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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teori yang sesuai dengan judul 

peneliti yang banyak dikemukakan oleh para ahli. Pada bab ini peneliti juga 

menjelaskan penelitian terdahulu seperti Soebagyo dengan judul “Strategi 

Pengembangan Pariwisata di Indonesia”,34 Deddy Prasetya Maharani “Pengembangan 

Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi kasus: Pantai 

Lombang,35 Olivia Fransiske Christine yang berjudul “Strategi Pengembangan Potensi 

Wisata Religius Bukit Kasih Toar Lumimut Kanonang Kabupaten Minahasa”,36 Anita 

Sulistyaning Gunawan, Djamhur Hamid, Maria Goretti Wi Endang N.P yang berjudul 

“Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi 

Pada Gereja Puhsarang Kediri),37 dan Agustina Angeliana Belang, Agustina Nurul 

Hidayati, Endratno Budi Santosa yang berjudul “Arahan Pengembangan Wisata Religi 

Kegiatan Prosesi Jumat Agung Kota Laratanuka”. Penelitian terdahulu tersebut 

sebagai pendukung penelitian ini.38 

 

 

                                                        
34Soebagyo.2012.Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia.Jurnal Liquidity.Vol.1 
35Deddy Prasetya Maharani.2014.Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep,Jawa Timur 
(studi kasus Pantai Lombang).Jurnal Politik Muda.Vol.3,No.3 
36Olivia Fransiske Christine Walangitan.Strategi Pengembangan Potensi Wisata  Religius Bukit Kasih 
Toar Lumimut Kanonang Kabupaten Minahasa. 
37Anita Sulistyaning Gunawan,dkk.2016.Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi 
Masyarakat(studi pada wisata religi Gereja Puhsarang Kediri).Jurnal Administrasi Bisnis.Vol.32.No.1 
38Agustina Angeliana Belang,dkk.2011.Arahan Pengembangan Wisata Religi Posesi Jumat Agung Kota 
Laratanuka.Jurnal Tata Kota dan Daerah.Vol.3 Juli 2011 
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A. Pengertian Strategi  

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalamkaitannya 

dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber 

daya. Dalam hubungannya dengan perencanaan strategis mempunyai tujuan agar 

perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal, 

sehinggaperusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal39. 

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis 

bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, 

penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi merupakan pengurangan beberapa 

jenis asset baik dalam bentuk finansial atau barang  dan joint ventureyang merupakan 

kerja sama antara dua sektor atau lebih yang berasal dari perusahaan dalam negeri 

dengan perusahaan asing.40  Berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa 

manajemen strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan keputusan 

strategik yang meliputi perumusan (formulating), implementasi (implementing), serta 

evaluasi (evaluating)dalam mencapai tujuan. Berikut ini dikemukakan beberapa 

pendapat para pakar mengenai konsep manajemen strategi, manajemen strategi adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak 

dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian 

organisasi tersebut.41 

                                                        
39Rangkuti,F.2005. Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta:PT Pustaka Utama 
40David, Fred R. (2009) Manajeman Strategi dan Konsep. Jakarta, PT Prenhalindo.Hlm:15 
41Sondang P, Siagian.2006. Manajemen Stratejik. Jakarta, Bumi Aksara.Hlm:3 
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 Strategi klasik terdiri dari beberapa kegiatan42.Pertama,pengembangan 

kerangka teori berdasarkan literatur dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, 

dapat mengembangkan teori yang cocok untuk menerangkan fenomena  yang dihadapi. 

Kedua, pengembangan pernyataan-pernyataan yang akan dapat diuji dengan data 

empiris di lapangan, apa yang dikembangkan pada tahap pertama barangkali bersifat 

abstrak, sedangkan pada tahap kedua ini konsep yang berada pada level abstrak 

tersebut dijabarkan sehingga berada pada level empiris. Ketiga, pengembangan design 

research untuk testing. Keempat, Jika pernyataan-pernyataan yang dikembangkan tidak 

didukung oleh data yang ada, maka pernyataan tersebut perlu untuk di revisi atau 

design testing diubah, atau kedua-duanya. Kelima, apabila pernyataan cocok dengan 

data lapangan, kembangkan terus testing untuk menemukan keterbatasan teori, dalam 

arti pada kondisi dan situasi yang bagaimana teori tersebut tidak berlaku. 

 Strategi yang dikembangkan oleh Popper pada karyanya yang berjudul  

Conjectures and Refutations dalam Zamroni menyebutkan dimana ilmu pengetahuan 

berkembang dengan cepat melalui pengembangan ide-ide dan testing ide dengan data 

empiris43.  Salah satu isu sehubungan dengan strategi ini adalah apakah ilmiawan bisa 

tegak disiplin dan jujur. Apabila suatu teori telah dibuktikan bahwa teori tersebut tidak 

sesuai dengan data empiris atau dengan kata lain data empiris tidak mendukung teori 

yang dikembangkan, maka teori tersebut harus dirubah, direvisi ataupun kalau perlu 

harus ditinggalkan. Strategi ini memiliki asumsi: (a) ilmiawan harus mengembangkan 

                                                        
42 Zamroni. 2001. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: Biograf Publishing. 
 
43Ibid 
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deskripsi untuk setiap fenomena yang dihadapi, (b) proses dimulai dari pengembangan 

teori dalam bentuk aksiomatis atau kausal proses. 

