oleh para pendusta. Kemudian pada ayat 12 diperintahkan 

agar setiap umat lebih mayakini yang ada dilangit dan di bumi adalah milik 

Allah. Allah SWT juga telah mewajibkan pada diri-Nya untuk mencurahkan 

kasih sayang, serta mengumpulkan manusia di hari kiamat. Dengan demikian 

bepergian di muka bumi berfungsi sebagai usaha mempertebal iman. 

b) Meningkatkan Dzikir dan Tafakkur.  

Sikap muslim tatkala melihat kebesaran Allah baik berupa langit, bumi 

maupun pergantian siang dan malam akan meningkatkan tafakkur. Tafakkur 

dalam arti yang sederhana ialah menganalisis segala yang didapatkannya sambil 

mencari jalan bagaimana cara memanfaatkan alam semesta ini. 

َواَواتِْ َخل قِْ فٍِ إِىْ  ضِْ الس  َز  حََِلفِْ َواْل  ُ لِْ َواخ  َََاتْ  َوالٌ هَازِْ الل  َِ َل ثَابِْ ِْلُولٍِ  ُكُسوىَْ ال ِرَيَْ () اْل  َْ ََر   ّللا 

ُسوىَْ ُجٌُىتِِهنْ  َوَعلًَ َوقُُعىًدا قَُِاًها َواَواتِْ َخل قِْ فٍِ َوََحَفَك  ضِْ الس  َز  َا َواْل   فَقٌَِا ُسث َحاًَكَْ تَاِطًَلْ هََرا َخلَق ثَْ َها َزتٌ 

  الٌ ازِْ َعَرابَْ

Artinya : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 

atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 

langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau 
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menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari 

siksa neraka. (Qs.3:190-191) 

Menurut ayat ini, orang beriman setelah mentafakkuri alam semesta 

langsung berdzikir dan meyakini bahwa segala yang ada itu mengandung 

manfaat.  Dengan demikian tatkala mereka berwisata, akan mentafakkuri ciptaan 

Allah SWT, mensyukurinya, dan memanfaatkannya. 

c) Memperluas Ta’aruf. 

Allah SWT menciptakan manusia itu beraneka ragam bahasa dan bangsa. 

Diharapkan mereka saling mengenal sehingga terjalin satu kesatuan dalam 

menjalankan ibadah dan bersatu padu dalam menegakkan agama Allah SWT. 

Perbedaan ras dan suku bangsa tidak mengambarkan kemuliaan seseorang. Yang 

paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taqwa. 

ً ثًَ َذَكسْ  ِهيْ  َخلَق ٌَاُكنْ  إًِ ا الٌ اسُْ أََُّهَا ََا
َسَهُكنْ  إِىْ  لِحََعاَزفُىا َوقَثَائِلَْ ُشُعىتًا َوَجَعل ٌَاُكنْ  َوأُ ٌ دَْ أَك  ِْ ِع  إِىْ  أَج قَاُكنْ  ّللا 

َْ  َخثُِسْ  َعلُِنْ  ّللا 

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di 

antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

(Qs.49:13) 
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Oleh karena itu dengan wisata yang menjadikan saling bertemunya antara 

satu bangsa dengan yang lain menimbulkan ta’aruf atau saling mengenal. 

Dengan saling mengenal diharapkan terwujudnya kasih sayang dan 

meningkatkan ketakwaan. 

d) Mengkaji Masa Silam 

ةْ  ُكلِّْ فٍِ تََعث ٌَا َولَقَدْ  ثُُدوا أَىِْ َزُسىًلْ أُه  َْ اع  حٌَِثُىا ّللا  ٌ هُنْ  الط اُغىتَْ َواج  ُْ هََدي َهيْ  فَِو ٌ هُنْ  ّللا   َحق ثْ  َهيْ  وَِْه

ُ هِْ ََللَةُْ َعلَ ضِْ فٍِ فَِسُُسوا الض  َز  ً ظُُسوا اْل  ُ فَْ فَا تُِيَْ َعاقِثَةُْ َكاىَْ َك  ال ُوَكرِّ

Artinya : Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat 

(untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka 

di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada 

pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka 

berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Qs.16:36) 

e) Manjadikan Obyek Wisata sebagai Pelajaran  

سِْ ال ثَسِّْ فٍِ ال فََسادُْ ظَهَسَْ َ ِدٌ َكَسثَثْ  تَِوا َوال ثَح  طَْ لُُِِرَقَهُنْ  الٌ اسِْ أَ ِجُعىىَْ لََعل هُنْ  َعِولُىا ال ِرٌ تَع   قُلْ  ََس 

ضِْ فٍِ ِسُُسوا َز  ً ظُُسوا اْل  ُ فَْ فَا ثَُسهُنْ  َكاىَْ قَث لُْ ِهيْ  ال ِرَيَْ َعاقِثَةُْ َكاىَْ َك ِسِكُيَْ أَك   ُهش 

