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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang salah satu sumber penerimaan

devisa terbesarnya adalah dari Sektor Pariwisata. Di samping tergolong

sebagai negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak, Indonesia

juga kaya akan alam dan budaya sebagai komponen terpenting dalam

bidang pariwisata. Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia terlihat

dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan juga diamanatkan bahwa tujuan kegiatan kepariwisataan

adalah upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya dengan

berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan

lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin

keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang

merupakan satu kesatuan sistemik dalam rangka otonomi daerah serta

keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Di Indonesia sendiri, pengembangan sektor pariwisata digalakkan

melihat adanya kecenderungan peningkatan pariwisata secara konsisten

dan mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia

bagi pengembangan pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata

merupakan suatu fenomena yang menarik, meskipun pariwisata juga

merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi,
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baik secara internal maupun eksternal yang tentu saja sangat berpengaruh

terhadap jumlah dan minat wisatawan untuk mengunjungi suatu negara,

wilayah/provinsi maupun daerah tujuan wisata. Sektor ini juga secara

langsung turut memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial dan

budaya.

Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya

pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa

daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak

daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber

pendapatan utama. Pentingnya industri pariwisata dalam pembangunan

dan pengembangan suatu daerah, tidak terlepas dari kenyataan bahwa :

1. Pariwisata merupakan sektor jasa yang inheren dengan kehidupan

masyarakat modern. Semakin tinggi pendidikan dan ekonomi

seseorang atau masyarakat, maka kebutuhan terhadap pariwisata akan

semakin besar pula.

2. Pariwisata mempunyai kekuatan sinergetik karena keterkaitan yang

erat sekali dengan berbagai bidang dan sektor lainnya. Pariwisata akan

berkembang seiring dengan perkembangan transportasi,

telekomunikasi, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan lain

sebagainya.

3. Tumpuan pariwisata sebagai kekuatan daya saing terletak pada

sumber daya yang terolah dengan baik.
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Perkembangan pariwisata yang pesat selama dasa warsa terakhir

ternyata tidak lepas dari efek negatif yang ditimbulkannnya.

Disampingkemampuannya dalam memberikan sumbangan yang berarti

dari segiekonomi, pembangunan pariwisata yang hanya berorientasi pada

segi eknomidan mengabaikan segi non ekonomi berupa lingkungan hidup

dan budayamasyarakat telah mengakibatkan terjadinya banyak kerusakan

berupapencemaran lingkungan, budaya masyarakat, penggusuran,

prostitusi danterpinggirkannya masyarakat disekitar obyek wisata.

Pariwisata (ecotourism) merupakan salah satu bentuk industry

pariwisata yang belakangan ini menjadi tujuan dari sebagian

besarmasyarakat. Pariwisata memberikan “suguhan” kepada wisatawan

berupakeindahan alam seperti air terjun, lembah, sungai, panorama

pegunungan,danau, keanekaragaman hayati dan pesona alami lainnya

seperti terumbukarang, pantai yang indah dan lain sebagainya. Pertemuan

Nasional Pariwisata(1996) mendefinisikan pariwisata sebagai suatu

bentuk penyelenggaraankegiatan wisata yang bertanggung jawab

ditempat-tempat/daerah-daerah alamidan atau tempat-tempat/daerah-

daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alamyang mendukung upaya-

upaya pelestarian/penyelamatan lingkungan (alamdan kebudayaannya)

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.Berdasarkan

definisi tersebut maka keberhasilan pembangunan pariwisatadapat dilihat

dari kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraanmasyarakat

setempat.
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Komponen utama dalam aktivitas pariwisata adalah obyek dan

dayatarik wisata. Dalam Undang – Undang nomor 9 tahun 1990

tentangkepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata meliputikeadaan

alam, flora, fauna, serta hasil karya manusia. Oleh karena itu,aktivitas

pariwisata juga merupakan usaha pemanfaatan berbagai bentuksumber

daya lingkungan, baik yang bersifat fisik biotis maupun budaya.

Kegiatan atau aktivitas pariwisata pada perkembangannya

telahmenjadi industri pariwisata dan merupakan salah satu sektor yang

dapatmemberikan keuntungan secara ekonomi. Di negara sedang

berkembangseperti Indonesia, sektor pariwisata dijadikan sebagai salah

satu sumberdevisa negara, lebih-lebih adanya pandangan bahwa

pariwisata merupakaneksport yang tidak kentara (Invisible export) yang

tidak mencemarilingkungan (smokeless industries), dan industri yang

tidak akan pernahberakhir (never ending industries) telah mendorong

para pengambilkeputusan guna lebih memberikan penekanan pada aspek

keuntunganekonomi daripada konsekuensi kelestarian lingkungan.

