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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGELOLAAN OBJEK WISATA PUNCAK CEMARA 

KOTA SAWAHLUNTO 

Nadela Pratiwi 

 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

2020 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan objek wisata puncak 

cemara Kota Sawahlunto, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan objek wisata tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 

penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan. Informan Sebanyak 9 orang. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan indikator dari Tugas dan Fungsi Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dalam Peraturan Pemerintah 

Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 yaitu perencanaan, penyusunan 

program, pemgembangan dan pengelolaan destinasi, dan industri pariwisata. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan objek wisata puncak 

cemara Kota Sawahlunto masih belum maksimal dan masih banyak terjadi 

kendala yang ada diantaranya kurangnya perawatan, pemeliharaan, dan 

pengembangan pada fasilitas yang ada di puncak cemara, kurangnya keasadaran 

dan antusias dari masyarakat, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana 

yang ada di objek wisata puncak cemara Kota Sawahlunto. Ada juga faktor-fakor 

yang mempengaruhi pengembangan objek wisata puncak cemara yaitu faktor 

pendukung pengembangan objek wisata dan faktor penghambat pengembangan 

objek wisata. 

 

Kata kunci : Pengelolaan, Pengembangan, Objek Wisata 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

 

Indonesia memiliki banyak keindahan alam baik itu flora, fauna, maupun 

beraneka ragam budaya yang mana semua itu dapat meningkatkan devisa 

pariwisata terhadap suatu daerah. Sarana dan prasarana juga sangat diperlukan 

untuk menarik perhatian wisatawan yang akan mengunjungi objek. Semakin 

lengkap sarana dan prasarana yang disediakan objek wisata tersebut maka 

pengunjung tadi akan merasa lebih nyaman dan betah menikmati objek wisata. 

Dalam Undang – Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan 

bahwa pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan 

pemerintah. 

Pengelolaan sangat penting dilakukan pada suatu objek wisata karena 

merupakan suatu perubahan keadaan kondisi yang diterapkan. Tanpa dilakukan 

pengelolaan pada suatu objek wisata maka tidak ada perkembangan dan  

perubahan yang terjadi terhadap objek tersebut. Dengan pengelolaan sektor 

kepariwisataan yang baik, sektor pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja, 

lapangan usaha bagi masyarakat serta dapat menggerakkan perekonomian bagi 

Negara maupun daerah. 

Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang sangat berpotensial 

dalam mengembangkan sektor kepariwisataan adalah Kota Sawahlunto, 
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mengingat daerah ini banyak memiliki tempat wisata alam. Disamping letaknya 

strategis, Kota Sawahlunto kaya akan dengan objek wisata dan daya tarik wisata, 

dimana baik itu wisata alam ataupun wisata buatan. Kota Sawahlunto juga 

merupakan kota historis bekas pertambangan batu bara. Topografi Kota 

Sawahlunto yang berbukit-bukit tentunya menjadi pesona alam tersendiri. Kota 

Sawahlunto ini memiliki bentuk seperti kuali karena di keliling oleh wilayah 

perbukitan. Kota Sawahlunto saat ini sedang berupaya untuk mengembangkan diri 

sebagai kota wisata yang disertai dengan rumusan visi dan misi Kota Sawahlunto 

dalam Perda Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang visi, yaitu 

“Sawahlunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya”. 

Visi pembangunan Kota Sawahlunto didasarkan kepada Peraturan Daerah 

(Perda) No 2 Tahun 2001, maksudnya pada tahun 2020 ini agar target waktu 

pencapaian tersebut dapat memunculkan motivasi bagi Pemerintah Kota dan 

seluruh Stakeholders. Sedangkan berbudaya yang dimaksud ini agar dalam upaya 

mewujudkan Kota Wisata Tambang tersebut seluruh masyarakat dan stakeholders 

dapat beraktifitas, berkreatifitas dan berinovasi. 

Adapun Misi Kota Sawahlunto dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam 

pengembangan pariwisata, nilai – nilai agama dan adat harus menjadi dasar dan 

pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehingga tidak bertentangan dengan 

peningkatan pelayanan umum; Sarana, prasarana dan utilitas kota ditingkatkan 

baik kuantitas seiring dengan peningkatan pelayanan umum; Objek wisata 

tambang yang potensial digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dilestarikan dan 

dikemas sebagai paket wisata; dan Seluruh potensi sumber daya alam dan sumber 
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daya manusia, baik masyarakat maupun aparat pemerintah harus diarahkan dan 

dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong berkembangnya 

pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan pemerintah Kota Sawahlunto dalam melakukan pengembangan 

pariwisata memiliki tujuan diantaranya meningkatkan daya tarik, daya tampung 

sesuai dengan daya dukung dan daya pikat kota agar pada tahun 2020 Kota 

Sawahlunto sudah dapat dijuluki kota wisata Sawahlunto. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka telah ditetapkan tiga startegi yaitu: 

1. Pariwisata Alternatif 

 

2. Fokus Pengembangan 

 

3. Sarana Pengembangan Kepariwisataan 

 

Pengelolaan dalam sumber daya pariwisata memiliki tiga syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu sebagai berikut: peran sebagai stakeholder; ada aturan yang jelas 

dalam pemanfaatan sumberdaya pariwisata; sumberdaya pariwisata dikelola 

secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah 

khususnya pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) 

melakukan pengembangan serta pengelolaan yang melibatkan masyarakat serta 

pihak swasta. Pihak swasta disini maksudnya yang memiliki lahan objek wisata 

tersebut yaitu PT Bukit Asam. (Sawahluntotourism, 2019). 

Objek atau daya tarik yang ada di Kota Sawahlunto berdasarkan jenis 

wisatanya yaitu: wisata budaya; wisata tambang; wisata rekreasi; agro wisata; dan 

wisata olahraga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1 Objek Wisata di Kota Sawahlunto 
 

No Nama Wisata Alamat 

1 Museum Goedang Ransoem 
Saringan, Baringin, Kota Sawahlunto, 
Sumatera Barat 

 

2 
 

Lobang Tambang Mbah Soero 

Jl. Jenderal   Ahmad Yani, Passar, 

Lembah Segar, Kota Sawahlunto, 

Sumatera Barat 

3 Puncak Cemara 
Saringan, Barangin, Kota Sawahlunto, 
Sumatera Barat 
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Museum Kereta Api Mak Itam 
Jl. Jenderal   Ahmad Yani, Passar, 

Lembah Segar, Kota Sawahlunto, 

Sumatera Barat 

5 Camping Ground Sawahlunto 
Kolok Nan Tuo, Barangi, Kota 
Sawahlunto, Sumatera Barat 

 

6 
 

Waterboom the Uniqe Park 
Jl. Lintas Sumatera Muara Kalaban, 

Silungkang, Muara Kalaban, Kota 
Sawahlunto, Sumatera Barat 

 

7 
 

Taman Satwa Kandi 

Jl. Dt. Nan Sambilan, Kolok Nan Tuo, 

Barangin, Sijantang Koto, Talawi, 

Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 

8 Kebun Buah Kandi 
Sijantang Koto, Talawi, Kota 
Sawahlunto, Sumatera Barat 

9 Desa Wisata Rantih 
Kenagarian Sijantang, Talawi, Kota 
Sawahlunto, Sumatera Barat 

 

10 
 

Batu Runcing Silungkang 
Jln. Microwave, Silungkang Oso, 

Silungkang, Kota Sawahlunto, 
Sumatera Barat 

Sumber:Sawahluntotourism,2019 

 

Berdasarkan informasi yang dikutip dari (Harian Haluan, 2019), yang 

disampaikan oleh Walikota Sawahlunto. Berikut pernyataannya: 

“Dari ini kita bisa mengevaluasi kembali sebagai bahan untuk lebih 

meningkatkan kunjungan wisata kedepannya. Dengan kembali ramainya 

orang berkunjung, menjadi motivasi kita bersama untuk eksis kembali 

sebagai daerah tujuan wisata di Sumbar. Serta juga Pekerjaan Rumah (PR) 

terbesarnya adalah, bagaimana kita bisa meraup kunjungan wisata diluar 

dari musim liburan. Untuk itu kita sangat terbuka atas saran dan kritikan 

dari semua pihak. Semua saran dan kritikan yang membangun akan 

dipertimbangkan dan ditindak lanjuti untuk pariwisata Sawahlunto yang 

lebih baik”. (Sumber: Harian Haluan Pariwisata Sawahlunto Kembali 

Menggeliat, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 20:15WIB) 

https://harianhaluan.com/new/detail/75015/Pariwisata-Sawahlunto-Kembali-Menggeliat
https://harianhaluan.com/new/detail/75015/Pariwisata-Sawahlunto-Kembali-Menggeliat
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Dari pernyataan yang disampaikan Walikota Sawahlunto tersebut, 

pemerintah harus melakukan evaluasi kembali terhadap objek wisata agar dapat 

meningkatkan wisatawan yang akan berkunjung ke tempat wisata yang ada di 

Sumatera Barat. Serta juga pemerintah harus melakukan pekerjaan yang lebih 

maksimal lagi dari sebelumnya agar bisa di hari liburan biasa memiliki wisatawan 

yang lebih meningkat lagi. Saran serta kritikan yang disampaikan oleh  

pengunjung atau masyarakat dapat diterima dan dapat ditindak lanjutin dalam 

melakukan pengembang objek wisata yang ada di Kota Sawahlunto. 

Kota Sawahlunto yang telah resmi sebagai warisan dunia oleh UNESCO 

pada 6 Juli 2019 di Baku, Azrbaijan. Dengan diresmikannya Kota Sawahlunto 

tersebut seharusnya wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di Kota 

Sawahlunto semakin banyak tidak hanya domestik tetapi juga dari luar negeri 

termasuk juga objek wisata Puncak Cemara. Sehingga perlu dilakukan 

peningkatan dalam pengelolaan serta pengembangan yang lebih meningkat lagi 

agar para wisatawan banyak yang mengunjungi Kota Sawahlunto. 

Salah satu objek yang berpotensi untuk dijadikan kawasan wisata yaitu 

kawasan Puncak Cemara. Kawasan ini berupa hutan pinus sekunder dan kebun 

yang didomonasi oleh tanaman buah, kakao dan ubi kayu. Pinus (Pinus Merkusii), 

yang dikenal masyarakat sebagai cemara, merupakan asal nama dari kawasan ini. 

