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ABSTRAK

Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten yang merupakan bagian
dari Propinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini cukup potensial bagi pengembangan
pariwisata karena selain sebagai kota maritim. Mengingat dengan kondisi
geografis yang sangat strategis, ini merupakan kesempatan yang paling baik bagi
Kabupaten Karimun dalam memanfaatkannya sebagai potensi dan terus
mengembangkan dunia kepariwisataaanya agar tetap dapat menarik para
wisatawan.

Perkembangan obyek wisata ini harus diikuti dengan pengelolaan yang
baik serta pengenalan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Apabila
pengunjung obyek wisata meningkat, maka akan berdampak pada pendapatan
yang bertambah sehingga tidak kesulitan dalam menutup biaya-biaya yang
digunakan untuk operasional obyek wisata.

Peranan industri pariwisata dalam pembangunan regional pada garis
besarnya berintikan tiga segi, yakni segi ekonomi, sebagai surnber pendapatan
devisa bagi negara dan pendapatan daerah bagi daerah, segi sosial; dalam
penciptaan lapangan kerja, serta pada segi kebudayaan dalam memperkenalkan
kebudayaan pada wisatawan asing. Dalam pembangunan di bidang ketenaga
kerjaan, pariwisata berpengaruh positif pada perluasan kesempatan kerja, artinya
pariwisata dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Karena
pada umumnya pariwisata merupakan industri yang padat karya, dimana tenaga
kerja sulit diganti dengan modal dan peralatan. Potensi pariwisata ini dapat
dipakai untuk mendukung, bermacam-macam kegiatan ekonomi, menciptakan
lapangan kerja baru dan memperoleh devisa yang dibutuhkan bagi pembangunan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan strategi
pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Karimun serta dampaknya
terhadap kehidupan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. Penelitian ini
dilakukan pada Kantor Dinas Kebudayaan Keseniaan dan Pariwisata di Kabupaten
Karimun dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Populasi dari penelitian
ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata
dan masyarakat di Kabupaten Karimun karena populasinya terlalu banyak maka
diambil 10% untuk dijadikan sampel dengan mengunakan teknik purposive
sampling (metode pemilihan dengan cara mengambil sampel-sampel tertentu).
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, metode wawancara dan
penyebaran angket.

Hasil penelitian diketahui bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Karimun
sangat menarik dan cukup potensial jika didukung oleh pemerintah daerah. Objek
wisata yang berada di Kabupaten Karimun terdiri dari objek wisata alam, objek
wisata sejarah dan budaya tempat-tempat hiburan serta tempat belanja. Saat ini
ada beberapa objek wisata tersebut yang belum dikelola dengan baik dan secara
maksimal oleh pemerintah Kabupaten Karimun. Sehingga belum berdampak
signifikan terhadap ekonomi, sosial masyarakat Kabupaten Karimun.

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah memperhatikan pengembangan
dan pembanguan fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum merata dan
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menyeluruh di setiap objek wisata. Karena dengan perkembangan obyek wisata
yang diikuti dengan pengelolaan yang baik serta pengenalan kepada masyarakat
secara efektif dan efisien maka wisatawan yang berkunjung obyek wisata
meningkat, dan akan berdampak pada pendapatan yang bertambah.

Kata Kunci: Potensi, Strategi , Dampak terhadap masyarakat
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