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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki banyak keragaman yang dapat dijadikan sebagai 

promosi wisata baik ditingkat lokal maupun mancanegara. Baik dalam 

destinasi wisata alam maupun wisata kebudayaan. Melalui pengembangan 

dan promosi pariwisata dapat menarik minat wisatawan baik wisatawan lokal 

maupun mancanegara.  

Pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata juga memengaruhi 

minat dan promosi kepada wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. 

Karena jika pengelolaan dan pengembangan yang baik serta promosi yang 

baik akan mendongkrak minat wisatawan untuk berkunjung ke temat wisata 

tersebut. 

Dalam undang – undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan 

dijelaskan dalam pasal 3 bahwa Kepariwisataan berfungsi memenuhi 

kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi 

dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat.  

Kemudian lanjut pada pasal 4 dijelaskan juga bahwa Kepariwisataan 

bertujuan untuk:  

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;  

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;  

c. Menghapus kemiskinan;  
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d. Mengatasi pengangguran;  

e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;  

f. Memajukan kebudayaan;  

g. Mengangkat citra bangsa;  

h. Memupuk rasa cinta tanah air;  

i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan  

j. Mempererat persahabatan antarbangsa. 

Dari undang-undang di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa tempat 

wisata memang ditujukan untuk tempat rekreasi untuk sekedar menenangkan 

diri, dan juga dimanfaatkan sebagai salah satu pendapatan negara dengan 

dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara dan juga sebagai salah 

satu pendapatan asli daerah atau disingkat (PAD). 

Kemudian dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran 

tentang penyelenggaraan kepariwisataan nomor 14 Tahun 2015 dalam Pasal 2 

dijelaskan bahwa Kepariwisataan bertujuan untuk:  

a. Melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan 

segenap anugrah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik 

wisata yang memiliki keunggulan daya saing;  

b. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka 

mendukung peningkatan kemampuan pertumbuhan dan kemandirian 

perekonomian daerah;  

c. Memperluas dan memeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja;  
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d. Memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna 

meningkatkan persahabatan antar daaerah dan bangsa;  

e. Mengangkat citra daerah;  

f. Memperkuat kearifan lokal;  

g. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, 

sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan 

kepariwisataan;  

h.  Mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal;  

i. Mewujudkan pemanfaatan hasil pembangunan kepariwisataan untuk 

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

Dari penjelasan diatas bisa dijelaskan juga tujuan dari pariwisata itu 

sendiri ialah secara garis besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

khususnya di lokasi objek wisata dengan membuka usaha mulai dari 

berdagang mulai dari makanan, souvenir ataupun yang lainnya dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga untuk 

memperkenalkan bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang 

menakjubkan dan sebagai upaya juga untuk memperkenalkan Indonesia 

melalui sektor kepariwisataan baik dari keindahan alamnya maupun wisata 

budayanya. 

Disisi lain, pendekatan melalui pola-pola kemitraan lintas sektor dan 

wilayah dalam upaya pengembangan destinasi wisata merupakan salah satu 

model yang perlu dibangun dan dirumuskan implementasinya. Sementara 

dalam konteks wilayah atau daerah, hubungan atau keterkaitan yang tinggi 
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terutama terkait dengan keberadaan suatu objek dan daya tarik wisata yang 

pada umumnya mencakup wilayah yang luas atau wilayah pengaruh hingga 

sejumlah Kabupaten/Kota bahkan Provinsi. Maka pengembangan sektor 

pariwisata memerlukan koordinasi dan integritas kebijakan yang sangat 

intensif untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan yang akan 

dicapai.
1
 

 Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 

72 ayat 1 dijelaskan bahwa   

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber 

dari:  

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, 

gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;  

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;  

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota;  

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;  

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan  

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.  

                                                             
1 Bambang Sunaryo, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di 
Indonesia, Gava Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 88 
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Menurut peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa salah satu 

pendapatan asli Desa dapat diperoleh dari aset yang dimiliki desa. Dalam 

penelitian ini aset yang dimiliki oleh desa yaitu salah satu tempat yang 

berpotensi sebagai tempat wisata. 