Kawasan ini juga merupakan kawasan wisata dengan objek wisata utama berupa 

pemandangan panorama Kota Sawahlunto yang berada pada ketinggian 500  

meter diatas permukaan laut yang belum dikelola secara optimal sehingga 
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diperlukan suatu pengembangan kawasan untuk rekreasi warga Kota Sawahlunto 

sekaligus pengembangan destinasi wisata Kota Sawahlunto. 

Gambar 1.1 

Pamorama Kota Sawahlunto 

 

Sumber: Observasi lapangan, 2019 

 

Objek wisata puncak cemara ini memiliki keindahan alam dan sebuah 

pemandangan yang menarik dari sebuah spoot yang berada dipinggang gunung 

pari dengan dikelilingi oleh batang pohon cemara menyunguhkan sebuah 

pemandangan kota tua dengan berbagai peninggalan tambang hingga bagunan – 

bagunan yang didirikan oleh colonial Belanda (Gambar 1.1). 

Gambar 1.2 

Telah dilakukan pengembangan 

 
Sumber: Observasi lapangan, 2019 

Kawasan puncak cemara dapat diakses dari arah utara (dari arah 

Batusangkar melalui Talawi) dan dari selatan (dari arah Solok atau Sijunjung, 

melewati pusat Kota Sawahlunto). Gerbang akses utama menuju kawasan ini 

mudah terabaikan karena papan petunjuk yang ada masih kurang memadai, namun 

sekarang jalan menuju puncak cemara sudah dilakukan pengembang yang mana 

sudah dibuatkan nama puncak cemara yang besar jadi sudah tidak terabaikan 
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(Gambar 1.2). Fisik jalan dan penerangan jalan di kawasan ini juga sudah mulai 

ditambahkan. Fasilitas yang telah dibangun sebelumnya adalah kantin, panggung, 

pengamatan panorama berbentuk amphitheater, gazebo dan bangku taman 

(Gambar 1.3). 

Gambar 1.3 

Fasilitas-fasilitas yang telah ditambah 

  
Sumber: Observasi lapangan, 2019 

 

Dahulu Puncak Cemara hanya bisa melihat panorama Kota  Sawahlunto 

saja, namun saat ini bagian yang telah dilakukan pengembangan berada di bagian 

barat. Sementara bagian timur masih dipenuhi oleh semak belukar. Serta juga 

sekarang ini sudah banyak fasilitas-fasilitas yang ditambahkan sudah ada mulai 

kemajuan yang dulunya cuman semak belukar saja sekarang sudah ramai dengan 

sarana dan prasarana yang diperlukan di Puncak Cemara seperti tempat khusus 

bermaian anak-anak. 

Objek wisata puncak cemara telah mengalami kemajuan dalam pengelolaan 

serta pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto. 

Sebelumya objek wisata puncak cemara ini hanya dapat melihat panorama kota 

sawahlunto saja serta juga jalan menuju tempat objek wisata tersebut masih 

banyak rerumputan. Namun sekarang ini objek wisata puncak cemara sudah 
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memiliki banyak fasilitas permainan anak – anak dan dewasa yang bisa dinikmati 

bersama – sama serta juga jalan menuju objek wisata puncak cemara sudah bagus. 

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Objek Wisata Puncak Cemara Kota 

Sawahlunto 
 

No Sarana dan Prasarana Jumlah (Unit) 

1 Gazebo 8 unit 

2 Kantin 2 unit 

3 Pintu Gerbang/Pintu Masuk 
1 unit gerbang untuk akses 
keluar masuk pengunjung 

4 Jalan 
Berupa jalan aspal dan pavin 

blok 

5 Souvenir Shop 1 unit 

6 Ayunan 3 unit 

7 Papan Luncuran 3 unit 

8 Panjatan 1 unit 

9 Jungkitan 2 unit 

10 Jembatan Goyang 1 unit 

11 Papan Titian 1 unit 

12 Gantole 1 unit 

13 Hammock 1 unit 

14 Balon Udara 1 unit 

15 Ayunan Cacaga 1 unit 

16 Kursi Panjang Untuk Bersantai 5 unit 

17 Tempat Sampah 23 unit 

18 Toilet 1 unit 

19 Musholla 1 unit 

Sumber: Observasi Lapangan 2019 

 

Dari penjelasan diatas, prasarana dan sarana umum yang telah ada di 

kawasan Puncak Cemara sangat mendukung. Pengelolaan potensi pariwisata serta 

penanganan secara professional dan serius diharapkan akan meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Puncak Cemara. Walaupun tujuan pengelolaan objek 

wisata ini menargetkan untuk wisata dosmetik namun jika jumlah wisatawan 

meningkat maka bukan tidak mungkin peningkatan jumlah wisatwan akan 

memberikan ruang atau luang bagi sektor pariwisata. Namun juga ada hal lain 
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dalam kekurangannya, jalan ke arah tempat bermain anak-anak sudah sangat jelek 

atau tidak layak banyak papan-papan jembatan yang lepas. Serta juga warna- 

warna cat pada beberapa fasilitas yang ada sudah mulai memudar. Ada juga 

beberapa fasilitas permainan yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Dalam 

lingkungan nya masih ada beberapa sampah yang berserakan, walaupun banyak 

tempat yang telah disediakan, dan juga ada beberapa tempat sampah yang sudah 

tidak dipakai. 

Tabel 1.3 Program Pengembangan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Sawahlunto 2017-2019 
 

No Program Kegiatan Jenis Kegiatan Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program Pengembangan 

Tempat Tujuan Pariwisata, 

Objek Wisata Utama 

Puncak Cemara 

1. Pengembangan paket wisata 

unggulan seperti melakukan 

promosi 

untuk datang ke objek wisata 

tersebut. 

 
 

Tidak 

Berjalan 

2. Pemeliharaan sarana dan 

prasarana objek wisata Puncak 

Cemara seperti melakukan 

pemeriksaan fasilitas, 

memperbaiki fasilitas yang rusak 

dan lain sebagainya. 

 

 

Berjalan 

3. Penunjang pemeliharaan Puncak 

Cemara seperti melakukan 

pembersihan area tempat wisata, 

menyediakan tempat sampah 

disetiap tempat istirahat dan lain 
sebagainya. 

 

 

 
Tidak 

Berjalan 

4. Pengembangan daerah tujuan 

wisata Puncak Cemara seperti 

memperbaiki akses 

menuju objek wisata, menambah         

astraksi, menambah   ruang  

objek wisata. 

 

 

Berjalan 

 

 
 

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto 2019 
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Dari data diatas ada beberapa program yang telah direncanakan, hanya 

program pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata Puncak Cemara dan 

pengembangan objek wisata Puncak Cemara. Sedangkan masih banyak program- 

program yang belum berjalan seperti pengembang dalam hal promosi objek wisata 

Puncak Cemara dan penunjang pemeliharaan objek wisata Puncak Cemara. 

Tabel 1.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Puncak Cemara Kota 

Sawahlunto Tahun 2017 – 2019 
 

Bulan 2017 2018 2019 

Januari 6,873 6,591 3,391 

Februari 5,781 3,397 2,292 

Maret 4,319 2,423 2,176 

April 5,379 1,869 2,276 

Mei 3,909 2,113 747 

Juni 13,071 16,943 15,696 

Juli 8,426 5,904 4,575 

Agustus 3,332 2,794 1,995 

September 4,537 3,340 1,740 

Oktober 2,020 2,103 2,051 

November 1,098 2,283 2,530 

Desember 6,482 2,283 5,108 

Jumlah 65,227 52,043 44,577 

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto 2019 

Berdasarkan tabel 1.4 jumlah perkembangan wisatawan yang berkunjung ke 

Puncak Cemara mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut 

kemungkinan terjadi sebagai dampak tidak berkembangnya objek wisata tersebut 

karena pengelolaan yang belum maksimal. Selain itu kurang nya promosi yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto, maka 

dari itu pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan wisata kunjungan Puncak 
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Cemara, agar tiap tahun nya meningkat terus dan mnambahkan pendapatan asli 

daerah. 

Grafik 1. Jumlah Pengunjung 3 tahun terakhir 
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Grafik 2. Jumlah Pendapatan 3 tahun terakhir 
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Berdasarkan dengan grafik diatas dapat terlihat ada terjadinya penurunan 

dan penaikan baik dari kunjungan wisata maupun pendapatan dari puncak cemara. 
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Dari grafik kunjungan wisata yang paling tertinggi terjadi pada bulan juni tahun 

2018 dikarenakan pada masa saat liburan, sedangkan yang paling terendah terjadi 

pada bulan mei tahun 2019 dikarenakan hari biasa dan kurangnya peminat 

wisatawan untuk mengunjungi puncak cemar. Selanjutnya pada grafik pendapatan 

yang tertinggi pada bulan juni 2018 sehingga puncak cemara dapat menambahkan 

pendapatan asli daerah, sedangkan yang terendah pada bulan mei 2019 sehingga 

pedapatan yang dihasilkan pada bulan mei itu mengalami penurunan. 

Adapun gejala-gejala yang masih terlihat dalam pengelolaan objek wisata 

Puncak Cemara yaitu: 

1. Masih kurangnya pemanfaatan lahan parkiran. 

 

2. Kurangnya promosi dari dinas pariwisata pemuda dan olahraga Kota 

Sawahlunto terhadap objek wisata Puncak Cemara. 

3. Kurangnya pemeliharaan atau pembaruan fasilitas yang sudah tidak 

layak digunakan di objek wisata Puncak Cemara. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Pengelolaan Objek Wisata Puncak Cemara 

Kota Sawahlunto”. 
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1. 2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan objek wisata pada Puncak Cemara Kota Sawahlunto? 

 

2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi pengembangan objek wisata 

Puncak Cemara Kota Sawahlunto? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

 

Beradasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengelolaan objek wisata pada Puncak Cemara Kota 

Sawahlunto 

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pengembangan objek 

wisata Puncak Cemara Kota Sawahlunto 

1. 4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat kepada berbagai pihak, 

baik secara teoritis dan praktis. 

1. Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah  pengetahuan 

dan merupakan ranah kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada kajian 

poengelolaan dan pengembangan pariwisata. Peneliti berharap penelitian ini akan 
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bermanfaat dan menjadi kajian untuk penelitian – penelitan dengan tema yang 

serupa. 

