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BAB III

PERANAN EKONOMI DALAM KEPARIWISATAAN

A. Pengertian Rekreasi / Wisata

Rekreasi atau wisata dalam bahasa Arab biasa disebut یَاَحھُ  السِّ (siyahah)

yaitu, bepergian ke suatu tempat untuk suatu tujuan, bukan untuk berpindah

tempat dan bukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Hukum asalnya

diperbolehkan, bahkan jika tujuannya untuk mengambil ibroh atau mencari

rezeki yang halal, atau melihat dan memperhatikan kekuasaan Allah SWT

sang pencipta atau untuk menuntut ilmu maka dianjurkan. Syaratnya adalah

tidak terdapat kemungkaran di dalamnya.1

Allah subhanahu wata’ala berfirman:

ُقْل ِسريُوا ِيف األْرِض َفاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْخلَْلَق ُمثَّ اللَُّه يـُْنِشُئ 
ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ النَّْشَأَة اآلِخَرَة 

Artinya: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah

menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah

menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya  Allah Maha Kuasa atas

segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut: 20)

Pada ayat lain Allah SWT berfirman :

أَفَـَلْم َيِسريُوا ِيف األْرِض فَـيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن 
قَـْبِلِهْم َدمََّر اللَُّه َعَلْيِهْم َولِْلَكاِفرِيَن أَْمثَاُهلَا

1 https://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2010/06/21/agar-tamasya-tidak-membawa-
murka/
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Artinya: “Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi

sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan

orang-orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan

atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat)

seperti itu”. (QS. Muhammad : 10)

Rekreasi dengan tujuan bersantai, bersenang-senang, menikmati

indahnya alam, mengetahui tempat-tempat bersejarah dan lain sebagainya,

hukum asalnya dibolehkan jika tidak terdapat kemungkaran di dalamnya. Jika

tujuannya untuk berdakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar, maka hal itu

dianjurkan. Tetapi jika sekadar rekreasi kemudian menyaksikan kemungkaran

dan tidak mengingkarinya, maka hukumnya haram.2

Wisata menurut bahasa mengandung arti yang banyak. Akan tetapi

dalam istilah yang dikenal sekarang lebih dikhususkan pada sebagian makna

itu. Yaitu, yang menunjukkan berjalan-jalan ke suatu negara untuk rekreasi

atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan (sesuatu) atau semisal itu.

Bukan untuk mengais (rezki), bekerja dan menetap. Islam datang untuk

merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang

pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia.

Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya

menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka bumi, serta

membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya.

Islam datang untuk menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan

dengan (makna) wisata. Kamudian Islam datang untuk meninggikan

2 http//mk:@MSITStore :C:/Users/ Windows/ App Data/ Local/ Temp/Rats$ DI00.958
/hukum tamasya.. 10/05/2014
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pemahaman wisata dengan mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia.

Di antaranya:

1. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar -

atau wisata- untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji

pada bulan-bulan tertentu. Disyariatkan umrah ke Baitullah Ta’ala dalam

satahun.

2. Demikian pula, dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu

dan pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat

agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya.

3. Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan

peringatan. Dalam Al-Qur’anulkarim terdapat perintah untuk berjalan di

muka bumi di beberapa tempat.

4. Mungkin di antara maksud yang paling mulia dari wisata dalam Islam

adalah berdakwah kepada Allah Ta’ala, dan menyampaikan kepada

manusia cahaya yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa

sallam. Itulah tugas para Rasul dan para Nabi dan orang-orang setelah

mereka dari kalangan para sahabat semoga, Allah meridhai mereka. Para

sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menyebar ke ujung dunia

untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak mereka kepada

kalimat yang benar. Kami berharap wisata yang ada sekarang mengikuti

wisata yang memiliki tujuan mulia dan agung.

5. Yang terakhir dari pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk

merenungi keindahan ciptaan Allah Ta’la, menikmati indahnya alam nan
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agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan

terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiabn hidup.