Pangandaran juga meupakan salah satu daerah wisata yang terletak di 

Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak sekali tempat wisata dan daerah 

potensi wisata. Berikut merupakan objek wisata yang ada di Kabupaten 

Pangandaran.  

1. Kecamatan Cigugur: Cipatahuan, Ciwayang Rafting, Curug Deng-deng, 

Curug Leuwi leutak, Gunung Haur, Hutan Pagar Bumi, Leuwi Kerti, 

Muara Cijalu, Pasir Bentang dan Situ Ci Oe. 

2. Kecamatan Cijulang: Cijulang Rafting, Goa Muara Bengang, Puncak 

Muntuk Wareng, Mangrove, Pantai Batukaras, Green Canyon, Situ 

Cisamping, Curug Taringgul/ Green Coral, Pondok Patra, dan Taman 

Wisata Alam Laut Cijulang. 

3. Kecamatan Cimerak: Kawasan Pantai Madasari, Pantai Ciparanti, Pantai 

Muara Gatah, Pantai Keusik Luhur, Pantai Cikaracak, Goa Bagong, Goa 

Kolor, Goa Ronggeng/ Cirawun, dan Curug Sawer. 

4. Kecamatan Kalipucang: Goa Donan, Pelabuhan Majingklak, Pantai 

Palatar Agung, Pantai Solok Timur Kalipucang, Pantai karapyak, Pantai 

Karang Nini, dan Lembah Putri. 
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5. Kecamatan Langkap Lancar: Sienjang Lawang, Goa langkob, Curug 

Bilik, Situ Hyang, dan Curug Tonjong. 

6. Kecamatan Mangunjaya: Rawa Cogekan. 

7. Kecamatan Padaherang: Pemandian Air Panas Kedung Wuluh, Curug 

Cileutik Tonjong, Curug Bunton dan Curug Cipalungpung. 

8. Kecamatan Pangandaran: Pantai Barat Pangandaran, Pantai Timur 

Pangandaran, Kawasan Cagar Alam Pananjung, Kawasan Mangrove 

Bulak Setra, Curug Bojong, Goa Badak Paeh, Goa Bojong lekor, Curug 

Jambe Enum dan Sungai Pingit. 

9. Kecamatan Parigi: Santirah, Goa Lanang, Goa Regregan, Wonder Hill 

Jogjogan, Mangrove Bojong Salawe, Citumang, Pantai Batu Hiu, Curug 

Luhur. 

Dari banyaknya objek wisata yang berada di Kabupaten Pangandaran 

salah satu destinasi wisata yang masih dalam pengembangan adalah destinasi 

wisata Situ Cisamping yang terletak di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang 

Kabupaten Pangandaran. Destinasi wisata Situ Cisamping ini memiliki 

keindahan alam yang sejuk, udara yang masih bersih serta airnya yang masih 

jernih serta alami yang membuat setiap orang merasakan kesejukan ketika 

berada ditempat ini. 

Tempat wisata Situ Cisamping ini, wisatawan bisa menikmati beberapa 

aktivitas yang disajikan oleh pengelola diantaranya adalah berperahu 

mengelilingi situ dengan perahu gowes, berenang di Situ Cisamping dan 

bahkan bisa fun camping di sekitar situ. Fasilitas yang bisa digunakan oleh 



7 
 

 
 

wsatawan di objek wisata Situ Cisamping diantaranya rest area, kamar 

mandi, dapur umum dan mushola.  

Dalam pengembangannya, untuk saat ini memang campur tangan dari 

pihak Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa yang belum terlalu 

banyak berkontribusi dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan karena 

adanya beberapa faktor yang membuat Pemerintah Desa belum bisa berbuat 

banyak. Dari sektor pendapatan, wisata Situ Cisamping ini dari sisi 

pendapatan masih dikelola oleh pihak Karang Taruna sendiri.  

Tabel 1.1 

Pendapatan Wisata Situ Cisamping selama 6 bulan terakhir tahun 2018 

 

Bulan Pendapatan (Rp.) Pengeluaran (Rp.) Saldo (Rp.) 