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian 

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Katakanlah: "Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 
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kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah 

orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". (Qs.30:41-42) 

Setelah Allah SWT menegaskan pada ayat 41 bahwa banyak kerusakan di 

muka darat dan di laut sebagai akibat yanagan manusia, mapa pada ayat 42 

memerintah agar kaum muslimin bepergian di muka bumi. Dalam perjalanan 

tersebut ditegaskan pula seharusnya kaum muslimin mengambil pelajaran dari 

peristiwa sejarah masa silam. Dengan demikian hendaknya menjadi pelajaran 

dari peninggalan sejarah untuk menghadapi masa depan, jangan sampai berbuat 

kerusakan. 

f) Menggunakan penglihatan untuk mempelajari ayat Allah untuk meningkatkan 

Tadzkirah. 

Dalam berwisata tentu saja akan dapat meilhat berbagai pemandangan, baik 

peninggalan sejarah masa silam, maupun kejadian masa kini. Apa yang dapat 

dilihat tersebut hendaknya dapat mendorong untuk meningkatkan iman dan amal 

shalih. 

حَِىٌ َوَها َوً ََس  َع  الَِحاتِْ َوَعِولُىا آََهٌُىا َوال ِرَيَْ َوال ثَِصُسُْ اْل   جَحََرك ُسوىَْ َها قَلًَُِلْ ال ُوِسٍءُْ َوَلْ الص 

Artinya : Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, 

dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal 

saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil 

pelajaran. (Qs.40:58) 
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2.9.Definisi Konsep 

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian 

yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperlukan definisi konsep. 

1. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam 

melakukan perjalanan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu 

tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk menikmati perjalanan dengan 

keinginan yang beraneka ragam yang menimbulkan pengaruh ekonomi, 

sosial, budaya dan politik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan 

pembangunan. 

2. Wisatawan merupakan orang-orang yang melakukan perjalanan karena 

adanya dorongan-dorongan baik dari individu, kelompok atau masyarakat 

yang dapat berupa ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan, dan 

kesejahteraan maupun yang bersifat ingin tahu untuk memperluas ilmu 

pengetahuan dan pengalaman. 

3. Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan 

dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan, hal yang dimaksud dapat 

berupa keindahan alam, budaya, kesenian dan lain sebagainya. 

4. Pengembangan objek wisata adalah perkenalan nilai budaya bangsa dan 

meningkatkan kualitas kebudayaan nasional dengan tetap memperhatikan 

terpeliharanya kebudayaan bangsa, kelestarian dan mutu lingkungan hidup 

serta merupakan pembangunan pariwisata dilakukan secara menyeluruh, 

terpadu dengan menjalin kerja sama pada sektor lain antara pengusaha 
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(swasta) dan membuat objek wisata yang telah ada menjadi lebih baik, 

nyaman, lengkap, dan teratur. 

2.10. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Menurut Andi Mappeng Sammeng (dalam Cakrawala Pariwisata, 

2001 : 259)  

2.11. Konsep Operasional 

Konsep operasional menurut Walizer & wiener ialah seperangkat petunjuk 

yang lengkap tentang apa yang harus diamati serta bagaimana mengukur suatu 

variabel mauapun konsep definisi operasional tersebut dapat membantu kita 

untuk mengklasifikasi gejala di sekitar ke dalam suatu kategori khusus dari 

variable. 

Instrumen untuk Menganalisis 

Pengelolaan Pariwisata 

Faktor 

Pengembangan 

Faktor 

Kelembagaan 

Faktor 

Pengaturan 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Pengendalian

/Pengawasan 

a. Statistik & 

penelitian 

b. Perencanaan & 

pengembangan 

c. Promosi & 

pemasaran 

d. Pendidikan & 

pelatihan 

a. Aturan/Regul

asi 

b. Perizinan 

 



 53 

Adapun indikator-indikator ini yang menjadi tolak ukur untuk mengtahui 

permasalahan ini terdapat pada tabel dibawah berikut ini : 

Tabel : 2.2 Konsep Indikator dan Sub Indikator Penelitian Pengelolaan 

Objek Wisata Danau Buatan Di Kota Pekanbaru 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Pengelolaan Objek 

Wisata (Andi 

Mapping Sammeng, 

2001 : 261) 

1. Pengembangan 

 

 

 

 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Pengendalian/pengawasan 

2. Kelembagaan 

 

 

 

a. Statistik & penelitian 

b. Perencanaan & 

pengembangan 

c. Promosi & pemasaran 

d. Pendidikan & pelatihan 

 

3. Pengaturan a. Aturan/Regulasi 

b. Perizinan 

Sumber: Menurut Andi Mappeng Sammeng (dalam Cakrawala Pariwisata, 2001 : 

259) 

 

 

 

 

 

 