2. Praktis 

 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 

 

a. Bagi Peneliti 

 

Peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu, mengetahui pengelolaan dan 

pengembangan objek wisata pada Puncak Cemara Kota Sawahlunto. 

b. Bagi Pemerintah 

 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan, pertimbangan 

dan rekomendasi untuk pemerintah. 

c. Bagi Masyarakat 

 

Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi pendorong dan membuka 

pandangan orang. Hal ini karena dalam pengelolaan dan pengembangan objek 

wisata yang bertujuan untuk agar kedepannya objek wisata tersebut menjadi 

tempat yang paling banyak diminati dan juga dapat meningkatkan sarana dan 

prasarana objek wisata. 
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1. 5 Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika dalam penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini menjelaskan mengenai berbagai teori – teori definisi, serta 

konsep – konsep mnegenai masalah penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini mengemukakan tentang metodologi penelitian yang terdiri 

dari lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, informan 

penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

Pada bab ini menggambarkan mengenai sejarah singkat dan karakteristik 

dari Kota Sawahlunto, Puncak Cemara, Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kota Sawahlunto dan aktifitas ruang lingkup kegiatan dan 

struktur oraganisasi Disparpora Kota Sawahlunto. 
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini berisikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang 

didapatkan dari hasil wawancara maupun yang lainnya. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berupa ringkasan 

darihasil penelitian daan pernyataan dari peneliti dalam rangka perbaikan 

yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Otonomi Daerah 

 

Otonomi daerah dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan 

pemerintahan terdiri dari tiga urusan yaitu urusan pemerintah absolut, urusan 

pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. 

a. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan pemerintah pusat 

b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi 

antara pemerintah pusat dan daerah provins dan daerah kabupaten/kota 

c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Berikut pembagian urusan pemerintahan. 
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Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara 

pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibagi menjadi 

urusan pemrintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan 

wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. 

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. 

Otonomi daerah (Widjaja, 2005 : 25) adalah kewenangan daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan 

otonomi seluas - luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang - 

undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 

daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas 

desentralisasi disebut daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah yang dalam 

undang-undang ini dikenal adanya daerah tingkat I dan tingkat II (Widjaja, 2002 : 

14). 

Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan 

terciptanya pusat – pusat kota baru yang bersifat metropolitan, cosmopolitan, 

sebagai sentra – sentra perdagangan, bisnis dan industry. Inti pelaksanaan 

otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah daerah untuk 
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menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta 

aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. 

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki 

hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. 

Hubungan pemerintah tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan apa yang 

diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alenia ke IV 

yaitu: “melindungi segenap bagsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan social”. 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam Undang – Undang Dasar 1945 

pasal 18A, dibentuklah hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang meliputi: 

1. Wewenang 

 

2. Keuangan 

 

3. Pelayanan Umum 

 

4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya 

 

 

2. 2 Pemerintah Daerah 

 

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan 

pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah 

local dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sedangkan menurut Widarta (2005) menyatakan bahwa pemerintah daerah 

adalah pelaksana fungsi – fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga 

pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah daerah 

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi 

daerah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintah dan antara 

pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah. 

2. 3 Pengelolaan 

 

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola dan merupakan 

terjemahan dari bahasa Italia yaitu menegiare yaitu yang artinya menangani alat- 

alat, berasal dari bahasa Latin manus yang artinya tangan. Dalam bahasa Prancis 

terdapat kata mesnagement yang kemudian menjadi management. Pengelolaan 

dari kata kelola menurut bahasa adalah penyelenggaraan. Sedangkan menurut 

Siswanto pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling 

bersusulan agar tercapai tujuan (Siswanto, 2005 : 21). 

Istilah pengelolaan dalam bahasa Inggris adalah management. Selain berarti 

pengelolaan,management juga dapat berarti kepemimpinan, ketatalaksanaan, 

kepengurusan, pembinaan, penguasaan. Oleh karena itu, penulis menggunakan 

istilah manajemen untuk membahas konsep pengelolaan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi Pengelolaan adalah proses, cara, 

perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan 
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tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Dalam arti umum, manajemen diartikan sebagai kelompok khusus orang - 

orang yang tugasnya mengarahkan daya upaya dan aktivitas orang lain pada 

sasaran yang sama. Pengelolaan menurut Leiper (2009) merujuk kepada 

seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau 

bisa juga merujuk kepada fungsi yang merekat kepada peran. 

Dengan demikian perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan 

pengelolaan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan kemudian 

pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada 

untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya 

pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan 

yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan 

monitoring yang dilakukan untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya 

sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik. 

2. 4 Pariwisata 

 

2. 4. 1 Pengertian Pariwisata 

 

Secara etimologis kata pariwisata berasal dari bahasa sansakerta yang terdiri 

dari atas dua suku kata yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali – kali, berputar – 

putar, dan keliling. Sedangkan kata “wisata” yang berarti perjalanan atau 

bepergian. Dengan demikian pengertian dari kata pariwisata yaitu suatu 
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perjalanan yang dilakukan secara berkali – kali atau berputar – putar dari suatu 

tempat ke tempat yang lainnya. (Sapta dan Landra, 2018: 1) 

Pariwisata tidak hanya bisa diartikan secara etimologis saja tetapi terdapat 

dari beberapa para ahli juga yaitu: Hunziker dan Krapf/Bapak Ilmu Pariwisata, 

pariwisata adalah sejumlah hubungan dan gejala yang dihasilkan dan ditinggalnya 

orang – orang asing, asalkan tinggalnya mereka itu tidak menyebabkan timbulnya 

tempat tinggal serta usaha – usaha yang bersifat sementara atau permanen sebagai 

usaha mencari kerja penuh. 

Menurut Robert Mc. Intosh Shashi Kant Cupta yang dikatakan oleh Ketut 

dan Nengah (2018:1) pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang 

timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah serta masyarakat tuan rumah 

dalam proses menarik dan melayani wisatawan ini serta penunjang lainnya. 

Menurut A.J Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan 

orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan – tujuan di luar 

tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan – kegiatan 

mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. 

Menurut Koen Meyers dikatan dalam buku Pengetahuan Dasar Dalam Ilmu 

Pariwisata (2017: 17) Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk 

sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan 

untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang – senang, 

memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta 

tujuan – tujuan lainnya. 
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Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 kepariwisataan yang 

dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang sediakan masyarakat 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

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) 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa pariwisata adalah 

suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Istilah pariwisata 

pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam Musyawarah Nasional Turisme II 

Tretes, Jawa Timur. Istilah ini dipakai sebagai pengganti kata Turisme sebelum 

kata pariwisata di ambil dari bahasa Sansekerta. 

UU No. 50 Tahun 2011, Pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata 

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah 

kegiatan yang sangat di perlukan oleh masyarakat untuk melakukan atau 

bertamasya serta menikmati perjalanan. 
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Ada beberapa hal yang menyangkut dunia pariwisata antara lain : 

 

1. Wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata alam yang memanfaatkan 

potensi 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. 

3. Kegiatan wisata alam adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata, pendidikan, 

penelitian, kebudayaan dan cinta alam yang dilakukan di dalam objek 

wisata. 

4. Konservasi adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara 

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

2. 4. 2 Jenis – Jenis Pariwisata 

 

Menurut Pendit 1994 pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan 

untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis – jenis pariwisata tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Wisata Budaya 

 

Seorang melakukan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas 

pendangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjuan 

ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat 

istiadat mereka, budaya dan seni mereka. Sering perjalanan kesempatan – 

kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan – kegiatan budaya. 
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b. Wisata Kesehatan 

 

Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk 

menukar keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga bisa mengobati 

kelelahan – kelelahan jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat 

peristirahatan seperti mandi disumber air panas atau tempat menyediakan fasilitas 

– fasilitas kesehatan lainnya. 

 

c. Wisata Olahraga 

 

Ini dimaksudkan dengan wisatawan – wisatawan yang melakukan perjalanan 

dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian 

aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat atau Negara. 

d. Wisata Komersial 

 

Dalam jenis termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran – pameran dan 

pecan raya yang bersifat komersil seperti pameran industry, pameran dagang, dan 

sebagainya. 

e. Wisata Industri 

 

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang – 

orang ke suatu kompleks daerah perindustrian dimana pabrik – pabrik atau 

bengkel – bengkel besar, dengan tujuan dan maksud untuk mengadakan 

peninjauan atau penelitian. 
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f. Wisata Politik 

 

Perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif 

dalam pariwisata kegiatan politik. 

g. Wisata Konvensi 

 

Berbagai Negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan 

fasilitas bangunan dengan ruangan – ruangan tempat bersidang bagi para peserta 

suatu konferensi, musyawarah atau pertemuan lainnya. 

h. Wisata Sosial 

 

Pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi 

kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan 

perjalanan misalnya buruh, petani, atau mahasiswa. 

i. Wisata Pertanian 

 

Pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek – proyek pertanian, 

perkebunan, dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan 

kunjungan dan peninjauan. 

j. Wisata Maritim atau Bahari 

 

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, seperti di danau, 

pantai, atau memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, 

kompetisi berselancar. (Sapta dan Landra, 2018: 6) 
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2. 4. 3 Sumber – Sumber Pariwisata 

 

Modal atau sumber pariwisata dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu, 

potensi alam, potensi kebudayaan, dan potensi manusia. Potensi – potensi tersebut 

yaitu: 

a. Potensi Alam, terdiri dari atas potensi fisik, flora, dan fauna. Ketiga potensi 

alam tersebut dapat menjadi atraksi wisata yang berperan sama, tetapi salah 

satu atraksi dapat lebih menonjol. Pada umumnya wisatawan lebih tertarik 

pada alam terbuka seperti pegunungan, hutan, dan pantai. 

b. Potensi Kebudayaan, yaitu kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi 

kebudayaan tinggi, tetapi juga meliputi adat istiadat segala kegiatan di tengah 

– tengah masyarakat. 