Pertimbanganterhadap aspek kelestarian sering dikalahkan dengan alasan

ekonomi. Adanya paradigma demikian menyebabkan kecenderungan

pengembanganpariwisata dilakukan dalam skala besar- besaran (massive)

yang berdampakadanya degradasi lingkungan, baik fisik biotis maupun

lingkungan sosialbudaya.

Pariwisata ternyata tidak selalu menimbulkan dampak positif seperti

:penghasil devisa, membuka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi;
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akantetapi secara bersamaan juga menimbulkan berbagai dampak negatif

sepertinilai - nilai sosial budaya maupun pencemaran lingkungan fisik

dan biotis.Isu dampak negatif pariwisata ini mengakibatkan perubahan

paradigm pembangunan pariwisata, dari model pariwisata massal (mass

tourism) ataupariwisata konvensional ke model pariwisata alternatif (

alternativetourism).

Indonesia telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor

ekonomi penting. Sebagai sektor ekonomi penting, pariwisata

mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, dikeluarkannya Undang-

undang Tahun 2009 No 10 tentang kepariwisataan adalah sebagai dasar

pijakan penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam Undang-undang tersebut

disampaikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

3. Menghapus kemiskinan

4. Mengatasi pengangguran

5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya

6. Memajukan kebudayaan

7. Mengangkat citra bangsa

8. Memupuk rasa cinta tanah air

9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan

10. Mempererat persahabatan antar bangsa.
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Pemerintah telah menetapkan dan mengelompokkan daerah tujuan

wisata ke dalam wilayah tujuan wisata, dengan maksud menyebarkan

kunjungan wisatawan dan pengembangannya di Indonesia. Pantai 1000

bintang merupakan salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten

Poso yang termasuk daerah tujuan wisata.

Kabupaten Poso pada umumnya memiliki budaya dan adat istiadat

yang telah mendarah daging turun temurun. Adat dan budayanya pun

telah lama ada, jauh sebelum akhirnya dijadikan sebagai objek wisata.

Begitupun dengan objek-objek/destinasi wisatanya yang masing-masing

memiliki keunikan tersendiri dengan perpaduan yang sangat harmonis

dengan alam sekitarnya. Sebagaimana pengertian objek wisata itu sendiri

9 bahwa segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan

dilihat disebut sebagai objek wisata. Berada dalam lingkup Provinsi

Sulawesi Tengah dan mendapat dukungan Dinas Pariwisata melalui

program Explore South Sulawesi yang berfokus mengembangkan

destinasi-destinasi wisata terbaru di Sulawesi Tengah dirasakan sangat

efektif dan sangat membantu dalam peningkatan potensi pariwisata yang

ada di Kabupaten Poso maupun Propinsi Sulawesi Tengah. Sebagai

salah satu daerah yang mempunyai keunikan dalam hal kebudayaan, adat

istiadat, , dan bahkan destinasi wisatanya, Kabupaten Poso menjadi salah

satu destinasi wisata yang harus di kunjungi ketika berkunjung ke

Sulawesi Tengah. Dan salah satu objek yang paling digandrungi saat ini

yaitu destinasi wisata Pantai 1000 Bintang. Destinasi yang berada
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diDesa  Masani Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, Sulawesi

Tengahtermasuk dalam kategori wilayah yang salah satu destinasi wisata

yang menarik sering dikunjungi wisata lokal. Kawasan ini dihuni oleh

masyarakat yang tersebar di beberapa desa yakni desa Masani, Saatu,

Lape dan Pinedapa,

Namun demikian, yang menjadi kendala utama yang

dihadapimenyangkut prasana jalan menuju desatempat wisata kurang

baik, kurang perhatian pemerintah desa utamanaya menyangkut tempat

wisatanya, kurang perhatian pemerintah desa utamanaya menyangkut

tempat wisatanya khusunya promosi daerah wisata melalui media cetak

(brosur, baliho, buku saku, kalender) maupun elektronik (internet, radio,

televisi) tidak perna dilakukan Selain itu belum dilakukan oleh

pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata dengan adanya

kerjasama dengan badan atau organisasi yang terkait dalam

meningkatkan pengunjung/wisatawan

Selian itu yang menjadi daya tarik utama dari pantai 1000 bintang

adalah keindahan panorama pantai dan pemandangan pantai, khususnya

bagi wisatawan pejalan kaki. Pantai 1000 bintangjuga terkenal dengan

melimpahnya ikan dan merupakan habitat bagi berbagai macam

tumbuhan dan hewan yang kini mulai berkurang

Hal yang paling mengasyikan bila kita berkunjung disini adalah

berperahu di sepanjang pantai ini, sembari menikmati kekayaan alam

flora dan fauna di sekitar pantai.Pantai 1000 bintangmenjadi tempat
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hidup yang nyaman bagi beragam jenis ikan seperti katamba sunu

katombo dan lain-lain.