Dengan memilih strategi klasik ini berarti pada waktu kita pergi ke lapangan 

telah bersiap-siap dengan kerangka dimana data akan ditempelkan, kalau data sesuai 

dengan kerangka artinya data tersebut pas ditempelkan, sehingga kerangka 

mengujudkan suatu bentuk yang diharapkan maka terwujudlah teori yang 

dikembangkan untuk menerangkan teori yang dihadapi. Pendekatan klasik ini 

memiliki kelebihan dan sekaligus memiliki pula kelemahan. kelebihan teori ini adalah: 

(a) strategi ini bersifat komplit, baik dalam pengembangan teori maupun dalam testing, 

(b) strategi dapat mengembangkan konsep abstrak, sehingga dapat dikembangkan dan 

diterapkan pada skope yang lebih luas. Sedangkan kelemahannya adalah: (a) 

kemungkinan kesalahan dalamn pengukuran sangat besar, dimana alat ukur tidak 

mencerminkan konsep abstrak, dengan kata lain problem validitas, (b) sifat deduksi 

terlalu menonjol. 

Menurut Robbins (1990:123) dalam Kusdi strategi merupakan penerjemah dari 

analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas 

organisasi, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi.44 

 

 

 

 
                                                        
44Kusdi.2009.Teori Organisasi dan Administrasi.Jakarta.Salemba humanika.Hlm:89 
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Sumber:  

 

Gambar 2.1 Imperatif Strategi 

Robbins (1990:123) dalam Kusdi (2009:86) 

Strategi dahulu hanya dipandang sebagai variabel yang menghubungkan faktor-faktor 

lingkungan dan kapabilitas-kapabilitas organisasi dengan struktur organisasi. Dengan 

menyebar luasnya berbagai konsep perencanaan strategis (corporate planning), 

strategi berkembang menjadi bidang kajian tersendiri, khususnya disebut sebagai 

strategi bisnis (bussines strategy). Lingkup kajiannya sering kali lebih berhubungan 

erat dengan ilmu marketing, dan analisis mikroekonomi (akunting dan keuangan), 

ketimbang teori organisasi. kendati demikian, strategi tetap merupakan bahasan 

penting yang selalu hadir dalam teori organisasi. 

 Strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan 

sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang 

dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang 

diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Menurut A.D Chandler Jr, dalam 

Robbins mendefinisikan 45:  

Strategy can be defined as the determination of the basic long-term goals and 
objectives of an enterprise, and the adoption of action and the allocation of 
resources necessary for carrying out these goals. 

                                                        
45Ibid 
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Lebih lanjut, berdasarkan Chandler dalam Robbins (1990) memberi contoh bahwa 

keputusan-keputusan mendasar yang tergolong strategi itu misalnya: memperluas 

volume aktivitas organisasi, membuat cabang atau kantor wilayah baru, mengubah 

atau menambah fungsi-fungsi baru atau mendiversifikasi kegiatan dari yang sudah ada. 

Strategi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang lebih 

ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas organisasi pada 

bidang-bidang baru dalam rangka merespons lingkungan.  

1. Model Strategi 

Menurut Robbins (1990) dalam Kusdi ada dua pendapat mengenai bagaimana 

strategi disusun dalam organisasi, kelompok pertama adalah mereka yang meyakini 

bahwa strategi merupakan suatu perencanaan atau seperangkat panduan eksplisit yang 

disusun sebelum organisasi mengambil tindakan (planning mode).46 hal ini erat 

kaitannya dengan model rasional yang dikembangkan para pemikir perspektif modern. 

Kelompok kedua, yang disebut evolutionary mode, melihat bahwa strategi tidak mesti 

berupa suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci. Mereka melihat bahwa dalam 

praktiknya tidak jarang mengelola organisasi mengambil keputusan strategi secara 

bertahap atau selangkah demi selangkah, sejalan dengan perkembangan organisasi itu 

sendiri, sebelum pada akhirnya menjadi suatu strategi yang utuh dan lengkap. 

Sementara itu, kajian dalam teori organisasi lebih menitikberatkan pada permasalahan 

                                                        
46Op.Cit 
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bagaimana strategi menghubungkan organisasi dan lingkungannya. pengaruh 

perspektif modern sangat kuat, khususnya pada era 1960 dan 1970 dengan 

menekankan aspek rasional dari perencanaan strategis.  