Juli 6.191.000 2.740.00 5.917.000 

Agustus 991.500 621.0000 307.500 

September 623.000 401.000 222.000 

Oktober 168.000 - 168.000 

November 393.000 102.000 291.000 

Desember 2.079.000 - 2.079.000 

Sumber: Bendahara Karang Taruna Jaya Giri Desa Batukaras  

Berdasarkan data pendapatan diatas, dapat dilihat dimana tempat wisata 

Situ Cisamping ini ramai dikunjungi oleh wisatawan dan sepi pengunjung. 

Hal tersebut memang terjadi karena beberapa faktor baik dari faktor alam 

maupun dari pengunjung sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian bersama Nana Suparna 

selaku ketua Karang Taruna, pengelolaan pendapatan ini juga dibagi kedalam 
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beberapa bagian, biasanya pihak pengelola membagi pendapatan setiap satu 

bulan sekali dengan rincian 40% digunakan untuk operasional, 40% 

digunakan untuk mengembangkan tempat wisata tersebut, 15% masuk ke kas 

Karang Taruna dan 5% untuk dana sosial. 

Selain itu, pendapatan dari objek wisata Situ Cisamping ini guna untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar juga 

diharapkan sebagai pendapatan asli desa. Meskipun dalam pengembangannya 

sendiri masih banyak hambatan yang dirasakan oleh karang taruna sendiri 

sebagai pengelola wisata Situ Cisamping diantaranya dana dan perbedaan 

pendapat antara keinginan dari Karang Taruna sendiri yang belum terealisasi 

oleh Pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Kang Mandra selaku salah satu 

pengelola dari Karang Taruna Jaya Giri.  

“kalo bisa dikatakan hambatan yang paling utama adalah dana, karena 

kalau mengandalkan dari tamu yang datang saja tidak akan cukup 

untuk mengembangkan wisata Situ Cisamping ini, kemudian 

keinginan kami yang sudah dikonsep ingin seperti ini ingin seperti itu 

tapi sampai saat ini belum terealisasi” 

 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam hal ini diwakili oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran bekerja sama dengan 

Permerintah Desa Batukaras untuk pengelolaan wisata Situ Cisamping karena 

masih dalam tahap pengembangan guna untuk membuat objek wisata Situ 

Cisamping ini layak untuk dikunjungi oleh wisatawan. Pengelolaan wisata 

Situ Cisamping oleh pemerintah Desa Batukaras dibantu oleh Karang Taruna 

Jayagiri. Dalam mempromosikan wisata Situ Cisamping pihak Karang 

Taruna gencar melakukan kegiatan promosinya dengan memanfaatkan media 
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sosial seperti instagram dan facebook untuk mengenalkan dan 

mempromosikan wisata Situ Cisamping. Kemudian dalam setahun sekali 

diadakan kegiatan lomba lintas alam yang dimana lomba ini bertujuan untuk 

mempromosikan tempat wisata Situ Cisamping kepada masyarakat luas. 

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini 

peneliti akan meneliti bagaimana strategi dari Pemerintah Desa Batukaras 

selaku pengelola objek wisata Situ Cisamping untuk dikembangkan karena 

objek wisata ini merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Pangandaran 

dan masih dalam tahap pengembangan. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti membuat rumusan 

penelitian yaitu bagaimana strategi Pemerintah Desa Batukaras dalam 

Pengembangan Wisata Situ Cisamping di Desa Batukaras Kecamatan 

Cijulang Kabupaten Pangandaran? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus utamanya sesuai dengan 

rumusan masalah maka dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitian 

pada strategi Pemerintah Desa Batukaras dalam Pengembangan Wisata Situ 

Cisamping di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 

Pemerintah Desa Batukaras dalam pengembangan objek wisata Situ 

Cisamping di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. 
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E. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu kepada akademisi, organisasi maupun instansi untuk 

menjadi media informasi bagi pihak yang membutuhkan informasi ini. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diahrapkan memberikan pengetahuan dan 

sebagai bahan rujukan atau sebagai referesi dalam penelitian terkait.
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