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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang: (1) Latar Belakang, (2) Rumusan 

Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, (5) Batasan 

Masalah, dan (6) Penegasan Istilah. 

1.1 Latar Belakang 

  Desentralisasi menjadi sebuah era baru pembangunan Indonesia, 

khususnya di Kabupaten Manggarai Barat. Sistem ini meletakkan fondasi 

pembangunan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk 

mengembangkan daerah masing-masing. Salah satu yang menjadi unsur 

pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada 

bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk 

pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah 

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Terkait dengan diskursus desentralisasi (otonomi daerah), pariwisata 

semakin menjadi primadona. Daya tariknya yang luar biasa dalam 

menggerakkan roda perekonomian menjadikan masing-masing daerah 

berupaya menggali sebesar-besarnya potensi wisata daerahnya masing-

masing. Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, telah dengan detail 

membagi urusan Pusat dan Daerah, mulai dari urusan administrasi hingga 

pengelolaan sumberdaya alam. Undang-undang ini mengatur beberapa 
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urusan sebagai urusan pilihan oleh daerah sebagaimana tercantum dalam 

pasal 7 ayat 3 dan 4, yang menyatakan bahwa urusan pilihan Pemerintah 

Daerah, meliputi: kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan 

sumberdaya mineral dan pariwisata.  

Undang-undang tentang otonomi daerah sebenarnya adalah pemberian 

kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan. Hal ini 

mendorong pemerintah daerah untuk mencari dan memanfaatkan potensi 

yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk menggali 

pendapatan dari semua potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) bagi daerahnya masing-masing.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar 

pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi 

belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna 

memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah 

tingkat atas (subsidi). Menurut Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004, sumber 

pendapatan daerah terdiri atas: 1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya 

disebut PAD yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Dana perimbangan; 2. 

Lain-lain PAD yang sah; 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Semua jenis pendapatan asli daerah tersebut merupakan sumber 

penerimaan yang murni bagi daerah artinya pendapatan tersebut berasal dari 

potensi daerahnya sendiri sehingga wajar dan selayaknya apabila peran 
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pendapatan asli daerah dalam keuangan merupakan salah satu tolak ukur 

dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab. 

Era pembangunan nasional, pariwisata merupakan salah satu bidang 

yang banyak memberikan sumbangan devisa negara selain dari sektor 

minyak bumi dan gas, berperan dalam perluasan lapangan kerja, mendorong 

serta memeratakan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan pariwisata perlu 

mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional. 

Pembangunan pada umumnya dan pembangunan pariwisata pada 

khususnya perlu memperhatikan kondisi daerah serta faktor fisik dan non 

fisik. Hal ini untuk menghindari kerusakan lingkungan yang berlebihan, 

oleh karena itu pembangunan di sektor pariwisata hendaknya 

memperhatikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan 

pengembangan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata yang 

berwawasan lingkungan adalah pengembangan pariwisata yang memiliki 

kontribusi tinggi terhadap ekonomi masyarakat setempat, dengan kata lain 

pengembangan tersebut hendaknya dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan nilai 

budaya. 

Menurut Muslimin, dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan 

dalam suatu negara, pemerintah dalam arti yang luas berpegang kepada dua 

macam asas, yaitu asas keahlian dan asas kedaerahan. Di dalam asas 

kedaerahan mengandung dua macam prinsip pemerintahan yaitu 
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dekonsentrasi dan desentralisasi (Muslimin 1978:14). Oleh karena itu dalam 

konteks pemerintahan daerah, konsep otonomi merupakan bagian esensial 

pemerintahan desentralisasi, dalam perkataan lain pemerintahan 

desentralisasi daerah tidak dapat dibayangkan berjalannya pemerintahan 

tanpa esensi otonomi daerah (Marzuki, 1999). 

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh 

peran serta masyarakat karena mereka yang sesungguhnya adalah pemilik 

dari otonomi daerah tersebut. Menurut Hoessein berpendapat bahwa pada 

hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada 

dalam teritoir tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus 

otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi dengan jalan 

menjelmakannya sebagai daerah otonom. Sebagai pancaran kedaulatan 

rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan 

sama sekali bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah (Hoessin 

2002). 

Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu kabupaten di propinsi 

Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak potensi yang belum 

dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, diantaranya adalah potensi 

perikanan yang amat besar, seperti potensi ikan kerapu, kakap, bawal, 

lencang, dan ekor kuning. Sedangkan potensi pengembangan perikanan 

budidaya laut yang cukup prospektif adalah: mutiara, rumput laut, teripang, 

kerapu, baronang, udang dan bandeng. Usaha budidaya ini dapat 

dikembangkan di perairan Komodo dan sekitarnya.. Selain itu juga 

Manggarai Barat mempunyai beragam obyek wisata potensial yang tersebar 
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di beberapa daerah, antara lain; Pantai Pink Beach yang berada di Loh 

Wency, wisata Batu Cermin, Pantai Pede di desa Gorontalo, Pulau Bidadari, 

Wae Rana, Wae Cicu, Pulau Komodo, Wisata Bahari dll. 

Manggarai Barat juga memiliki atraksi wisata dan budaya yang 

menarik wisatawan antara lain, atraksi kesenian daerah tari caci, tari sanda. 

Dari beragam obyek wisata potensial ini yang menjadi unggulan teratas 

untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah wisata Bahari. Ini 

menunjukkan bahwa obyek wisata yang lain terkesan belum memberikan 

kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah 

kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil 

kebijakan untuk melakukan pembangunan di sektor wisata yang diharapkan 

mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan 

daerah, sehingga tolak ukur keberhasilan dari usaha tersebut tidak hanya 

terbatas pada kesuksesan rencana dan pelaksanaan program pengembangan 

pariwisata, akan tetapi seberapa besar sektor pariwisata mampu memberikan 

kontribusi bagi pendapatan daerah. 

Potensi pariwisata Kabupaten Manggarai Barat perlu dikembangkan 

dan dibina secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas 

kesempatan kerja dan usaha dan meratakan pendapatan yang pada akhirnya 

mampu menunjang pembangunan daerah kabupaten Manggarai Barat. 

Tahun 2014 saja, kontribusi dari sektor pariwisata itu sendiri 

mencapai 10 Millyar. Dana tersebut diperoleh dari pajak hotel dan pajak 

restoran dan retribusi masuk ke objek wisata. Jadi, apabila potensi 
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pariwisata ini bisa dikembangkan secara optimal bukan tidak mungkin 

dalam 5 tahun ke depan, Kabupaten Manggarai Barat akan menjadi 

Kabupaten termaju di Nusa Tenggara Timur dan mampu merubah 

paradigma masyarakat tentang “wilayah timur merupakan daerah 

tertinggal”. 

Mengingat adanya persepsi masyarakat bahwasannya wilayah timur 

itu merupakan daerah tertinggal, disinilah peran Pemerintah Daerah untuk 

merubah paradigma tersebut. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada di 

Manggarai Barat, khususnya dari sektor pariwsata agar bisa meningkatkan 

Pendapatan Daerah. Namun, dengan potensi wisata yang begitu melimpah  

tidak bisa mengahantarkan Kabupaten Manggarai Barat menjadi Kabupaten 

termaju di Nusa Tenggara Timur. Karna dalam pengembangan potensi yang 

dilakukan pemerintah daerah disana belum begitu optimal. Yang mana 

seharusnya, dengan potensi pariwisata yang begitu banyak, harus mampu 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bahkan bisa merubah taraf ekonomi 

masyarakat setempat. 

Melihat permasalahan di atas mengenai potensi pariwisata yang  

pengembangannya belum begitu optimal, maka dalam penelitian ini peneliti 

tertarik untuk mengambil judul penelitian “Strategi Pemerintah Daerah 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui 

Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat “( Study 

Di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat )”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka dapat ditarik 

rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah pengembangan potensi pariwisata dalam 

meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai 

Barat? 

2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam 

pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat ? 

3) Bagaimanakah solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk 

mengatasi kendala tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

    Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1) Untuk mendeskripsikan upaya pengembangan potensi pariwisata 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Manggarai Barat. 

2) Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah 

dalam pengembangan potensi pariwisata guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Barat. 

3) Untuk menjelaskan solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan 

mengatasi kendala tersebut. 
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1.4 Batasan Masalah 

         Batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di 

kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, 

adapun yang menjadi sumber data terkait dengan meneliti kepada 

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

di Kabupaten Manggarai Barat serta pihak-pihak yang memberikan 

informasi terkait tema yang diteliti. 

 Penelitian ini hanya membahas tentang strategi Pemerintah Daerah 

melalui pengembangan sektor pariwisata dalam upaya untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak terkait dengan sektor-sektor lain 

yang ada di daerah penelitian tersebut. Untuk observasi lansung ke lokasi 

obyek wisatanya hanya mengambil beberapa obyek wisata yang ada di 

Manggarai Barat, khususnya obyek wisata yang masih dekat dengan lokasi 

ibu kota Kabupaten Manggarai Barat yaitu Kota Labuan Bajo.   