 Model rasional penyusunan strategi adalah proses yang terdiri dari tiga tahap: 

(1) analisis, (2)formulasi dan (3) implementasi, pada tahap analisis terdapat proses 

analisis eksternal dan analisis internal. Analisis eksternal merupakan tinjauan terhadap 

lingkungan yang menghasilkan data mengenai berbagai ancaman dan peluang. Tahap 

formulasi strategi tidak berlangsung secara pragmatis, melainkan dikontrol oleh 

tanggung jawab sosial dan nilai-nilai organisasi, tujuannya adalah agar strategi yang 

dirumuskan memiliki pertanggungjawaban secara sosial maupun secara nilai-nilai. 

setelah didapat berbagai pilihan strategi, maka tindakan selanjutnya adalah 

mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut. berdasarkan data SWOT dan sekali lagi 

dikontrol dengan social responsibility dan manajerial values, maka pengambil 

kebijakan dapat memutuskan strategi terbaik yang harus diambil. 

 Berdasarkan model strategi Kinsley dalam Kusdi menjelaskan strategi 

digambarkan sebagai salah satu unsur yang memengaruhi organisasi, yaitu bersama 

dengan nilai organisasi (shared value), sistem operasional (systems), struktur 

organisasi (structure), kemampuan anggota (skills), jajaran pengelola (staffs), dan gaya 

pengelolaan (style). Berikut adalah model 7S dari  Kinsley menunjukkan bahwa 
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strategi saling berhubungan secara timbal balik dengan berbagai dimensi organisasi 

tersebut.47 

 
 

Gambar 2.2 Stretegi Sebagai Salah Satu dari 7 S Organisasi  

Sumber: Model Strategi 7S Kinsley dalam Kusdi (2009:86) 

Ruang lingkup strategi sangat luas sejalan dengan kompleksitas aktivitas-

aktivitas yang dilakukan organisasi. Namun setidak-tidaknya ada empat dimensi pokok 

                                                        
47Kusdi.2009.Teori Organisasi dan Administrasi.Jakarta.Salemba humanika.Hlm:89 
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yang terkandung dalam strategi Robbins (1990:125) sebagaimana dikutip dalam buku 

Kusdi yaitu48: 

1. Inovasi, strategi inovasi secara khusus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang 

mengutamakan inovasi sebagai sumber keunggulan bersaing. Tidak semua 

perusahaan atau organisasi melakukan strategi inovasi, tetapi pada saat-saat 

tertentu barangkali birokrasi pada suatu badan pemerintahan membutuhkan strategi 

inovasi yang bersifat khusus dalam rangka memperbaiki pelayanan. 

2. Diverensiasi Pasar, strategi diverensiasi pasar ditujukan untuk menciptakan 

loyalitas konsumen melalui suatu produk atau jasa yang bersifat unik, dalam arti 

berbeda dari yang telah ada di pasar. Strategi ini tidak mesti dengan menciptakan 

produk atau jasa yang berkelas tinggi atau mahal, melainkan sesuatu yang 

memiliki nilai tambah yang berbeda dari produk-produk atau jasa yang sudah ada. 

Strategi ini biasanya diperkuat dengan iklan, segmentasi pasar, dan permainan 

harga. 

3. Jangkauan (Breadth), strategi jangkauan adalah penetapan ruang lingkup pasar 

yang akan dilayani oleh organisasi: ragam atau jenis konsumen, cakupan 

geografisnya dan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan. Ada organisasi 

yang sengaja memilih fokus jangkauan yang terbatas, misalnya hanya untuk 

kategori konsumen, wilayah, atau produk dan jasa tertentu, ada pula yang 

mengembangkan jangkauannya seluas-luasnya dengan tujuan menguasai pangsa 

pasar. 
                                                        
48Ibid.Hlm:49 
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4. Pengendalian biaya (Cost Control), strategi pengendalian biaya adalah sejauh 

mana perusahaan mengontrol biaya atau anggaran secara ketat. Strategi ini penting, 

khususnya ketika pengelola organisasi harus mengalokasikan sumber daya yang 

terbatas untuk mencapai secara maksimum tujuan-tujuan organisasi.  

Selanjutnya, Robbins (1990:125) dalam Kusdi menjelaskan keempat dimensi 

tersebut merupakan unsur-unsur penting yang selalu dicermati oleh penyusun strategi.49 

Ketika mengembangkan strategi seorang pengelola organisasi perlu memutuskan apakah 

organisasi mengedepankan inovasi atau cukup menggunakan proses atau mekanisme 

konvensiomal. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa strategi dalam organisasi merupakan 

suatu proses yang berkelanjutan, di akhir tahap implementasi selalu diperlukan suatu 

evaluasi, yaitu berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan strategis yang telah 

ditetapkan. Pada gilirannya hasil evaluasi ini akan menjadi bahan dalam penyusunan atau 

perbaikan strategi di masa selanjutnya. Pada model rasional evaluasi dilakukan secara 

terencana dan sistematis, sama persis bagaimana ketika strategi itu disusun pada awalnya. 

sementara itu model evolusioner tidak merancang secara khusus kapan dan bagaimana 

suatu strategi di evaluasi, akan tetapi baik model rasional maupun evolusioner tidak 

mungkin melepaskan keterkaitan inheren antara strategi dan tujuan. Strategi yang baik 

dan dilaksanakan dengan baik secara logika akan mengantarkan organisasi pada tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan. 