Daya tarik pariwisata, sekali lagi, tidak hanya dibentuk oleh

keunikan budaya dan keindahan alam. Daya tarik itu juga sangat

ditentukan oleh infrastruktur yang baik dan memadai, promosi, dan

keamanan. Namapantai 1000 bintang mulai dikenal oleh masyarakat

Kabupaten Poso luas karena kawasan wisata itu turut dipromosikan oleh

warga masyarakat yang membangun akomodasi  atau melakukan wisata

di daerah tersebut. Rasa aman dan nyaman, infrastruktur yang baik, dan

promosi yang gencar merupakan faktor yang memungkinkan pariwisata

Kabupaten Poso mampu menarik wisatawan mancanegara dalam jumlah

yang jauh lebih besar. Kendati dari sisi keunikan budaya dan keindahan

alam, masih banyak juga terdapat daerah wisata yang memiliki keunikan

tersendiri yang berada di Kabupaten Poso propinsi Sulawesi Tengah.

Data kunjungan wisatawan Mancanegara dan pengunjung wisata ke

pantai 1000 bintangdapat dilihat dari data distribusi kunjungan

wisatawan yang masuk dari pintu masuk pantai 1000 bintangdari tahun

ketahun

Jumlah tersebut tentu saja menjadi peluang yang sangat besar dalam

usaha pengembangan pariwisata. Pemanfaatan dan pengelolaan secara

baik akan mendorong kunjungan wisatawan domestik maupun asing,

peningkatan jumlah kunjungan tentunya akan mempengaruhi

peningkatan pendapatan asli daerah.
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Pembangunan kepariwisataan haruslah memperhatikan

keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta

kebutuhan manusia untuk berwisata. Pemerintah daerah Kabupaten juga

diharapkan bias mendorong penanaman modal dalam negeri dan modal

asing agar pembangunan kepariwisataan dapat berjalan lancar.

Kalau seluruh pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi

untuk mengembangkan obyek wisata di daerah masing-masing,

dipastikan target kunjungan wisatawan ke Indonesia yang dipatok

pemerintah setiap tahunnya akan selalu terlampaui. Komitmen itu dapat

diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan akomodasi

serta promosi.

Disayangkan, sebagian besar obyek wisata di Tanah Air belum

didukung infrastruktur yang memadai. Penting diperhatikan,

pengembangan sektor pariwisata akan menimbulkan kegairahan

masyarakat setempat, umpama dalam wujud pengembangan produk-

produk khas lokal yang bernilai ekonomi untuk dijual kepada wisatawan

sebagai cinderamata. Produksi dan pengembangan produk khas lokal itu

dipastikan berkontribusi positif pada peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat masalah

sebagai berikut :
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1. Bagaimana Strategi dan pengembangan pantai 1000 bintang  sebagai

destinasi wisata di Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten

Poso?

2. Faktor  apa  saja  yang mempengaruhiStrategi dan pengembangan

pantai 1000 bintang  sebagai destinasi wisata di Desa Masani

Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka

yang  menjadi  tujuan  penelitian  dalam  penulisan  ini adalah :

a. Untuk mengetahuiStrategi dan pengembangan pantai 1000 bintang

sebagai destinasi wisata di Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir

Kabupaten Poso.

b. Untuk mengetahui Faktor  apa  saja  yang mempengaruhiStrategi dan

pengembangan pantai 1000 bintang  sebagai destinasi wisata di Desa

Masani Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

2. Manfaat  Penelitian

a. Segi Akademik

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan administrasi

khususnya tentang Strategi dan pengembangan pantai 1000 bintang

sebagai destinasi wisata di Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir

Kabupaten Poso.

b. Segi Praktis
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1) Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan

bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendatan asli daerah

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran terhadap pengembangan ilmu administrasi utamanya

pada Strategi dan pengembangan pantai 1000 bintang  sebagai

destinasi wisata di Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir

Kabupaten Poso.