 

c. Potensi Manusia, yaitu kemampuan yang ada dalam diri manusia yang dapat 

di manfaatkan bagi kepentingan pariwisata. (Sapta dan Landra, 2018: 5) 

2. 5 Pengelolaan Pariwisata 

 

Soewarno (2002: 378) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah 

mengendalikan atau menggarahkan berbagai sumber daya secara berhasil atau 

guna untuk mencapai sasaran. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2016 tentang tugas dan 

fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto yang terdiri dari 

perencanaan, penyusunan program, pegembangan pengelolaan destinasi, dan 

industri wisata. 
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1. Perencanaan 

 

Perencanaan berarti memperhitungkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan di 

masa yang akan datang. Perencanaan dan pemgelolaan pariwisata berarti untuk 

memenuhi kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang. Oleh karena itu 

kecenderungan pertumbuhan penduduk, persediaan lahan cadangan, pertumbuhan 

fasilitas, dan kemajuan teknologi dengan penerapannya harus dimasukan dalam 

perencanaan tersebut. Selain itu kualitas sumber daya pengelolaan pariwisata 

tersebut, sebab dalam mengelola/manajemen pariwisata memerlukan keahlian dan 

pengalaman. (Andi Mapp Sammeng, 2001 : 263) 

Dalam perencanaan pengelolaan pariwisata harus mempertimbangkan segala 

sesuatu yang dapat mendukung kegiatan wisata para calon wisatawan. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya adalah: 

a. Sarana Prasarana dan Fasilitas 

 

Dalam pariwisata hal yang harus diperhatikan adalah sarana prasarana dan 

fasilitas apa yang akan diberikan pada calon wisatawan agar mendukung kegiatan 

wisata para calon wisatawan. 

Pemerintah Dinas Pariwisata juga melakukan perencanaan pengembangan 

sarana prasarana dan fasilitas penunjang wisata dengan cara: 

1. Membangun fasilitas-fasilitas khusus pariwisata dan prasarana umum untuk 

mendukung pengembangan rintisan kawasan pariwisata dengan penyediaan 

fasilitas permainan, fasilitas air bersih, listrik, drainase, telekomunikasi. 
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2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum, prasarana 

transportasi dan fasilitas pariwisata guna mendorong pertumbuhan daya 

saing wilayah pengembangan pariwisata yang tujuannya agar dapat 

memenuhi kebutuhan para wisatawan dan memberikan kenyamanan saat 

wisata. 

b. Perencanaan Daya Tarik Wisata 

 

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Suatu destinasi 

wisata tentunya harus memiliki daya tarik untuk menarik minat wisatawan dan 

mendorong serta memperbesar arus kunjungan. 

2. Penyusunan Program 

 

Penyusunan program merupakan untuk menyusun akuntabilitas kinerja 

suatu organisasi. Namun perlu juga disadari bahwa penyusunan program 

merupakan bagian dari pencapaian tujuan perencanaan kebijakan. Penyusunan 

program mempunyai tugas menghimpun data, menyusun, dan membuat rencana 

program dan anggaran dinas, serta membuat laporan. Beberapa uraian tugas 

dalam pemyusunan program, diantaranya: 

a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun berdasarkan prioritas target 

sasaaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 

b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program 

kegiatan dan anggaran 
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c. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran 

 

d. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas, rencana program 

3. Pengembangan Pengelolaan Destinasi 

 

Pengembangan dan pengelolaan merupakan suatu proses yang dinamis dan 

berkelanjutan untuk menuju pembangunan yang lebih baik dengan cara 

melakukan penyesuaian dan koreksi berdasarkan hasil monitoring. Usaha-usaha 

kepariwisataan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan, karena dalam pembangunan pariwisata itu hendaknya tidak terjadi 

pembangunan yang menyangkut objek wisata dan daya tarik wisata, usaha 

pariwisata, keadaan masyarakat tidak sesua dengan keadaan lingkungan tetapi 

hendaknya pembangunan pariwisata itu dilakukan dengan memperhatikan 

keadaan lingkungan agar tercapai keseimbangan dan keserasian antara 

pembangunan pariwisata dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

Pembangunan pengembangan pengelolaan nya terdiri dari: 

a. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme 

 

b. Kegiatan pengembangan kawasa wisata 

 

4. Industri Wisata 

 

Industri pariwisata sebagai kumpulan dari macam-macam perusahaan yang 

secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan para 

wisatawan selama dalam perjalanannya. Industri pariwisata adalah suatu susunan 

organisasi, baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, 
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produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari 

orang yang berpergian. Dalam Undang-Undang Pariwisata Nomor 10  tahun 

2009 industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

Adapun berbagai macam aspek-aspek yang tercakup dalam industri 

pariwisata, seperti: 

a. Restoran 

 

b. Penginapan 

 

c. Pelayanan perjalanan 

 

d. Transportasi 

 

e. Fasilitas rekreasi 

 

f. Atraksi wisata 

 

Keberhasilan pengembangan objek wisata dilihat juga dari sistem 

pengelolaan pemasaran objek wisata tersebut. Pemasaran adalah sebagai suatu 

kebijakan yang berkaitan dengan banyak pihak tidak mencondongkan 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 permintaan dengan cara menyakinkan wisatawan, 

dengan menyadikan daya tarik yang ada. 
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3. Pengembangan, merencanakan dan mengembangkan antraksi dan jasa wisata 

yang memenuhi kebutuhan masyarakat. 

4. Pengawasan, mengavaluasi mengukur dan menghitung berbagai metode 

penelitian dengan kegiatan promosi, pemanfaatan fasilitas dan anggaran. 

Menurut Cox dalam Dowling dan Fanel bahwa pengelolaan pariwisata harus 

memperhatikan prinsip-prinsip berikut : 

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada 

kearifan lokal dan special local sense yang mereflesikan keunikan 

peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. 

2. Prevervasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang  menjadi 

basis pengembangan kawasan pariwisata. 

3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada ke khasan 

budaya lokal. 

4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan 

lokal. 

5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan 

pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya 

mengendalikan dan/atau menghentikan pariwisata tersebut jika melampaui 

ambang batas (carrying capacity) lingkungan alam atau social maupun di sisi 

lain mampu meningkatan pendapatan masyarakat. 

Dalam menunjang pengelolaan berbagai kegiatan kepariwisataan, teknologi 

manajemen perlu diterapkan agar sumber daya wisata yang murni dapat 
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direkayasa secara berhasil guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitasnya termasuk lingkungan alamnya. 

a. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata: 

 

Pengelolaan dan daya tarik wisata alam, pengusahaan objek dan daya tarik 

wisata alam meliputi 4 hal yaitu: 

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan 

lain bagi wisatawan 

2. Pengelolaan objek dan daya tarik alam termasuk sarana dan prasarana 

yang ada 

3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk 

berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata 

alam bersangkutan 

4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai 

tambah terhadap objek wisata dan daya tarik wisata alam yang 

bersangkutan. (Wiyasa dkk, 2001: 157) 

b. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata budaya, kegiatan – kegiatan yang 

dapat dilakukan dalam pengelolaan objek dan daya tarik budaya adalah: 

1. Pembangunan objek dan daya tarik wisata budaya, termasuk penyediaan 

prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan bagi wisatawan 

2. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata budaya termasuk sarana dan 

prasarana yang ada 
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3. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai 

tambah terhadap objek wisata alam beserta masyarakat sekitarnya. 

(Wiyasa dkk, 2001: 158) 

2. 6 Pandangan Islam terhadap Pengelolaan Objek Wisata 

 

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. 

Dengan pengembangan objek wisata dengan baik secara tidak langsung kita 

telah melaksanakan perintah Allah SWT untuk melestarikan alam dan menjaga 

kelestariannya. Didalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan manusia untuk 

peduli terhadap alam, dengan menjaga kelestariannya. Lebih jelasnya dalam 

surah Al-A‟raf ayat 56 yang berbunyi: 

ِ قَِريٌب ِمَه اْلُمْحِسىِيه َوََل تُْفِسُدوا فِي َ  اْْلَْرِض بَْعَد إِْصََلِحَها َواْدُعىيُ َخْىفًا َوطََمًعا ۚ إِنَّ َرْحَمَت َّللاَّ  
 

 

 

Artinya:”Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. 
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Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan agar 

penganutnya berada pada jalan yang benar. Manusia sebagai makhluk ciptaan 

Allah SWT, yang termulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang 

untuk berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya pada QS. Al Qhashash ayat 77 

yang berbunyi: 

 ُ ْويَا ۖ َوأَْحِسْه َمَما أَْحَسَه َّللاَّ ُ الدَّاَر اْْلِخَرةَ ۖ َوََل تَْىَس وَِصيبََل ِمَه الدُّ  إِلَْيَلۖ  َواْبتَِغ فِيَما آتَاَك َّللاَّ

َ ََل يُِحبُّ اْلُمْفِسِديهَ َوََل تَْبِغ اْلفََساَد فِي اْْلَْرِض ۖ  إِنَّ َّللاَّ

 

 

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

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

berbuat kerusakan. 

Dari ayat diatas kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh 

Allah SWT termasuk nikmat yang ada di dunia ini. Sehingga diajurkan kepada 

kita semua untuk selalu merawat serta menjaga nikmat yang telah diberikan oleh 

Allah SWT. Maka dari itu jangan lah kita membuat kerusakan atas apa yang telah 

diberikan kepada kita dan juga Allah sangat membenci kepada orang yang tidak 

besyukur atas nikmat yang telah diberikannya. 
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Al - Qur‟an mengambarkan pula, apabila manusia mau memperhatikan, 

merekam akan dapat melihat dan mengetahui bahwa dalam alam sekelilingnya, 

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 : 

 

ْيَر ۖ َوَجَعْلىَا بَْيىَهُْم َوبَْيَه ٱْلقُ  ْروَا فِيَها ٱلسَّ ِهَرةً َوقَدَّ َرْمىَا فِيَها قًُري ظََٰ َري ٱلَّتًِ بََٰ  

 ًَ َوأَيَّاًما َءاِمىِيهِسيُرو۟ا فِيَها لَيَالِ

 

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. 7 Kajian Terdahulu 

 

Tabel 2. 1 Kajian Terdahulu 
 

Judul Peneliti Hasil 
Perbedaan 

Penelitian 

Analisis 

Peran Dinas 

Pariwisata 

Kebudayaan 

Pemuda  dan 

Olahraga 

Kabupaten 

Bengkalis 

dalam 

Pengelolaan 

Objek Wisata 

Pantai Selat 

Baru di 

Kecamatan 

Bantan 

Muhammad 
Wahyudi, 2018 

Peran Dinas 

Pariwisata 

Kebudayaan  dan 

Olahraga di 
Bengkalis   dalam 

objek wisata pantai 

selatbaru kecamatan 

bantan terlaksana 

cukup baik, namun 

masih  banyak 

permasalahan   yang 

ada di lapangan yang 

bisa menjadi kendala 

dalam 

pengembangan objek 

wisata. 