 

                                                        
49Ibid 
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B. Pemerintah Daerah 

 Secara etimologi Pemerintahan berasal dari kata Pemerintah, Pamudji 

mendefinisikan kata-kata tersebut sebagai berikut 50: 

1. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh melakukan sesuatu 
2. Pemerintah adalah khusus memerintah sesuatu Negara (Daerah Negara) atau 

badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet 
merupakan suatu pemerintah) 

3. pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan). 
 
Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 

1 ayat 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 3 menjelaskan 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.51 

C. Otonomi Daerah 

 Otonomi daerah (Desentralisasi) bisa diartikan dalam berbagai cara bergantung 

perspektif masing-masing pengamat, Rondinelli dan Cheema (1983) dalam Said 

mendefinisakan otonomi daerah sebagai berikut.52 

                                                        
50 Pamudji, S. 1985, Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan 
Dari Administrasi Negara, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan. 
51 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2014 
52 Said Mas’id.Menggagas Inovative Bureucracy dalam Pemerintahan Indonesia.UMM Press.Hlm.24 
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“Dezentralization is the transfer of planning, decision making, or 
administrative outhority from the central government to its field organizations, 
local administrative units, semi-autonomous and parastatal (italics in original) 
organization, local government or non-governmental organization”. 
 

Otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan 

keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit 

pelaksana daerah, kepada organisasi semi otonom ataupun kepada pemerintah daerah 

atau organisasi non pemerintah. adapun bentuk desentralisasi diantaranya; (1) 

Desentralisasi fungsional, merupakan fokus terhadap penyerahan wewenang untuk 

melaksanakan suatu tugas atau kegiatan bagi beberapa organisasi yang dijalankan 

secara nasional atau paling tidak lintas yurisdiksi lokal. Mempersiapkan aparatur di 

lapangan dalam kementerian untuk mengelola bidang kesehatan, konstruksi jalan raya, 

badan-badan usaha publik untuk membangun dan memelihara prasarana. (2) 

Desentralisasi areal, ditujukan untuk penyerahan wewenang tanggung jawab fungsi-

fungsi publik ke organisasi-organisasi dalam batas politik atau di tingkat daerah, 

provinsi, distrik, kota praja atau daerah geografis tertentu (Rondinelli,1983)53.  

Adapun jenis desentralisasi menurut Rondinelli (1983) diantaranya;  

a. Deconcentration, merupakan penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung 

jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau 

badan pemerintah. 

                                                        
53Ibid.Hlm.24 
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b. Delegation, merupakan perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsitertentu 

kepada organisasi di luar struktur birokrasi regular dan hanya secara tidak 

langsung dikontrol oleh pemerintah pusat. 

c. Devolution, merupakan pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan 

sub-nasional dengan aktivitas yang secara substansial berada di luar kontrol 

pemerintah pusat. 

d. Privatization, memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada 

organisasi non pemerintah atau perusahaan swasta yang independen 

(deregulation) dari pemerintah. 

 Gustaf dan Stewart (1994) dalam buku Mas’ud mengidentifikasikan tiga makna 

berbeda dari otonomi daerah dalam menganalisis kasus Indonesia.54 Ketiga makna 

tersebut ialah: dekonsentrasi (deconcentration) dimana pemerintah pusat 

menempatkan para pegawainya di level pemerintah daerah, yang kedua pendelegasian 

(delegation) dimana pemerintah pusat secara bersyarat mendelegasikan kekuasaannya 

kepada pemerintah daerah namun dengan tetap memiliki kesanggupan untuk 

mengambil kekuasaan itu kembali dan secara keseluruhan tetap memiliki dominasi 

kekuasaan atas pemerintah daerah, dan yang ketiga ialah devolution (devolution) 

dimana pemerintah pusat secara actual menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah 

daerah. 