Karena refresing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Allah

subhanahu wa ta’ala berfirman:

ُقْل ِسريُوا ِيف األْرِض َفاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْخلَْلَق ُمثَّ اللَُّه يـُْنِشُئ 
ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ النَّْشَأَة اآلِخَرَة 

Artinya:: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana

Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian

Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya  Allah Maha

Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut: 20)

Dalam ajaran Islam yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan

mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud-maksud yang telah

disebutkan tadi, jangan sampai keluar batas, sehingga wisata menjadi sumber

keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat. Di antara hukum-hukum itu

adalah:

1. Mengharamkan safar dengan maksud mengagungkan tempat tertentu

kecuali tiga masjid. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu sesungguhnya

Nabi sallallahu’alai wa sallam bersabda:

ثَِة َمَساِجَد اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَمْسِجِد الرَُّسوِل َصلَّى اللَُّه ال ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإال ِإَىل َثال
ومسلم، رقمرواه البخاري، رقم )َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْسِجِد األَْقَصى 

“Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil

Harom, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha." (HR. Bukhari, no. 1189)
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Sekalipun perjalanan menuju masjid-masjid tersebut untuk sholat

atau untuk haji dan umroh atau tujuan yang lain, selama tujuannya baik

maka akan membuahkan pahala.3

Hadits ini menunjukkan akan haramnya promosi wisata yang

dinamakan Wisata Religi ke selain tiga masjid, seperti ajakan mengajak

wisata ziarah kubur, menyaksikan tempat-tempat peninggalan kuno,

terutama peninggalan yang diagungkan manusia, sehingga mereka

terjerumus dalam berbagai bentuk kesyirikan yang membinasakan. Dalam

ajaran Islam tidak ada pengagungan pada tempat tertentu dengan

menunaikan ibadah di dalamnya sehingga menjadi tempat yang

diagungkan selain tiga tempat tadi.

Maka tidak dibolehkan memulai perjalanan menuju tempat suci

selain tiga tempat ini. Hal itu bukan berarti dilarang mengunjungi masjid-

masjid yang ada di negara muslim, karena kunjungan kesana dibolehkan,

bahkan dianjurkan. Akan tetapi yang dilarang adalah melakukan safar

dengan niat seperti itu. Kalau ada tujuan lain dalam safar, lalu diikuti

dengan berkunjung ke (masjid), maka hal itu tidak mengapa. Bahkan

terkadang diharuskan untuk menunaikan jum’at dan shalat berjamaah.

Yang keharamannya lebih berat adalah apabila kunjungannya ke tempat-

tempat suci agama lain. Seperti pergi mengunjungi Vatikan atau patung

Budha atau lainnya yang serupa.

3 http:/islamaq.info/id/87846
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2. Ada juga dalil yang mengharamkan wisata seorang muslim ke negara kafir

secara umum. Karena berdampak buruk terhadap agama dan akhlak

seorang muslim, akibat bercampur dengan kaum yang tidak mengindahkan

agama dan akhlak. Khususnya apabila tidak ada keperluan dalam safar

tersebut seperti untuk berobat, berdagang atau semisalnya, kecuali Cuma

sekedar bersenang senang dan rekreasi. Sesungguhnya Allah telah

menjadikan negara muslim memiliki keindahan penciptaan-Nya,

sehingga tidak perlu pergi ke negara orang kafir. Dalam sebuah hadist,

Nabi Shallallahu’alahai wa salam menegaskan:

َمْن َجاَم الْـُمْشرَِك َوَسَكَن َمَعُه، فَِإنَُّه ِمـثْـَلهُ 
Artinya: “Barangsiapa berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal

bersamanya, maka dia serupa dengannya.” (HR. Abu Dawud

2787, dihasankan oleh al-Albani dalam Silsilah Shohihah 2330)

3. Tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam melarang wisata ke tempat-

tempat rusak yang terdapat minuman keras, perzinaan, berbagai

kemaksiatan seperti di pinggir pantai yang bebas  dan acara-acara bebas

dan tempat-tempat kemaksiatan. Atau juga diharamkan safar untuk

mengadakan perayaan bid’ah. Karena seorang muslim diperintahkan untuk

menjauhi kemaksiatan maka jangan terjerumus (kedalamnya) dan jangan

duduk dengan orang yang melakukan itu. 4

4. Adapun berkunjung ke bekas peninggalan umat terdahulu dan situs-situs

kuno , jika itu adalah bekas tempat turunnya azab, atau tempat suatu kaum

4 Ibid. http:/islamaq.info/id/87846
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dibinasakan sebab kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala,

maka tidak dibolehkan menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata dan

hiburan.

5. Adapun mengatur wisata untuk orang kafir di negara Islam, asalnya

dibolehkan. Wisatawan kafir kalau diizinkan oleh pemerintahan Islam

untuk masuk maka diberi keamanan sampai keluar. Akan tetapi

keberadaannya di negara Islam harus terikat dan menghormati agama

Islam, akhlak umat Islam dan kebudayaannya. Dia pun di larang

mendakwahkan agamanya dan tidak menuduh Islam dengan batil. Mereka

juga tidak boleh keluar kecuali dengan penampilan sopan dan memakai

pakaian yang sesuai untuk negara Islam, bukan dengan pakaian yang biasa

dia pakai di negaranya dengan terbuka dan tanpa baju. Mereka juga bukan

sebagai mata-mata atau spionase untuk negaranya. Yang terakhir tidak

diperbolehkan berkunjung ke dua tempat suci; Mekkah dan Madinah.

Kepariwisataan tidak pernah mengizinkan adanya praktek-praktek

yang bertujuan merusak aqidah dan pendangkalan syariat dimanapun. Yang

ada hanyalah upaya-upaya segelintir orang, termasuk orang lokal sendiri, yang

menjadi pendukung terjadinya praktekpraktek yang dilarang itu. Didalam

menjalankan kegiatan pariwisata, masyarakat tidak hanya melayani keinginan

wisatawan sebagaimana didengungkan oleh slogan ”Sapta Pesona”,

masyarakat hendaknya bertindak lebih dari itu, yaitu harus menjadi ”tuan

rumah” yang baik. Tuan rumah yang baik adalah yang mampu memberikan

contoh teladan yang benar dan sesuai dengan aturan agama dan nilai-nilai
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syariat yang berlaku. Berikan masukan tentang anjuran dan larangan yang

sesuai dengan syariat kepada wisatawan jika ”yang dilakukan itcu salah”.

Jangan pernah segan memberikan peringatan kepada wisatawan yang

kedapatan ”berpakaian minim”, ”makan sambil jalan”, misalnya, jika hal itu

melanggar aturan agama. Lakukanlah dengan sopan dan lemah lembut dalam

menegur wisatawan seperti itu.5

Upaya menciptakan bentuk pariwisata yang Islami. Suatu perbuatan

yang dapat dinilai sebagai Islami (yang sesuai dengan Islam) dapat dipandang

dari:

1. Mengikuti dan menepati apa yang telah diatur oleh Al-qur’an dan Al-

sunnah.

2. Perbuatan-perbuatan yang secara tekstual tidak diatur dalam Al-qur’an dan

Al-sunnah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari

kedua sumber tersebut.

Dengan demikian, maka upaya menciptakan bentuk pariwisata yang

Islami ialah mencari kesesuaian praktek-praktek pariwisata dengan aturan-

aturan yang telah ada dalam Al-qur’an dan al-Sunnah. Sebagai  dikemukakan

terdahulu, larangan-larangan dalam pariwisata itu adalah larangan yang ada

dalam Al-qur’an dan Al-sunnah, dan selebihnya adalah diprbolehkan.