Analisis Peran Dinas 

Pariwisata 

Kebudayaan Pemuda 

dan    Olahraga 

Kabupaten Bengkalis 

dalam Pengelolaan 

Objek Wisata Pantai 

Selat Baru  di 

Kecamatan     Bantan, 

sedangkan penelitian 

yang   dilakukan 

peneliti  membahas 

tentang     Analisis 

Pengelolaan      Objek 

Wisata       Puncak 

Cemara  Kota 

Sawahlunto. Selain 

itu, penelitian 

dilakukan ditempat 

yang berbeda pula. 

Analisis 

Pengembanga 

n Objek 

Wisata  Air 

Terjun Guruh 

Gemurai 

Kabupaten 

Kuantan 

Singingi 

Multazam 

Kurniawan, 

2017 

Pengembangan 

pariwisata    yang 

terjadi pada  objek 

wisata Air  Terjun 

Guruh  Gemurai 

masih kurang baik, 

dikarenakan potensi 

dari objek tersebut 

tidak  terkelola 

dengan benar. 

Penelitian yang 
dilakukan    oleh 

Multazam Kurniawan 

membahas tentang 

Analisis Objek Wisata 

Air Terjun Guruh 

Gemurai Kabupaten 

Kuantan Singingi, 

sedangkan penelitian 

yang dilakukan 

peneliti membahas 

tentang  Analisis 

Pengelolaan Objek 

Wisata   Puncak 

Cemara  Kota 

Sawahlunto. Selain 

itu, penelitian 

dilakukan      ditempat 
yang berbeda pula. 
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Tujuan Pembangunan Objek 

Wisata Puncak Cemara Kota 

Sawahlunto 

 

Industri Wisata 
Pengembangan 

Pengelolaan 

Destinasi 

 
Penyusunan  

Program 

 

Perencanaan 

Peranan Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kota 

Sawahlunto dalam Mengelola dan 

Mengembangakan Objek Wisata 

Puncak Cemara 

 

 
 

Perencanaan 

Komunikasi 

dalam 

Pengembanga 

n Potensi 

Pariwisata 

Kabupaten 

Bengkalis 

Nurjanah, 2018 Sumber daya alam  

yang dimiliki potensi 

penting dan menjadi 

strategi untuk 

pengembangan 

daerah wisata yang 

sampai saat ini terus 

menjadi  core 

ekonomi daerah 

Kabupaten 

Bengkalis  dan 

memiliki kontribusi 

peningkatan 

ekonomi 

masyarakat. 

Penelitian yang  

dilakukan    oleh 

Nurjanaha membahas 

tentang Perencanaan 

dalam Pengembangan 

Potensi Pariwisata 

Kabupaten Bengkalis, 

sedangkan penelitian 

yang dilakukan 

peneliti membahas 

tentang  Analisis 

Pengelolaan Objek 

Wisata   Puncak 

Cemara  Kota 

Sawahlunto. Selain 

itu, penelitian 

dilakukan      ditempat 
yang berbeda pula. 

 

 
 

2. 7 Kerangka Pemikiran 
 

Sumber: Tupoksi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto 

dalam Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2016 
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2. 8 Indikator Penelitian 

 

Tabel  2.2 Indikator Penelitian 
 

Referensi Indikator Sub Indikator 

 

 

 

 

 

 

 
 

Peranan Dinas 

Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kota 

Sawahlunto dalam 

Mengelola dan 

Mengembangakan 

Objek Wisata Puncak 

Cemara 

 

 
Perencanaan 

a. Meningkatkan 

aksesbilitas,  atraksi, 

fasilitas umum  dan 

fasilitas wisata. 

b. Menigkatkan daya tarik 

destinasi wisata 

 

 
Penyusunan Program 

a. Merencanakan kegiatan 

program kerja per tahun 

b. Melakukan pembinaan, 

monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan pelaksanaan 
tuga, rencana kegiatan 

 
Pengembangan 

Pengelolaan Destinasi 

a. Kegiatan pengembangan 

SDM dan Profesionalisme 

pariwisata 

b. Pengembangan kawasan 

wisata puncak cemara 

 

 

 

Industri Wisata 

a. Koordinasi pembangunan 

dan pengembangan 

destinasi dan industri 

pariwisata dengan seluruh 

stakeholder pariwisata 

b. Pelaksanaan pembinaan 

dan pengawasan terhadap 

industri dan usaha 
pariwisata 

Sumber: Tupoksi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto 

dalam Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2016 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Lokasi dan waktu penelitian di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Sawahlunto dan Kecamatan Baringin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat 

dan dimulai sesuai dengan jadwal yaitu dimulai pada bulan Oktober 2019 sampai 

dengan Februari 2020. 

3. 2 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Bodgam dan Taylor dan Moelong (2007) mendefenisikan metode kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Sementara 

itu penelitian deskriptif dijelaskan oleh Zuriah (2009) sebagai peneliti diarahkan 

memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 

3. 3 Sumber Data 

 

Adapun sumber-sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan adalah 

sebagai berikut. 
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1. Data Primer 

 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber atau objek 

guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan. Data primer tersebut 

diperoleh dari pihak informan dan tanggapan terhadap pengelolaan objek wisata 

puncak cemara Kota Sawahlunto. 

2. Data Skunder 

 

Data skunder yaitu data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga secara 

langsung baik dalam bentuk laporan, arsip maupun catatan dokumen kantor yang 

telah diberikan untuk bahan penelitian serta undang – undang dan peraturan 

daerah setempat. 

3. 4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data agar menjadi sistematis data yang digunakan untuk 

menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan karena data yang diperoleh akan 

dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. 

1. Observasi 

 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke 

lokasi penelitian yaitu pada intansi terkait dalam  objek  penelitian  lainnya 

dengan maksud untuk memperoleh gambaran nyata tentang kegiatan – kegiatan 

serta gejala – gejala yang ingin ditemui pada objek penelitian kemudian data 

tersebut bahan analisis masalah yang diteliti. 
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2. Wawancara 

 

Wawancara dilakukan untuk membantu hasil jawaban dari penyebaran 

angket karena tidak menutup kemungkinan hasil jawaban angket kurang 

memuaskan. Untuk itu dengan melakukan teknik wawancara berdasarkan 

instrument pedoman wawancara. 

3. Dokumentasi 

 

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu 

peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai 

data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi 

digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti 

mendokumentasikan kegiatan lapangan. 

3. 5 Informan Penelitian 

 

Informan penelitian atau subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagian yang telah 

dijelaskan oleh (Arikunto 2006:145) subjek penelitian adalah merupakan sumber 

informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta – fakta dilapangan. 

Penentuan subjek penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian ini 

dilakukan dengan cara sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 
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(Sugiyono, 2017: 218). Penelitian ini mengambil sampel siapa saja yang menurut 

pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. 

Tabel: 3.1 Informan Peneliti 
 

No Informan Peneliti Jumlah 

1 
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kota Sawahlunto 

1 Orang 

2 Pengelola Objek Wisata Puncak Cemara 1 Orang 

3 Camat Baringin 1 Orang 

4 Masyarakat 3 Orang 

5 Pengunjung/Wisatawan 6 Orang 

Jumlah 12 Orang 

 

 

3. 6 Teknik Analisis 

 

Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa 

deskriptif data dikemukakan oleh sugiyono (2017: 267). Berikut ini adalah 

beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data: 

1. Reduksi Data 

 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi 

akan difokuskan pada pengelolaan objek wisata Puncak Cemar Kota 

Sawahlunto. 
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2. Penyajian Data 

 

Penyajian data dalam penelitian adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. 

Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik 

mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang 

ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi 

dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan 

akurat terkait analisis pengelolaan objek wisata Puncak Cemara Kota 

Sawahlunto. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 

Setelah semua data yang berkenaan dengan analisis pengelolaan objek 

wisata Puncak Cemara Kota Sawahlunto dan faktor-faktor penghambat 

pengembangan, serta mengaitkan dengan teori pengelolaan dan pengembangan 

maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat 

dikembangkan dengan mengacukan pada kerangka pemikiran dan teori-teori 

pendukung yangg relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan 

yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

 
4. 1 Sejarah Kota Sawahlunto 

 

Gambar 4. 1 Peta Kota Sawahlunto 

 

Kata Sawahlunto berasal dari dua suku kata, yaitu sawah dan lunto. Sawah 

itu terletak di sebuah lembah yang dialiri sebuah anak sungai yang bernama 

Batang Lunto, yang sekaligus juga berfungsi untuk  mengairi areal persawahan 

itu. Anak sungai itu berhulu di lembah bukit-bukit Nagari Lumindai di sebelah 
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Barat, lalu mengalir ke Nagari Lunto dan mengairi areal persawahan penduduk di 

sana. 

Kota Sawahlunto berkembang dari sebuah kawasan hutan belantara di Bukit 

Barisan, Sumatera Barat, menjadi sebuah kota tambang batubara yang dikenal 

hingga saat ini. Menurut hikayat masyarakat Kota Sawahlunto, penemuan 

batubara di kawasan ini terjadi secara kebetulan. Penemuan batubara diawali oleh 

misi pencarian orang Belanda yang hilang terbawa arus ketika berperahu 

menyusuri Sungai Ombilin. Pada saat pencarian itulah muncul kejelian orang- 

orang Belanda dalam memperkirakan adanya kandungan batubara di daerah ini. 

Pada tahun 1867, Willem Hendrik de Greve, seorang geolog berkebangsaan 

Belanda, menemukan cadangan batubara di sepanjang alur Sungai Ombilin. 

Dengan ditemukannya cadangan batubara itu maka pada tahun 1887 Pemerintah 

Kolonial Belanda mulai membangun infrastruktur untuk menunjang kegiatan 

penambangan batubara berupa jalur kereta api dan pelabuhan laut di daerah 

Padang (Teluk Bayur). 

Pada tahun 1892, produksi batubara pertama di Ombilin Sawahlunto mulai 

berjalan. Karena beratnya kondisi pertambangan pada saat itu, Pemerintah 

Kolonial Belanda mulai mendatangkan orang-orang dari luar Sawahlunto sebagai 

pekerja tambang. Banyak dari mereka yang didatangkan adalah tawanan 

pemerintah kolonial sehingga kondisi mereka saat bekerja ada dalam kondisi 

dirantai – sehingga dari situlah muncul istilah „orang rantai‟. Di kemudian hari, 

orang-orang itu membentuk kultur masyarakat majemuk seperti yang ada 

http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://www.blogger.com/
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
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sekarang ini, dan infrastruktur peninggalan penambangan batubara pada zaman 

kolonial Belanda memberikan identitas tersendiri bagi Kota Sawahlunto. 