                                                        
54Said Mas’ud.2007. Menggagas Inovative Bureucracy dalam Pemerintahan Indonesia.UMM 
Press.Hlm.24 
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 Smith C Briant menegaskan bahwa pemerintahan yang menerapkan otonomi 

daerah cenderung menciptakan efek penguatan terhadap proses demokratisasi karena 

aspek edukatif otonomi daerah.55 Otonomi daerah memberi peluang kalangan 

masyarakat dalam debat politik dan dalam pemilihan para wakilnya. lebih jauh bahwa 

pemerintah yang menerapkan otonomi daerah memfasilitasi proses pelatihan 

kepemimpinan politik yang demokratis. Otonomi daerah akan menjadi persemaian 

benih-benih lokal bagi pemimpin politik di masa depan untuk mengembangkan 

keterampilannya dalam proses pengambilan keputusan, pembelajaran politik dan 

proses penyusunan anggaran. Dalam proses ini, otonomi daerah bisa meningkatkan 

kualitas dari para politisi tingkat nasional.  

 Talcot dan Parsons mengemukakan pembagian kekuasaan pemerintahan oleh 

sekelompok penguasa pusat dengan kelompok lainnya, masing-masing memiliki 

otoritas dalam wilayah tertentu dari suatu Negara. Pembagian kekuasaan diantara 

anggota kelompok berkuasa yang sederajat yang mempunyai wewenang masing-

masing di berbagai wilayah.56 

 Philip Mawhodd menjelaskan desentralisasi adalah pendelegasian kekuasaan 

dari pemerintah lokal (devolution of power  from central to local governments) serta 

pengalihan tanggung jawab administratif dari pemerintahan pusat ke pemerintahan 

lokal (dekonsentrasi atau disepadankan dengan desentralisasi administratif).57 Konsep 

                                                        
55 Smith, Brian C.1985.Field Administration an Aspect of The State.Hemstead:George Allen & Unkwin 
56 Parsons, Talcott. 1960. Structure and Process in Modern Society, New York: Free 
Press 
57 Rasyid, M. Ryaas.2001.Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
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desentralisasi dibedakan dengan dekonsentrasi, karena dalam pelaksanaannya 

pemerintah lokal tidak memiliki anggaran sendiri dan keberadaan hokum terpisah 

dengan kewenangan yang diberikan untuk mengalokasikan sumber daya substansial, 

bahan untuk berbagai fungsi yang berbeda. 

 Cohen dan Peterson (1999:24) mengemukakan bahwa desentralisasi 

merupakan transfer tanggung jawab untuk melaksanakan, mengelola, menambah dan 

mengalokasikan sumber-sumber dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya 

kepada pemerintahan dibawahnya atau pemerintah daerah, otoritas public semi 

otonom, perusahaan, mencakup seluruh wilayah atau otoritas fungsional, pihak swasta 

atau organisasi nirlaba. Desentralisasi hanyalah suatu penyelenggaraan sejumlah 

tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada organ-organ pemerintah dibawahnya 

atau tingkatan pemerintahan dibawahnya. 

1. Tujuan Otonomi Daerah Menurut Perspektif Perancangannya 

 Menurut Rasyid terdapat lima dasar alasan bagi penetapan Undang-Undang 

otonomi daerah yang baru diantaranya: 

Pertama, adanya persepsi bahwa otonomi daerah memberdayakan pemerintahan 

daerah memberdayakan pemerintahan daerah dan masyarakat daerah. Landasan bagi 

penerapan otonomi daerah ialah bahwa UUD 1945 menegaskan kebutuhan untuk 

mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang mandiri dan otonom. Para perancang 

Undang-Undang otonomi daerah yakin bahwa salah satu cara terbaik untuk 

memberikan ruang kesempatan bagi masyarakat daerah untuk menentukan kebijakan 
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mereka untuk mewujudkan kesejahteraan daerah ialah dengan melaksanakan otonomi 

daerah. 

Kedua,adanya keyakinan bahwa otonomi daerah akan membantu menciptakan 

tercapainya prinsip pemerintahan yang demokratis dengan menjamin partisipasi 

kesetaraan dan keadilan yang kebih besar. Dalam masa reformasi pasca Soeharto para 

elit di Indonesia melihat otonomi daerah sebagai sebuah keharusan politik bagi 

demokrasi Indonesia.  

Ketiga, otonomi daerah akan bisa meningkatkan peran Dewan Perwakilan Daerah 

sebagai lembaga legislative dalam pemerintahan daerah dan memberdayakan mereka 

sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan daerah dan memberdayakan mereka 

sebagai lembaga pengawas demi terciptanya pengelolaan pemerintahan daerah demi 

terciptanya pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Otonomi daerah 

diklaim akan bisa memberdayakan mekanisme check and balance yang kritis antara 

DPRD dan eksekutif daerah dengan memberikan kewenangan kepada DPRD untuk 

memilih gubernur pada tingkat provinsi dan walikota serta bupati pada tingkat 

Kota/Kapubaten. 