Wisatawan, kemanapun pergi pasti akan mentaati aturan hukum,

ketentuan agama dan norma-norma budaya dan adat istiadat yang berlaku di

tempat yang dikunjunginya. Menurut perspektif pengusaha pariwisata, sikap

dan pola pikir sebagian masyarakat setempat yang menganggap

5 http:/bkpp.acehprov.go.id/simpogrr/artikel/artikel26-11-2012/Hirwan_jack/35_2012-
syariat-Islam
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pembangunan pariwisata bertentangan dengan syariat Islam perlu dikaji

kembali. Hal ini karena tidak dijumpai satu potong dalilpun yang

mengharamkan pembangunan pariwisata di muka bumi. Sementara yang

dilarang dan haram hukumnya adalah menghadirkan maksiat. Dengan

demikian, mari kita cegah kemungkaran dan kemaksiatan bukan

mengkambing hitamkan pariwisata untuk menghalalkan maksiat dimana-

mana.

B. Pengertian Kontribusi, Sarana dan Prasarana Kepariwisataan

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute,

contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri

maupun sumbangan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Kontribusi

adalah Sumbangan, berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi

atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu

memberikan pinjaman terhadap pihaklain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang

dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif

maupun negatif terhadap pihak lacin.6

2. Pengertian Prasarana dan Sarana Kepariwisataan

a. Prasarana Kepariwisataan

Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang

mendukung agar sarana pariwisata dapat hidup dan berkembang serta

6 http:/islamaq.info/id/87846
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dapat memberikan pelayanan pada wisatawan guna memenuhi

kebutuhan mereka yang beraneka ragam, antara lain:

1. Prasarana perhubungan, seperti jaringan jalan raya dan jaringan rel

kereta api, Bandar udara (airport), pelabuhan laut (sea-port),

terminal angkutan darat dan stasion kereta api.

2. Instalasi tenaga listrik dan instalasi penjernihan air bersih.

3. Sistem pengairan untuk kepentingan pertanian,peternakan, dan

perkebunan.

4. Sistem perbankan dan moneter.

5. Sistem telekomunikasi, seperti telepon, internet, pos, televisi, dan

radio.

6. Pelayanan kesehatan dan keamanan.

b. SaranaKepariwisataan

Sarana Kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang

memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau

tidak langsung dan kelangsungan hidupnhya, tergantung dari

wisatawan yang datang.

Jenis-jenis sarana pokok kepariwisataan antara lain:

1. Perusahaan Perjalanan (Travel Agent atau Biro Perjalanan

Wisuda).

2. Perusahaan Angkutan Wisata.

3. Perusahaan Akomodasi.

4. Perusahaan makanan dan minuman.

5. Perusahaan daya tarik wisata dan hiburan.

6. Perusahaan cinderamata atau art shop.
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Pada umumnya, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan

fasilitas yang harus tersedia pada suatu daerah tujuan wisata.Jika salah

satunya tidak ada, maka dapat dikatakan perjalanan wisata yang dilakukan

oleh wisatawan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Bagi wisatawan, sebenarnya dengan tersedianya sarana

kepariwisataan diatas belum sepenuhnya dianggap mencukupi

kebutuhannya, sehingga perlu adanya industry lain sebagai industry

pendukung, antara lain bank/ATM, money changer,kantor pos, rumah

sakit, warung telepon, super market, fasilitas umum, dan lain-lain.7

C. Objek Wisata di Tanjung Medang

Adapun objek wisata yang dimiliki di Tanjung Medang bersifat alam

yakni pantai, air laut dan tiang api atau sejenis tower. Dipantai ini orang-orang

merasakan kenyamanan dengan alam yang masih alami ini. Tidak dipungkiri

bahwa kita membutuhkan kebugaran dan kesegaran dalam menunaikan

ibadah. Berwisata sering menjadi pilihan saudara-saudara kita. Sebagian

mereka pergi ke pantai atau pegunungan untuk bersahabat dengan alam.

Sebagian lagi mengadakan perjalanan dakwah, mengunjungi pondok-pondok

pesantren, panti asuhan atau bercengkrama dengan para petani dan kaum

buruh. Dengan demikian kita ingat kembali, bahwa kita tidak sendirian.

Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita, agar mereka

pun hidup dalam bimbingan Islam. Allohul-mustaan.

7Muljadi A.Loc.Cit. h. 13-14.
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Pada saat berada dipantai, pengunjung juga tidak lupa untuk

mengambil pemandangan yang indah dengan berfoto-foto dipantai. Apalagi

pada saat matahari akan terbenam jelas terlihat merahnya matahari disore hari.

Tetapi sekarang ini tiang api tersebut sudah tidak dibenar lagi kepada

masyarakat atau pengujung untuk menaikinya, karna keadaan bangunannya

sudah tua.

Jadi pariwisata yang terdapat dipantai Tanjung Medang ini pada

dasarnya diperbolehkan dalam Islam, dengan besantai-santai, bersenang-

senang, menikmati keindahan alam, sebagai pendorong jiwa manusia untuk

menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT. Karena refresing jiwa

perlu untuk memulai semangat kerja baru.

Bahwa kepariwisataan memiliki berbagai dampak ekonomi, sudah

banyak diketahui orang. Di Indonesia, hingga saat ini dampak ekonomi

pariwisata masih “belum cukup mendapat perhatian” dari berbagai kalangan

yang terlibat, baik langsung maupun tidak angsung..

Melalui pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan integral

dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, budaya, dan kondisi

geografis, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan mampu

mendorong terciptanya ketahanan nasional yang tangguh.8

8Ibid.h.37-38
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D. Pengaruh Kepariwisataan Terhadap Perekonomian

Seseorang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhinya untuk bisa

hidup dan memeroleh kesenangan dalam hidupnya.Pemenuhan kebutuhan

tersebut harus ada alat-alat untuk pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya

relative banyak macam dan ragamnya.9

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaan-perusahaan

dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-

persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki

seseorangatau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat membuat keputusan

tentang cara yang baik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan

ekonomi dapat didefenisikan sebagai kegiatan seseorang atau kegiatan suatu

perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa

maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.

Masalah pokok dalam perekonomian yang sering muncul dalam

kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Masalah kelangkaan, yaitu kelangkaan berlaku sebagai akaibat dari

ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor

produksi yang tersedia dalam masyarakat. Disatu pihak, dalam setiap

masyarakat selalu terdapat keinginan yang relatif tidak terbatas untuk

menikmati berbagai jenis barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan

mereka.

9Ibid, h.109
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2. Kebutuhan masyarakat, yaitu keinginan masyarakat untuk memperoleh

barang dan jasa. Barang yang dibutuhkan manusia terutama terdiri dari

benda yang dapat dilihat dan diraba secara fisik seperti: baju, sepatu,

makanan dan minuman. Jasa bukanlah berbentuk benda sebab ia

merupakan pelayanan seseorang atau suatu barang yang akan memenuhi

kebutuhan masyarakat seperti: kegiatan tukang pangkas, pelayanan di

Restoran, siaran radio dan televise yang memberikan hiburan.

3. Jenis-jenis barang,yaitu terdapat banyak cara penggolongan jenis-jenis

barang dalam perekonomian. Pertama sekali perlu dibedakan antara barang

ekonomi dengan barang Cuma-cuma.Barang ekonomi adalah barangyang

memerlukan usaha untuk memperolehnya (contoh: beras, makanan lain

dan barang-barang produksi industri). Sedangkan barang Cuma-cuma

seperti udara, oksigen, sinar matahari, air hujan, adalah barang yang dapat

dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi.

4. Kebutuhan yang Tidak Terbatas, yaitu secara umum dapat dikatakan

bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adalah bersumber dari jumlah

kebutuhan yang tidak terbatas. Biasanya manusia tidak pernah merasa

puas dengan benda yang mereka peroleh dan prestasi yang mereka capai.

Apabila keinginan-keinginan masa lalu sudah dipenuhi, maka keinginan-

keinginan yang baru akan diwujudkan.