Sebagai sebuah kota yang berkembang dari area pertambangan milik 

Pemerintah Kolonial Belanda, Kota Sawahlunto mewarisi berbagai macam 

peninggalan infrastruktur pertambangan dan bangunan-bangunan. Hampir semua 

bangunan yang dibangun saat itu berfungsi sebagai pusat administrasi dan 

penunjang operasional pertambangan. Yang tidak kalah menarik adalah kisah- 

kisah yang mewarnai sejarah masyarakat pertambangan di Kota Sawahlunto. 

Kota Tua Sawahlunto, dengan luas 779,6 hektar, dapat  berkembang 

menjadi sebuah daya tarik wisata yang mempunyai daya jual yang cukup tinggi 

apabila para stakeholder pariwisata setempat dapat mengemas sumber daya 

pariwisata yang ada. Salah satu strateginya adalah membuat para pengunjung 

yang datang ke Kota Tua Sawahlunto menghabiskan waktu lebih lama di sana. 

Daya tarik wisata di Kota Tua Sawahlunto mencakup sisa lubang bekas 

penambangan batubara yang dikenal dengan nama Lobang Mbah Soero, dapur 

umum yang memproduksi makanan bagi para pekerja dalam jumalh besar yaitu 

Goedang Ransoem, serta beberapa gedung pemerintahan peninggalan masa 

kolonial yang masih berdiri kokoh. Akan tetapi ketersediaan interpretasi bagi 

pusaka (heritage) tersebut masih kurang, seperti di Lobang Mbah Soero. Dari sisi 

nama, sebetulnya Lobang Mbah Soero dapat menimbulkan rasa ingin tahu 

(curiousity) yang cukup besar, tetapi interpretasi serta dramatisasi terhadap 

lubang bekas penggalian batubara ini belum cukup untuk mengangkat reputasi 

daya tarik ini. Di sisi lain, cukup banyak kisah yang melatarbelakangi bekas 

http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
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tambang penggalian batubara itu yang bisa dikomodifikasi sebagai starting point 

 

perjalanan daya tarik otentik wisata tambang di Kota Tua Sawahlunto. 

 

4. 1. 1 Kondisi Fisik dan Lingkungan 

 

A. Geografi 

 
 

Kota Sawahlunto terletak di koordinat 100°41‟59” - 100°49‟60” BT dan 

0°33‟10” - 0°48‟33” LS. Kota ini berjarak 94 km ke arah timur Kota Padang, 

ibukota Provinsi Sumatera Barat, dan 137 km ke arah selatan Kota Bukittinggi, 

salah satu kota tujuan wisata di provinsi ini. Kota Sawahlunto memiliki luas 

wilayah sebesar 27,344,7 ha atau 273 km², dan terdiri dari 4 kecamatan, 10 

kelurahan, dan 27 desa. Kota ini adalah salah satu dari enam daerah kota di 

Sumatera Barat dan merupakan kota terbesar keempat setelah Padang, 

Bukittinggi, dan Payakumbuh, dan berada di atas dua kota yang lebih kecil yaitu 

Solok dan Padang Panjang. Keempat kecamatan di Kota Sawahlunto adalah 

Kecamatan Talawi (9.939 hektar dengan 11 desa), Kacamatan Barangin (8.855 

hektar dengan 5 kelurahan dan 5 desa), Kecamatan Lembah Segar (5.258 hektar 

dengan 6 kelurahan dan 5 desa), dan Kecamatan Silungkang (3.593 hektar dengan 

5 desa). Pada tahun 2008, jumlah penduduknya mencapai 54.310 jiwa, yang 

menjadikan kepadatan rata-rata penduduknya 199 jiwa/km². 

Secara administratif, Kota Sawahlunto berbatasan dengan: 

 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Mas 

Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar; 

http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan IX Koto Sungai 

Lasi Kabupaten Daerah Tingkat II Solok; 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Koto VII dan 

Kecamatan Kupitan Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung 

(sekarang kabupaten Sijunjung); 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan X Koto Diatas 

Kabupaten Daerah Tingkat II Solok. 

Kota ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu „kota lama‟ dan „kota baru‟ – 

yang terakhir merupakan pemekaran dari „kota lama‟. „Kota lama‟ terletak di 

Kecamatan Lembah Segar dan memiliki luas 779,6 ha, yang mulai terbentuk 

ketika area tambang batu bara dibuka pada akhir abad ke-19. Daerah ini juga 

dikenal sebagai pusat administrasi wilayah kota keseluruhan. Adapun batas „kota 

lama‟ adalah: 

a. Nagari Kolok (Kecamatan Barangin) dan Sijantung (Kecamatan Talawi) di 

sebelah utara 

b. Nagari Kubang (Kecamatan Lembah Segar) di sebelah timur dan barat 

 

c. Nagari Kubang (Kecamatan Lembah Segar) dan Nagari Silungkang 

(Kecamatan Silungkang) di sebelah selatan 

Kota Sawahlunto terletak di antara jajaran Bukit Barisan. Dengan ketinggian 

antara 250-650 m dpl, Kota Sawahlunto memiliki bentang alam yang bervariasi, 

terdiri dari perbukitan terjal, landai, dan dataran. Kota lama seluas 5,8 km terletak 

di sebuah plato sempit yang dikelilingi perbukitan terjal, menjadikan daerah 

http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
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sekelilingnya sebagai pembatas dalam pengembangan tata wilayah kota ini. 

Sedangkan kawasan datar yang relatif lebar terdapat di Kecamatan Talawi, yang 

terbentang dari utara ke selatan, sementara di bagian utara yang  bergelombang 

dan relatif datar, kawasan berpenduduk lebih banyak berada di kawasan dengan 

ketinggian 100 – 500 m dpl. Untuk kawasan yang terletak pada bagian timur dan 

selatan, topografi wilayahnya relatif curam (dengan kemiringan lebih dari 40%). 

Morfologi atau bentang alam Kota Sawahlunto dan sekitarnya dapat 

dikelompokkan menjadi perbukitan terjal, perbukitan landai, dan dataran. 

Perbukitan terjalnya berupa bukit membulat dengan lereng bukit curam hingga 

terjal. Kemiringan lereng terjal menjadi kendala sekaligus faktor pembatas bagi 

perkembangan wilayah ini. Perbukitan landai terletak hampir di tengah Kota 

Sawahlunto seperti kondisinya saat ini, tetapi umumnya berupa jalur-jalur sempit 

yang dapat dikembangkan menjadi suatu permukiman perkotaan. Posisinya 

memanjang sepanjang sepanjang sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal 

yang terletak di kedua sisinya. Sedangkan dataran yang memungkinkan 

berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Talawi dan Kota 

Sawahlunto (Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Lembaga Pengabdian pada 

Masyarakat, ITB). 

 

B. Geologi 

 
 

Kota Sawahlunto terletak di sebuah cekungan batuan yang terbentuk pada 

masa Pra-Tersier Ombilin. Bentuknya berupa belah ketupat panjang dengan ujung 

yang bulat, dengan lebar 22,5 km dan panjang 47 km. Cekungan yang dalamnya 

http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
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diperkirakan sampai 2 km itu diisi oleh lapisan yang lebih muda, yang disebut 

dengan formasi Brani, formasi Sangkarewang, formasi Sawahlunto, formasi 

Sawah Tambang, dan formasi Ombilin. Formasi Ombilin tergolong lapisan paling 

muda, yang terbentuk pada jaman Tersier, lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Kota 

Sawahlunto sendiri berdiri di atas formasi Sawahlunto, yang berupa batuan dan 

terbentuk pada jaman Eocen dari masa sekitar 40 – 60 tahun yang lalu. Menurut 

para ahli, wilayah sekitar kepulauan Nusantara yang dikenal saat ini terbentuk 

sekitar 4 juta tahun yang lalu, sehingga diperkirakan ketika formasi Sawahlunto 

terbentuk, Pulau Sumatera belum ada. 

 

C. Tata Guna Lahan 

 

Penggunaan lahan Kota Sawahlunto masih didominasi oleh penggunan 

lahan hijau, terutama kebun campuran seluas 35,8% dari seluruh luas wilayah 

Kota Sawahlunto. Penggunaan lahan lainnya yang juga cukup luas adalah 

penggunaan untuk hutan dan semak/alang-alang (32,5%). Permukiman hanya 

menempati wilayah seluas 3.063 ha (11,2% dari luas wilayah). Penggunaan lahan 

yang terkait dengan pariwisata, yaitu taman rekreasi/olahraga hanya menempati 

seluas 0,2% dari luas wilayah kota. 

 
D. Cuaca dan Iklim 

 

Seperti daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto 

mengalami iklim tropis. Suhu minimum 22 °C dan maksimum 33°C. Terdapat dua 

musim sepanjang tahun, yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni, 

http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
http://palantabudaya.blogspot.com/2013/04/profil-sawahlunto.html
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dan musim kemarau pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Curah hujan rata-rata 

sebesar 1.071,6 milimeter per tahun, dengan curah hujan rata-rata tertinggi terjadi 

pada bulan Desember. 

 
4. 1. 2 Kondisi Kependudukan dan Sosial Budaya 

 
 

A. Perkembangan Penduduk 

 
 

Laju pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam 

memprediksi jumlah penduduk pada tahun tertentu. Mengingat Kota Sawahlunto 

merupakan kota yang perkembangannya berasal dari aktivitas pertambangan 

batubara, maka laju pertumbuhan penduduk secara dominan tidak dipengaruhi 

oleh tingkat kelahiran dan kematian, akan tetapi tingkat migrasi penduduklah 

mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan jumlah penduduk 

Kota Sawahlunto. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto 

Tahun 2013-2018 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Silungkang 10637 10795 10962 11117 11280 11221 

Lembah Segar 12206 12214 12143 12123 12106 12943 

Barangin 17681 17918 18161 18391 18631 18502 

Talawi 18448 18681 18920 19147 19381 19232 

Jumlah 58972 59608 60186 60778 61398 61898 

Sumber: BPS Kota Sawahlunto 2019 

 

Berdasarkan data BPS Kota Sawahlunto tahun 2018, laju pertumbuhan 

penduduk Kota Sawahlunto per tahun selama enam tahun terakhir, yaitu dari 

tahun 2013-2018, adalah sebesar 0,96%. Pertumbuhan penduduk Kecamatan 

Talawi adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota Sawahlunto, 
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yaitu sebesar 113.809 Jiwa, sedangkan yang terendah di Kecamatan Silungkang, 

yaitu sebesar 66.012 Jiwa. Kecamatan Barangin menempati urutan kedua dari 

jumlah penduduk di Kota Sawahlunto, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 

109.284 Jiwa. Kecamatan Barangin, merupakan urutan ketiga memiliki jumlah 

penduduk sebesae 73.735 Jiwa. 

B. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

 

Proporsi penduduk yang bekerja di sektor ekonomi di Kota Sawahlunto 

selama empat tahun terakhir menunjukkan pergeseran dari sektor pertanian ke 

sektor jasa. Struktur mata pencaharian penduduk berdasarkan data BPS Kota 

Sawahlunto pada tahun 2009 menunjukkan bahwa tenaga kerja terbesar bergerak 

di bidang jasa (24,52%), diikuti pertanian (19,25%), dan perdagangan (19,13%). 

C. Kondisi Sosial Budaya 

 

Kota Sawahlunto adalah kota multietnis di Sumatera Barat yang tidak saja 

dihuni oleh beragam etnis dari berbagai penjuru nusantara namun juga luar negeri. 

Hal inilah yang membedakan sejarah sosial kemasyarakatan Sawahlunto dengan 

kota-kota lainnya di Sumatera Barat yang didominasi oleh etnis suku bangsa 

Minangkabau. Di Kota Sawahlunto, selain etnis Minangkabau, juga terdapat etnis 

Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Bugis-Makassar, Tionghoa, dan bahkan bangsa Eropa 

terutama Belanda. Berada dalam satu bingkai kehidupan masyarakat tambang di 

Sawahlunto dengan akar budaya masing-masing telah menjadi sebuah fenomena 

yang ikut mewarnai perjalanan sejarah sosial budaya Kota Sawahlunto. Tidak 

mengherankan apabila seni-budaya berbagai etnis di Sawahlunto hidup dan 
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berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keragaman tersebut akan 

terlihat pluralistiknya dalam acara-acara besar seperti perayaan hari kemerdekaan 

nasional dan pekan budaya Kota Sawahlunto. 

4. 1. 3 Visi dan Misi Kota Sawahlunto 

 

Visi yang ditetapkan Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD 2018-2023 

dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah adalah: 

“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang 

Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtara” 

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas diperlukan Misi 

Pembangunan Daerah yang telah kami susun untuk periode 2018 – 2023 adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik 

 

b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi 

Kerakyatan berbasis ekonomi krearif serta mengadakan Pelatihan Melalu 

BLK 

c. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber 

Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan 

memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar) 

d. Menghadirkan Pemerintah yang Baik, Bersih dan Inovarif 

 

e. Meningkatkan Pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan 

jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat 
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f. Meningkatkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan 

 

g. Tersedia Infrastruktur publik yang merata dan memadai 

 

h. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, 

penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya 

i. Mewujudkan   Kota   berbasis Smart City   dan peningkatan kualitas 

Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor. 

 
4. 2 Sektor Pemerintahan 

 

4. 2. 1 Struktur Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto 

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto, 2020 

 

Struktur Organisasi   Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota 

Sawahlunto adalah Sebagai Berikut : 

 

a. Kepala Dinas 

 

b. Sekretaris 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 

 

c. Kepala Bidang Destinasi dan industri Pariwisata 

Kepala Seksi Destinasi dan Atraksi Pariwisata 

Kepala Seksi Bina Industri dan Sumber Daya Pariwisata 

 

d. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kepala Seksi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata 

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif dan Kegiatan Kepariwisataan 

 

e. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

Kepala Seksi Bina Kepemudaan 

Kepala Seksi Bina Olahraga 

 

4. 2. 2 Visi dan Misi 

 

A. Visi 

 

“Terwujudnya Sawahlunto sebagai Destinasi Wisata Utama di Indonesia dan 

Pemuda berkarakter” 

B. Misi 

 
 

Misi 1: 

 
 

Mengembangkan Potensi kepariwisataan merupakan suatu upaya daerah 

dalam menggali dan mengembangkan segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah 

sebagai tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang 

berkunjung ke tempat tersebut . 
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Misi 2: 

 
 

Mengembangkan potensi pemuda dan olahraga 

 
 

a. Mengembangkan potensi pemuda merupakan suatu upaya daerah dalam 

membina para pemuda untuk selalu berpikir dinamis dan menjadi agen 

perubahan dalam pembangunan. 

b. Mengembangkan potensi olahraga merupakan suatu upaya daerah dalam 

membina bakat olahraga, Kecerdasan kinestesis tubuh, Kemampuan 

seseorang untuk menangkap informasi, mengolah informasi secara cepat 

dan tepat dan mengeluarkan tanggapan terhadap informasi tersebut dalam 

bentuk gerakan, dengan memanfaatkan tubuh, lengan dan tungkai dalam 

kegiatan cabang olahraga, baik untuk olahraga kesehatan maupun prestasi. 

4. 2. 3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

 
 

Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

adalah sebagai berikut : 

 
1. Kepala Dinas 

 
 

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas, berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, 

mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun perencanaan, 

perumusan kebijakan daerah serta mengkoordinir program kerja di bidang 

kepariwisataan Pemuda dan Olahraga; 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, 

Kepala Dinas mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan strategis dan teknis 

dibidang kepariwisataan Pemuda dan Olahraga; 

 

(3) Pengkoordinasian perizinan dan pelayanan umum dibidang kepariwisataan 

Pemuda dan Olahraga; 

 

a. Pembinaan institusi/kelembagaan lainnya dibidang kepariwisataan Pemuda 

dan Olahraga; 

b. Penyelanggaraan   urusan   ketatausahaan   Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga; 

c. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 

d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

2. Sekretaris 

 

 
(1) Sekretariat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota dipimpin oleh 

Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, 

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberi 

pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsure dilingkungan  

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) diatas, Sekretaris 

mempunyai fungsi: 
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a. Pengkoordinasian dan pengelolaan urusan surat menyurat, kerumah tanggaan, 

humas dan protocol, urusan umum dan ketatalaksanaan; 

b. Pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan dan prasarana kerja pada Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta yang meliputi perencanaan, 

pengadaan, pengawasan, pemeliharaan, pencatatan dan pelaporan; 

c. Pengkoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan ketenaga kerjaan 

kepariwisataan Pemuda dan Olahraga; 

d. Pengkoordinasian perizinan dibidang kepariwisataan Pemuda dan Olahraga; 

 

e. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan anggaran, piñata 

usahaan, verifikasi, perhitungan anggaran dan perbandaharaan; kepada 

Walikota melalui Kepala Dinas; 

f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan biang 

tugasnya 

g. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga 

 
4. 2. 4 Program Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Sawahlunto 

A. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

 

1. Pengelolaan dan pemeliharaan Objek Wisata 

 

2. Lanjutan pengembangan kawasan wisata puncak cemara 

 

3. Lanjutan pengembangan kawasan wisata kemping ground 

 

4. Lanjutan penataan kawasan kelok 16 

 

5. Revitalisasi arena road race kandih 
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6. Perencanaan/master plan kawasan Batu Hitam Lumindai 

 

7. Perencanaan/master plan kawasan batu runcing Silungkang 

 

8. Perencanaan/master plan kawasan goa taratak bancah Muaro Kalaban 

 

9. Pelaksanan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga 

dunia usaha 

10. Pelaksanaan atraksi wisata 

 

B. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 

 

1. Monitoring Objek Wisata 

 

2. Sosialisasi Sapta Pesona dan Sadar Wisata 

 

3. Pembinaan dan Pelatihan Pramuwisata 

 

4. Pembinaan dan pengawasan Industri Pariwisata 

 

5. Kegiatan Sosialiasi 

 

6. Kegiatan Pelaksanaan koordinasi Kemitraan Pariwisata 

 

7. Kegiatan Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 

 

8. Kegiatan Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengembangan 

Kemitraan 

9. Kegiatan Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan 

Standarisasi 

C. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

 

1. Promosi Dalam dan Luar Negeri 

 

2. Mengikuti Event Pameran promosi dan industri pariwisata 

 

3. Tour de Singkarak 

 

4. Fasilitasi Penyelenggaraan Sport Tourism 
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5. Lomba Fotografi Event Wisata 

 

6. Kajian Tagline/Branding Pariwisata Sawahlunto 

 

7. Penyusunan Data Kepariwisataan Kota Sawahlunto 

 

D. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

 

1. Fasilitasi Pentas Seni Kebudayaan Daerah 

 

2. Sawahlunto International Music Festival (SIMFes) 

 

3. Pemilihan Uda Uni Tingkat Kota Sawahlunto & Provinsi 

 

4. Penyelenggaraan Festival Budaya daerah (HUT Kota Sawahlunto) 

 

5. Duta Wisata Cili 

 

6. Mengikuti Event Kesenian & Kebudayaan Dalam dan Luar Negeri 

 

E. Program Peran Serta Kepemudaan 

 

1. Persiapan dan Pelaksanaan Paskibraka 

 

2. Reward/Studi Banding Paskibraka 

 

3. Pemilihan Pemuda Pelopor 

 

4. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan 

 

5. Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) Tingkat SLTP dan SLTA 

 

6. Operasional Kwarcab 

 

7. Jelajah Kota Bersejarah 

 

8. Pertukaran Pemuda Antar Negara ( PPAN ) 

 

9. Bulan Amal Bakhti Ramadhan (BAR) 

 

10. Kemah Pramuka Penggalang SD 

 

11. Jambore Pemuda Pelopor Anti Narkoba 

 

12. Perkemahan Wirakarya Cabang 
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F. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 

 

1. POPDA 

 

2. Fasilitasi Sekolah Sepakbola (SSB) Masyarakat 

 

3. Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 

 

4. Pembinaan Atlet Berprestasi dan Pelatih Berprestasi 

 

5. Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Sawahlunto 

 

6. Senam Massal 

 

7. Event Lomba Lari Sawahlunto 

 

8. Kejuaraan Tarung Derajat Antar Pelajar Walikota Cup 

 

9. Turnament Tenis Kelompok Umur Se – Sumatera 

 

10. Kejuaraan Bola Volly Nagari Cup 

 

11. Pekan Olahraga Beladiri Daerah 

 

12. Pembinaan Lomba Lari Sawahlunto 

 

13. Special Olympic Indonesia (SOINA) 

 

14. Kejurda Panjat Tebing Tingkat Provinsi Sumatera Barat 

 

15. Kejuaraan Daerah Tingkat Provinsi 

 

16. Pengadaan Barang Penunjang PORPROV Kota Sawahlunto 

 

4. 3 Puncak Cemara 

 

Penambangan batubara di Sawahlunto berlangsung sejak tahun 1892, 

sebelum akhirnya ditutup oleh pemerintah pada bulan Pebruari 2017 karena 

dinilai tidak ekonomis mengingat peralatan tambang yang sudah tua dan 

ketinggalan teknologi. Kota ini berada di daerah dataran tinggi yang menjadi 

bagian dari Bukit Barisan, sehingga tidak heran jika topografi wilayahnyapun 
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naik turun dan berbukit-bukit. Karena berbukit-bukit, sebagian wilayahnya 

berada di atas ketinggian dan membentuk kawasan puncak. 