Keempat, otonomi daerah diterapkan untuk mengantisipasi meningkatnya tantangan 

dan tuntutan baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal ini peran 

lembaga donor dan para penasehat internasional tampak jelas paling tidak dalam dua 

hal. Yang pertama, dalam proses penyusunan draft Undang-Undang GTZ merupakan 

lembaga donor pemerintah Jerman dan lembaga-lembaga donor yang lain turut 

membantu tim perancang dalam merumuskan konsep otonomi daerah. Yang 
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keduaIMF pada saat itu mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk menjamin 

diterapkannya proses otonomi daerah sebagaimana yang disyaratkan dalam Letter of 

Intens IMF 2001/2002. 

Kelima,Otonomi Daerah diterapkan sebagai sebuah upaya untuk melestarikan bentuk 

pemerintahan daerah yang bersifat tradisional, termasuk pemerintahan di tingkat desa. 

Undang-Undang Otoda memberikan ruang bagi pemerintah desa tradisional untuk 

bekerja di ruang demokrasi daerah, pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan UUD 

1945 untuk menjamin nilai-nilai tradisional.  

 Menurut Rasyid pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan sebuah 

kebijakan strategis bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak bisa ditunda-tunda lagi 

jika memang bangsa Indonesia ingin menjadi sebuah bangsa yang lebih besar dan 

mencapai tujuan-tujuan nasionalnya.58 

D. Pengembangan Potensi 

Pada hakikatnya “pengembangan” adalah upaya pendidikan baik formal 

maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan 

bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, 

mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, 

keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai 

bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke 

                                                        
58 Rasyid, M. Ryaas.2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar 
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arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta 

pribadi mandiri.59 

Purwadarmintamendefinisikan pengembangan sebagai berikut: 
“Pengembangan sebagai suatu proses, cara, perbuatan mengembangkansesuatu 
menjadi lebih baik, maju sempurna dan berguna”. Jadi pengembangan 
merupakan suatu proses atau aktifitas untuk memajukan yang ditata sedemikian 
rupa dengan memajukan atau memelihara yang  sudah ada agar menjadi 
menarik dan lebih berkembang”.60 
Dari pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwapengembangan 

merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana,terarah untuk membuat 

atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik. 

1. Konsep Pengembangan 

Beberapa konsep dasar yang terkait dengan konsep pengembangan 

dalampenelitian ini adalah : Siswanto menjelaskan pendekatanpengembangan 

pariwisata 61: Pertama, Pendekatan kemasyarakatan (Community based). 

Masyarakat lokal, intitusi-institusi lokal kemasyarakatan serta lembaga-

lembaga non pemerintah, merupakan pelaku yang berperan dalam menentukan 

wilayah masing-masing sesuai dengan karakteristik pengembanganya menurut 

keriteria pengembangan pariwisata. Kedua, Pedekatan Sektoral (Sectoral 

Based). Dinas pariwisata, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, dan 

Swasta. Bagian-bagian tersebut memberikan kontribusi terhadap program 

                                                        
59Tjiptowardoyo,Sularno.1995.Strategi Manajemen.Jakarta: PT.Elek Media  Komputindo 
60 Poerwadarminta W.J.S. 2005. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka 
61 Siswanto.2010. Manajemen Pengembangan Pariwisata.edisi 2.Jakarta:PT. Bumi Aksara 
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pengembagan daerah-daerah pariwisata sesuai dengan sektor masing-masing. 

Kebijakan sektoral yang dikeluarkan akan mengacu pada karakteristik dari 

masing-masing wilayah pengembangan.Ketiga, Pendekatan 

Keruangan/Kewilayahaan (Spatial Based). PemerintahKabupaten dan 

Kecamatan atau desa yang akan berperan sebagai fasilitatorsecara keruangan. 

Koordinasi dalam ruang lingkup keruangan/kewilayahaansekaligus merupakan 

penentu terciptanya keseimbangan pemamfaatan ruang 

antara usaha-usaha pembangunan dan pelestarian. Pembangunan yang 

disesuaikan dengan adat dan kebudayaan daerah setempat yang akan 

mampumelestarikan suatu daya tarik wisata. Dalam hal ini, diperlukan suatu 

kesepakatantentang penentuan pemamfaatan ruang yang berdaya guna untuk 

dipatuhhi oleh semua pihak. 

Suwantoro menyebutkan bahwa pengembangan adalahmemajukan atau 

memperbaiki serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada.Demikian juga, 

Suwantoro memaparkan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata 

berkelanjutan yaitu62: membantu proses prencanaan dan partisipasi masyarakat, 

memberikan kepastian, keseimbangan, adanya sasaran ekonomi, sosial budaya 

dan masyarakat, kemudian, hubungan antara pariwisata, lingkungan dan 

budaya harus dikelola dengan baik, aktitifas pariwisata tidak boleh merusak 

dan menghasilkan dampak yang tidak diterima oleh masyarakat, lokasi 

pariwisata harus ada keharmonisan antara hubungan dengan wisatawan dengan 
                                                        
62 Suwantoro, Gamal. 1997. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 
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masyarakat setempat, dan pendidikan yang mengarah pada sosio kultural pada 

setiap tingkatan mayarakat yang berkaitan dengan aktifitas pariwisata, 

peraturan undang-undang yang secara pasti melindungi budaya, serta investor 

dan wisatawan harus dididik untuk menghormati kearifan lokal. 