5. Faktor-Faktor produksi, yaitu benda-benda yang disediakan oleh alam

atai diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi

barang dan jasa. Adapun factor-faktor produksi tersebut dibagi menjadi
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empat diantaranya adalah sebagai beriku: tanah dan sumber alam, tenaga

kerja, modal, keahlian keusahawanan.

6. Keterbatasan kemampuan memproduksi, yaitu didalam masyarakat,

faktor-faktor produksi yang tersedia relatif terbatas jumlahnya.

Kemampuannnya untuk memproduksi barang dan jasa adalah jauh lebih

rendah dari pada jumlah “keinginan” masyarakat tersebut.10

Ilmu ekonomi akan memusatkan perhatiannya pada barang-barang atau

benda-benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya

terbatas. Seperti kita ketahui, manusia itu sebenarnya dalam rangka untuk

mencapai kemakmuran hidupnya, yaitu suatu keadaan keadaaan ketika orang-

orang dapat memenuhi kebutuhannya dalam suatu keseimbangan antara

banyaknya kebutuhan dan banyaknya benda yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan tadi.

Secara seksama, batasan tentang pariwisata seperti yang dikemukan

dalam beberapa kesempatan adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk

sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksuudtujuan

bukan berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi,

tetapi semata-mata sebagai konsumen menikmati perjalanan tersebut untuk

memenuhi keinginan yang bermacam-macam.

Keinginan yang bermacam-macam disini tidak lain adalah barang-

barang kebutuhan yang diperlukannya dalam rangka memenuhi kebutuhan

hidupnya tadi. Jadi, memuaskan kebutuhan itulah yang menjadi dorongan bagi

10Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers,2005),
ed.III,h.4-7
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orang-orang untuk melakukan perjalanan wisata dari suatu tempat ke tempat

lain atau dari suatu Negara ke Negara lain.

Suatu Negara yang mengembangkan wisata sebagai suatu industry di

negaranya, maka lalu lintas orang-orang (wisatawan)tersebut ternyata,

memberi keuntungan dan memberi hasil yang bukan sedikit dan bahkan

memberikan pendapatan (income) utama, melebihi ekspor buah-buahan

mentah, hasil tambang yang dihasilkan Negara tersebut.

Sebagai akibat lebih jauh, dengan adanya lalu lintas orang-orang yang

melakukan perjalanan wisata tadi, yaitu mereka yang mencari kemakmuran

lebih tadi, ternyata memberi dampak terhadap perekonomian di Negara yang

dikunjungi. Dampak yang dimaksud adalah:

1. Memberi kesempatan kerja atau dapat memperkecil pengangguran.

2. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

3. Meningkatkan pendapatan nasional (national income).

4. Memperkuat posisi neraca pembayaran (net balance payment).

5. Menimbulkan efek multiplier dalam perekonomian setempat.11

Sedangkan menurut I Gde Pitana dalam bukunya yang berjudul

Sosiologi pariwisata menjelaskan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi

social ekonomi masyarakat lokal dapat kategorikan menjai delapan kelompok

besar yaitu:

1. Dampak terhadap penerimaan devisa.

2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat.

11Muljadi. A. Loc.Cit.  h. 110
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3. Dampak terhadap kesempatan kerja.

4. Dampak terhadap harga-harga.

5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan.

6. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol.

7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan

8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Hampir semua literatur dan kajian studi lapangan menunjukkan bahwa

pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak-

dampak yang dinilai positif.12

Jadi, tujuan utama mengembangkan industry pariwisata pada suatu

Negara, adalah untuk menggali dan meningkatkan nilai-nilai ekonomi sebagai

akibat adanya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dinegara

tersebut.13

E. Tinjauan Islam Terhadap Pengembangan Objek Pariwisata

Ilmu Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan

aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-

sumberdaya  material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan

mereka menajlankan perintah Allah dan masyarakat.