 

1.5 Manfaat Penelitian 

    Berdasarkan paparan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang di 

peroleh adalah sebagai berikut : 

1.5.1    Secara Teoritis 

1) Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

kajian bagi insan dan diharapkan wacana ini dapat dikembangkan 

lebih lanjut sebagai sarana dalam mengkaji ilmu ilmu 

pemerintahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah 

daerah. 
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2) Dapat dimanfaatkan bagi peneliti lainnya sebagai bahan referensi 

penelitian mengenai upaya peningkatan pendapatan asli daerah. 

3) Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep  

pembangunan dan pariwisata dalam kajian ilmu-ilmu sosial.  

  

1.5.2    Secara Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah dan semua elemen didaerah tersebut. 

2) Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman dan pandangan 

tentang pentingnya untuk melestarikan objek wisata yang ada di 

daerah masing-masing sebagai bentuk kearifan lokal. 

3) Bagi Dinas/Instansi Terkait 

Bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi agar lebih selektif 

dalam menerapkan suatu kebijakan dan menyeleksi potensi-potensi 

yang tepat untuk dijadikan sebagai sektor andalan dalam 

pengembangan pendapatan daerah. 

 

1.6   Penegasan Istilah 

1.6.1   Strategi 

  Strategi merupakan rencana jangka panjang yang dikembangkan 

secara detail dalam bentuk taktik yang bersifat operasional disertai target 

dan langkah-langkah secara terukur. Strategi pada hakekatnya adalah 
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tindakan tentang apa yang harus dilakukan, bukan tindakan tentang apa 

yang dilakukan, apa yang harusnya dicapai dan bukan apa yang dicapai.  

Strategi juga dapat didefenisikan sebagai pola tanggapan organisasi 

terhadap lingkungan sepanjang waktu. Defenisi ini mengandung arti bahwa 

setiap organisasi selalu mempunyai strategi walapun tidak pernah secara 

eksplisit dirumuskan. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan 

berbagi sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus 

dihadapi dari lingkungan diluar organisasi. 

 

1.6.2 Pemerintah Daerah 

   Sesuai yang tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 1, bahwa pengertian dari 

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Kesatuan Repulik Indonesia 

tahun 1945 . 

Dimaksud daerah otonom pada pasal 1 ayat 6 adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunya batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakasra sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, untuk lebih jelasnya 

pengertian dari pemerintah daerah adalah daerah otonom yang mempunyai 

daerah dan pemerintahan sendiri yang mempunyai wewenang untuk 
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mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kepentingan masyarakat di daerahnya sendiri dibawah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 

1.6.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

  Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Menurut (Samudra, 2005:510) Pendapatan Asli Daerah hanyalah 

merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. Ini berarti bahwa 

daerah mempunyai sumber pendapatan lain, dalam hal ini pendapatan asli 

daerah mempunyai pengertian dalam arti sempit, yang jelas berbeda dengan 

pengertian sumber pendapatan daerah (secara umum). Sebab dari semua 

sumber pendapatan daerah hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan 

asli daerah, sebagai contoh pendapatan asli daerah dan hasil perusahaan 

daerah yang lainya yang merupakan hasil sumber PAD yang digali atau 

dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pembagian 

daerah yang sah. 

 

1.6.4 Pengembangan Potensi Pariwisata 

1.6.4.1    Pengertian Pariwisata 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara 

waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan 

maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat 



12 

yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut 

guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam.  

1.6.4.2    Pengertian Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata merupakan usaha yang dilakukan secara 

sadar dan terencana untuk menggali, memperbaiki dan memajukan potensi 

yang ada di suatu daerah tujuan wisata baik secara fisik maupun sosial 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun devisa negara 

dengan melestarikan identitas budaya dan meminimalkan dampak 

negatifnya. Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan distribusi pendapatan secara merata. 

1.6.4.3    Pengertian Potensi Pariwisata 

  Potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan dan kesanggupan baik 

yang berasal dari lingkungan alam yang dapat mendukung peri kehidupan 

manusia maupun suatu proses yang disebabkan oleh budi daya manusia 

yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi pariwisata 

merupakan suatu kemampuan dari obyek wisata yang berasal dari alam 

seperti keindahan alam, iklim, pantai, pegunungan, goa dan sebagainya 

maupun hasil budi daya manusia seperti candi, monumen, peninggalan 

purbakala, kesenian dan sebagainya yang dapat dikembangkan lebih lanjut 

untuk mendukung kemajuan kepariwisataan di suatu tempat atau daerah 

tertentu. 