Butler dalam Suarka (2010:19-21) menjelaskan ada 7 

tahapanpengembangan pariwisata berkelanjutan yang membawa implikasi serta 

dampakyang berbeda terhadap pariwisata yaitu 63: Tahap exploration 

(explorasi, pertumbuhan spontan dan penjajakan), tahap involvement 

(keterlibatan masyarakat lokal untuk mengebangakan pariwata), tahap 

development(pengembangan dan pengembangan pariwisata), tahap 

consolidation (konsolidasi pengembangan pariwisata), tahap stagnation 

(ketidakstabilan pariwisata terjadi), dan tahap decline (penurunan kualitas 

pariwisata yang diakibatkan oleh penurunan kualitas wisata), serta rejuvenation 

(terjadi peremajaan kondisi wisata sehingga destinasi akan menjadi daya tarik 

wisata yang baru. 

Menurut Kartasapoetra Potensi adalah sesuatu hal yang dapat di jadikan 

sebagai bahan atau sumber yang akan dikelolah baik melalui usaha yang dilakukan 

manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya 

potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita.64Dari segi 

peristilahan, kata potensi berasal dari bahasa Inggris to patent yang berarti keras, kuat. 

                                                        
63 Suarka, 2010. Strategi pengembangan Ekowisata Di Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten 

Bangli. Tesis. Universitas Udayana. Denpasar 
64Kartasapoetra.1987.Teknologi Konservasi Tanah dan Air.Jakarta:Rineka Cipta 
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Dalam pemahaman lain, kata potensi mengandung arti kekuatan, kemampuan, daya, 

baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal. Sementara dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud potensi adalah kemampuan dan 

kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal.  

Berbagai pengertian di atas, memberi pemahaman kepada kita bahwa potensi 

merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut belum 

dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, yang menjadi tugas berikutnya bagi 

manusia yang berpotensi adalah bagaimana mendayagunakan potensi tersebut untuk 

meraih prestasi. Potensi dapat menjadi perilaku apabila dikembangkan melalui proses 

pembelajaran. Orang tidak dapat mewujudkan potensi diri dalam perilaku apabila 

potensi yang dimiliki itu tidak dikembangkan melalui pembelajaran. Potensi yang 

dimiliki oleh manusia dapat berkembang kearah yang baik atau tidak baik. Jika 

seseorang hidup di lingkungan yang tidak baik, potensinya juga akan berkembang 

kearah yang tidak baik sehingga perilakunya tidak baik. Untuk mencegah perilaku 

yang tidak baik, manusia memerlukan usaha yang sadar dan sistematis untuk 

menangkalnya. Usaha tersebut diperolehmelalui pendidikan secara formal maupun 

nonformal, disampingpendidikan pergaulan yang baik. 

2. Konsep Potensi Wisata 

Potensi dalam kepariwisataan dapat diartikan sebagai modal atau asset yang 

dimiliki suatu daerah tujuan wisata dan dieksploitasi untuk kepentingan-

kepentingan ekonomi yang secara ideal terangkum didalamnya perhatian terhadap 
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aspek-aspek budaya. Suarkamenjelaskan bahawa potensi wisata adalah segala 

sesuatu yang terdapat disuatu daerah yang dikembangkan menjadi daya tarik 

wisata, potensi tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu potensi budaya yaitu 

potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti adat istiadat, mata 

pencaharian dan kesenian dan potensi alamiah yaitu potensi yang ada di 

masyarakat yang berupa potensi fisik dan geografis alam.65 

Wisnawa menjelaskan bahwa potensi wisata adalah sesuatu yang dapat 

dikembangkan menjadi daya tarik sebuah obyek wisata. Dalam penelitian ini, 

potensi wisata dibagi menjadi tiga macam yaitu : potensi Alam adalah keadaan dan 

jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, 

hutan, dan lainya (keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikan yang 

dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan 

sekitarnya niscaya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek tersebut. 

Potensi Kebudayaan adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa 

adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang 

berupa bangunan, monumen, dan lain-lain. 

Potensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala kemampuan yang 

ada pada kawasan wisata religi K.H Abdurrahman Wahid yang dapat dikembangakan 

dalam hal ini, kawasan wisata religi K.H Abdurrahman Wahid merupakan destinasi 

wisata religi  yang dikelola secara cermat oleh sumber daya manusia dimana potensi 

tersebut dapat menjadi suatu keterkaitan yang menyatu dalam pelaksanaan 
                                                        
65Ibid.Hlm:45 
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pembangunan di sekitar daerah Kabupaten Jombang. Potensi yang ada pada kawasan 

wisata religi K.H Abdurrahman Wahid dapat dijadikan dalam meningkatkan 

perekonomnian daerah Kabupaten Jombang dan sekitarnya serta mendorong 

pembangunan kesejahteraan masyarakat. 