Menurut Arkham khan, ekonomi Islam berarti juga metode

mengakomodasikan berbagai faktor ekonomi dengan melibatkan seluruh

manusia yang mempunyai potensi yang berbeda guna melibatkan sumber daya

12 Op.Cit.I Gde Pitana, h.109-110
13 Muljadi A. Loc.Cit. h. 111
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ekonomi yang ada di Bumi.Ilmu ekonomi memusatkan pada studi tentang

kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya

atas dasar kerjasama dan partisipasi.14

Dari defenisi tersebut jelas bahwa Islam mengatur umatnya dalam

uapaya pemenuhan kebutuhan yang beragam dan jumlahnya yang tidak

terbatas. Kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi dalam perspektif Islam

adalah:

1. Pangan dan sandang

Pangan dan sandang adalah kebutuhan manusia yang harus

terpenuhi.Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dua

kebutuhan itu.Oleh karena itu, Islam menjadikan dua hal itu sebagai

nafkah pokok yang harus diberikan kepada orang-orang yang menjadi

tanggung jawabnya. Allah berfirman dalam QS Al-baqarah ayat 233 yang

berbunyi:

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

14Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonosia,
2004),h.14-15.
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Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para

ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa

atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa

yang kamu kerjakan”.

Jelas bahwa ayat diatas memerintahkan manusia untuk bekerja dan

memenuhi segala macam kebutuhan, baik sandang maupun pangan.Dan

yang diwajibkan bekerja adalah seorang ayah, karena seorang ayah

berkewajiban penuh untuk menafkahi keluarga.

2. Papan

Demikian halnya dengan papan atau perumahan. Ia termasuk ke

dalam kategori kebutuhan pokok, sebagaimana pangan dan sandang, yang

wajib dipenuhi oleh Negara. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Thalaq

ayat 6 yang berbunyi:

Artinya:” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
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menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu

untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan

baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain

boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Islam memerintahkan bagi setiap muslim laki-laki untuk

menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Karena Islam sangat

menjunjung tinggi hak-hak wanita.

3. Kesehatan dan pendidikan

Kesehatan dan pendidikan, adalah dua hal yang merupakan

kebutuhan asasi dan harus dirasakan oleh manusia dalam hidupnya.

Keduanya termasuk masalah “pelayanan umum” (ri’ayatu asy syu-uun)

dan kemaslahatan hidup yang terpenting.Dalam hal ini, negaralah yang

berkewajiban mewujudkan pemenuhannya bagi seluruh rakyat.15

Manusia diciptakan Allah SWT. sebagai khalifah dimuka Bumi, bumi

memiliki berbagai kekayaan alam yang berlimpah, manusia bisa

memanfaatkan apa saja yang ada dibumi guna memenuhi kebutuhan manusia

yang tidak terbatas dan sangat banyak jumlahnya.

Segala sumber daya tersebut ditundukkan Allah untuk diserahkan

pengelolaannya kepada Manusia. Hal ini terungkap dalam berbagai ayat

sebagai berikut:

15M.Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta:PT RajaGrafindo persada, 2007),h.
23-24.
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Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk

kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh

langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS Al-

Baqarah:29)

Artinya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari

langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu

Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran,

Zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-

buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk

binatang-binatang ternakmu”. (QS Abasa’:24-32).16

Artinya:“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama

mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat

melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya

16Ibid,. h. 26-27
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terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,

(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah

mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya

padahal Allah tidak dilihatnya.Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi

Maha Perkasa”. (QS Al-Hadid : 25)

Namun, penundukan sumber daya tersebut bukan untuk diserahkan

kepemilikannya keapda manusia secara mutlak.Hanya Allahlah satu-satunya

pemilik hakiki atas sumber daya tersebut sebagaimana penjelasan Allah

diberbagai ayat-ayat Al-Qura’an. Allah senantiasa menjadikan diri sebagai

pemilik atas segala sesuatau yang kemudian menganugerahkan kepada umat

manusia. Dan selanjutnya, atas penganugerahan tersebut, Allah SWT.