Sebagaimana umumnya kawasan puncak, pemandangan yang terhampar di 

sekeliling membuat mata serasa dimanjakan. Suguhan itulah yang diberikan 

Puncak Cemara kepada wisatawan yang berkunjung ke sini. Potensi wisata yang 

dimiliki Kota Sawahlunto ini sebenarnya belum begitu lama digarap secara 

serius, karena baru ditetapkan sebagai destinasi wisata sejak 15 Pebruari 2015. 

Namun karena kesungguhan pemerintah dalam mengelola, membuat 

perkembangan Puncak Cemara sebagai objek wisata begitu signifikan. Sehingga 

penambahan dan peningkatan fasilitas dan infrastruktur pun dilakukan setiap 

tahun melalui anggaran APBD. 

Dengan membayar tiket masuk seharga Rp. 4000,- untuk anak-anak dan Rp. 

6000,- untuk dewasa, pengunjung sudah dapat menikmati berbagai fasilitas untuk 

menambah kenyamanan saat menikmati keindahan dari atas ketinggian. Beberapa 

fasilitas tersebut diantaranya adalah gazebo-gazebo yang atapnya seringkali 

dipakai untuk bermain kera-kera ekor panjang (macaca fascicularis), teropong 

untuk melihat berbagai view menarik yang ada di bawah, menara pandang, kids 

corner berupa wahana permainan anak-anak, outbond area, Monumen Kesetiaan 

berupa ornamen yang bisa dipakai untuk saling mengikat janji setia, sejumlah 

spot foto yang instagenic seperti ayunan tinggi, gantole, balon udara dan  

beberapa spot foto lainnya, kamar mandi dan toilet, mushollah dan sejumlah 

fasilitas yang lain. 
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Berbagai fasilitas yang ada tersebut masih akan terus ditambah dan 

ditingkatkan, karena Pemerintah Kota Sawahlunto sudah berkomitmen untuk 

menjadikan Puncak Cemara sebagai ikon wisata Sawahlunto. Selain itu, area 

yang ada di kawasan puncak ini masih cukup luas untuk ditempati fasilitas dan 

wahana-wahana baru. Dengan segala kelebihan yang dimiliki tersebut, 

menjadikan Puncak Cemara menarik untuk dikunjungi, baik sendiri, dengan 

pasangan, teman-teman atau bersama keluarga. 

Untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata puncak cemara 

pemerintah Kota Sawahlunto memiliki tiga strategi yaitu: 

1. Pariwisata alternatif 

 

Pariwisata alternatif merupakan suatu bentuk kegiatan kepariwisataan yang 

tidak merusak lingkungan, berpihak pada ekologis dan menghindari dampak 

negatif dari pembangunan pariwisata berskala besar yang dijalankan pada suatu 

area yang tidak terlalu cepat pembangunannya. Pariwisata alternatif ini guna 

untuk meminimalisir dampak negatif dari perkembangan pariwisata masal yang 

terjadi hingga saat ini. Dampak negatif dari pariwisata masal atau berskala besar 

adalah ancaman terhadap kelestariannya. Selain itu dampak negarif yang dapat 

berbahaya adalah kerusakan sumber daya alam dimana sumber daya alam habis 

dieksploitasi besar-besaran. 

Selain itu pariwisata alternatif adalah kegiatan kepariwisataan yang 

memiliki gagasan yang mengandung arti sebagai suatu pembangunan yang 

berskala kecil atau juga sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang disuguhkan 
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kepada wisatawan, dimana segala aktivitasnya turut melibatkan masyarakat. 

Jadi pariwisata alternatif merupakan suatu proses yang mempromosikan status 

destinasi yang kondisinya memang benar-benar layak dan pantas di antara 

komunitas yang berbeda-beda, dimana diputuskan memperoleh pemahaman, 

solidaritas dan kesamaan diantara seluruh komponen. 

Puncak cemara juga merupakan pariwisata alternatif yang mana pemerintah 

Kota Sawahlunto untuk memberi tahu bahwa harus menjaga lingungan sekitar 

puncak cemara yang mana disekitar puncak cemara terdapat banyak tumbuhan 

pinus serta juga letak di puncak cemara kurang strategis karena kondisi 

tanahnya bergerak, sehingga jika dilakukan penembangan maka akan 

mengalami longsor, maka dari itu pemerintah sudah memberikan peringatan 

kepada masyarakat Kota Sawahlunto agar dapat menjaga lingkungan sekitarnya. 

2. Fokus pengembangan 

 

Pengembangan destinasi wisata ini merupakan suatu proses berkelanjutan 

menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan 

koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik 

implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan 

merupakn misi yang harus dikembangkan. 

Pengembangan kepariwisataan saat ini tidak hanya untuk menambah devisa 

negara maupun pendapatan pemerintah daerah. Akan tetapi juga diharapkan dapat 

memperluas kesempatan berusaha disamping memberikan lapangan pekerjaan 

baru untuk mengurangi pengangguran. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup 
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masyarakat yang tinggal dikawasan tujuan wisata tersebut melalui keuntungan 

secara ekonomi, dengan cara mengembangkan fasilitas yang mendukung dan 

menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling 

diuntungkan. 

Jenis prawisata yang akan fokus dikembangkan oleh Kota sawahlunto 

meliputi: wisata budaya/culture tourism, wisata tambang/mining tourism, wisata 

rekreasi/recreation, agro wisata/agro tourism, dan wisata olahraga/sport torism. 

Puncak cemara termasuk dalam fakous pengembangan rekreasi. Tempat 

liburan berkeluarga dengan tempat yang sejuk dan indah. Kota sawahlunto sudah 

melakukan fokus pengembangannya mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2019. 

Namun pada tahun 2020 Kota Sawahlunto hanya melakukan pemeliharaan saja 

terhadap puncak cemara. 

3. Sarana pengembangan kepariwisataan 

 

Sarana pariwisata merupakan segala sesuatu yang melengkapi dan bertujuan 

untuk memudahkan proses kegiatan pariwisata dapat berjalan lancar. Sarana 

terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: 

a. Sarana pokok adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat 

tergantung kepada kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. 

Seperti: travel agent, angkutan wisata, rumah makan, akomodasi, atraksi 

wisata. 

b. Sarana pelengkap adalah perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas 

untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok 
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kepariwisataan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. 

Seperti: sarana olahraga, sarana pariwisata sekunder. 

c. Sarana penunjang kepariwisataan yaitu sarana pelengkap dan sarana pokok 

dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal  pada 

suatu daerah tujuan, tetapi memiliki fungsi lain yaitu membuat wisatawan 

atau pengunjung daerah tujuan wisata lebih banyak mengeluarkan dan 

membelanjakan uangnya ditempat tujuan wisata yang mereka kunjungi. 

Puncak cemara sendiri sudah melakukan pengembangan sarana wisata. Baik 

itu sarana dan prasarana penunjang bahkan juga atraksi permainannya. 

Sebelumnya hanya tempat untuk melihat panorama Kota Sawahlunto saja.
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1 Kesimpulan 

 

6. 1. 1 Pengelolaan Objek Wisata Puncak Cemara 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan objek wisata puncak 

cemara Kota Sawahlunto masih belum maksimal dikarenakan sumber daya 

manusia nya yang belum sesuai dengan kualitas dan keahlian dalam melakukan 

pengelolaan serta pengembangan terhadap objek wisata puncak cemara. Hal ini 

berdasarkan empat indikator yang meliputi: perencanaan, penyusunan program, 

pengembangan dan pengelolaan destinasi, dan industri pariwisata yang merupakan 

tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016. 

6. 1. 2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Objek Wisata 

Puncak Cemara 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan objek 

wisata puncak cemara diantaranya: 

1. Faktor Pendukung Pengembangan Objek Wisata 

 

a. potensi alam, 

 

b. potensi kebudayaan, dan 

 

c. potensi manusia. 



100 
 

 

 

2. Faktor Penghambat Pengembangan Objek Wisata 

 

a. Kurangnya peran serta masyarakat terhadap sektor pariwisata 

 

b. Kurangnya sumber daya manusia, 

 

c. Kurangnya perawatan untuk fasilitas penunjang objek wisata. 

 

 
 

6. 2 Saran 

 

Untuk dapat meningkatkan dalam pengelolaan objek wisata puncak cemara 

Kota Sawahlunto, maka penulis memberikan pendapat untuk semua pihak yang 

mengelola saran sebagai berikut. 

1. Pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto harus lebih 

meningkatkan dan memaksimalkan lagi dalam pengembangan pengelolaan 

destinasi objek wisata puncak cemara Kota Sawahlunto baik dalam sarana 

prasarana maupun sumber daya manusianya. 

2. Diharapkan kepada pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Sawahlunto dalam memilih sumber daya manusia harus sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian sesuai dibidang pariwisata. 

3. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto 

setiap objek wisata harus memiliki ciri khasnya masing-masing agar dapat 

menarik peminat wisatawan. 

4. Diharapkan kepada pengelola objek wisata puncak cemara lebih ditingkatkan 

lagi dalam perawatan, pemeliharaan, dan kebersihan fasilitas yang ada di 

objek wisata puncak cemara. 
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