Memberikan wewenang kepada manusia untuk mengusahakan dan

memanfaatkan sumber daya tersebut.

Karena sumber daya tersebut tidak dimiliki secara mutlak oleh

manusia, maka tuas manusia adalah menemban amanah penelolaan sumber

daya tersebut.manusia tidak dapat berbuat semaunya hinga dapat

menimbulkan kerusakan dan kerugian bai dirinya, atau sumber daya itu

sendiri. Oleh karena itu Allah berfirman:

Artinya:”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang

lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan
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(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS Al-

Baqarah:188).17

Pemanfaatan sumber daya yang diperoleh tidak dapat dilakukan

kecuali untuk kepentingan sesuai dengan ketentuan amanah yang

diberikan.Sumber daya tidak diartikan sebagai alat pemuas kesenangan dunia,

namun merupakan sarana mewujudkan kesejahteraan dunia, dan akhirat. Oleh

karena, seseorang pengemban amanat tidak akan menjadi seorang yang buas,

tanpa aturan, egois, rakus, dan boros.

Banyak ayat Al-Qur’an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja

perekonomian Islam, di antaranya:

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami

berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu

memancarlah daripadanya dua belas mata air.Sungguh tiap-tiap

suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing) Makan

dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu

berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”. (QS Al-

Baqarah:60).

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

17Ibid,. h. 54
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syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata

bagimu”. (QS Al-Baqarah:168).18

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa

yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang

yang melampaui batas.Dan makanlah makanan yang halal lagi baik

dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah

kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS Al-Maidah: 87-

88).

Semua ayat itu merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-

Qur’an dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa

Islam mendorong manusia untuk menikmati karunia yan telah diberikan oleh

Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan

pertumbuhan, baik materi maupun non materi.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan harta

dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah

ditetapkan.19

Salah satu hadist rasulullah menegaskan:

َحَراًماَواْلُمْسِلُموَن َعَلى ُشُرو ِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا َحرَّم َحالَ الَّ َأْو َأَحـلَّ 

18Ibid,. h. 28-29.
19Ibid,. h. 29-30.
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“kaum muslimim (dalam kebebasan) sesyai dengan syariat dan kesepakatan

mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan

yang haram (At Tirmidzi, kitab Al Ahkam nomor 1272) 20

Rambu-rambu tersebut diantaranya: carilah yan halal lagi baik; tidak

menggunakan cara bathil; tidak dizhalimi dan menzhalimi; menjauhkan diri

dari unsur riba, maisir (perjudian dan intended speculation), dan gharar

(ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab social

berupa zakat, infaq, dan sedekah. Ini yang membedakan system ekonomi

Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan self interst

(kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memerhatikan factor

dunia dan akhirat secara seimbang bukan yang meninggalkan urusan dunia

demi kepentingan akhirat, juga yan meningalkan urusan Akhirat untuk urusan

dunia.21 Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Jumuah ayat 10 yang

berbunyi:

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak

supaya kamu beruntung”.

20 M. sholahuddin, ibid,. h. 30
21 Ibid.h. 30-31
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Penyeimbang aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik

unik system ekonomi Islam. Perpaduan unsure material dan spiritual ini tidak

dijumpai dalam system perekonomian lain, baik kapitalis maupun social.

Tidak ada yang meragukan  pesan system kapitalis dalam mengefisienkan

produksi. Peran system social dalam upaya pemerataan ekonomi pun sangat

berharga.Namun, kedua system tersebut telah mengabaikan pemenuhan

kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan manusia.22

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan didunia

dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat

(hayyah thayyibah). Dalam konteks ekonomi, tujuan falah dijabarkan kedalam

beberapa tujuan antara lain yaitu:

1. Mewujudkan kemaslahatan umat

2. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapatan

3. Membangun peradaban yang luhur

4. Menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis.23

22 Ibid,h.31-32.
23 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) universitas Islam

Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada,2008),h.90.