 

E. Pengertian Wisata Religi 

Adapun makna pariwisata menurut McInston sebagaimana dikutip dalam buku 

A.J Muljadi (2010:7), mengatakan bahwa66: 

“A camposite of activities, services and industries that delivers a travel 
experience: transportation, accommodation, eating and drinking 
establishment, shops, entertainment, activity, and other hospitality service 
available for individuals or group that are away from home”. 
 

Sebuah kegiatan industri dan jasa yang memberikan pengalaman perjalanan: 

transportasi, akomodasi, makan dan pembentukan kegiatan hiburan dan lainnya, serta 

keramahan layanan kelompok yang berada jauh dari rumah. Unsur pembentuk 

pengalaman wisatawan yang utama adalah daya tarik dari suatu tempat atau lokasi. 

 Fenomena pariwisata baik dalam arti sempit adalah kenikmatan perjalanan atau 

kunjungan sebagai dorongan atau motivasinya. Dalam arti luas fenomena pariwisata 

adalah segala macam motivasi dan mempunyai dampak sendi-sendi kehidupan 

masyarakat, antara lain sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup. 

Dampak dari pariwisata tersebut bersifat positif maka perlu dikembangkan, tetapi juga 

bersifat negatif sehingga sedapat mungkin dihindari atau dikurangi. Kepariwisataan 

                                                        
66Muljadi A.J.2010. Kepariwisataan dan Perjalanan.Jakarta.Rajawali Pers.Hlm:7. 
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pada hakikatnya bertumpu pada keunikan, kekhasan, dan kelokalan serta keaslian 

sehingga menempatkan keanekaragaman sebagai suatu hal yang prinsip dan hakiki, 

maka pengembangan kepariwisataan pada dasarnya untuk kelestarian dan 

memperkukuh jati diri bangsa serta lingkungan alam. 

 A.J Muljadi berpendapat bahwa kepariwisataan di Indonesia berorientasi dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga kekuatan inti pariwisata Indonesia 

berada di tangan rakyat atau disebut pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat 

(Community Based Tourism  Development). Berangkat dari konsepsi tersebut, maka 

kepariwisataan Indonesia memiliki empat misi yaitu67: 

1. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan 

kepariwisataan. 

2. Pemanfaatan kebudayaan untuk kepariwisataan guna kepentingan agama, 

pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, persatuan dan kesatuan, serta 

persahabatan antar bangsa. 

3. Pengembangan produk kepariwisataan yang berwawasan lingkungan bertumpu 

pada budaya daerah, pesona alam, pelayanan prima, dan berdaya saing global. 

4. Pengembangan SDM kepariwisataan yang sehat, berakhlak mulia dan 

professional yang mampu berkiprah di arena internasional. 

Dengan demikian, pariwisata Indonesia dapat diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan nasioanal, sehingga dapat 

                                                        
67Muljadi A.J.2010. Kepariwisataan dan Perjalanan.Jakarta.Rajawali Pers.Hlm:7. 
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menggerakkan perekonomian nasional, menghasilkan devisa, menciptakan kesempatan 

kerja, menciptakan kesempatan usaha, melestarikan nilai-nilai budaya dan sebagainya. 

Menurut Ruslan wisata religi adalah salah satu jenis produk wisata yang 

berkaitan eratdengan religi atau keagamaan yang dianut oleh manusia. Wisata 

religidimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khususbagi 

umat beragama, biasanya berupa tempat ibadah, makam ulama atausitus-situs kuno 

yang memiliki kelebihan.68 Kelebihan ini misalnya dilihatdari sisi sejarah, adanya 

mitos dan legenda mengenai tempat tersebut.Wisata religi lebih menekankan pada 

wisata yang bersifat spiritual, keagamaan atau bahkantradisi. Orang yang melakukan 

wisata religi ini disebut peziarah, peziarah melakukan wisata religike makam para 

tokoh agama, tokoh nasional. Kegiatan kunjungan ke makam para tokoh bisa 

jugadisebut sebagai ziarah kubur.  

Gagas Ulung (2013:3) memberi pendapat bahwa  wisata religi dapat dilakukan 

dengan mengunjungi tempat-tempatpeninggalan sejarah Islam ataupun berziarah ke 

makam-makan paraulama, kyai ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Potensi wisata ziarah 

atauwisata religi di Negara Indonesia sangatlah besar. Hal ini dikarenakansejak dulu 

Indonesia dikenal sebagai Negara religius. Banyak bangunanatau tempat bersejarah 

yang memiliki arti khusus bagi umat beragama,merupakan sebuah potensi tersendiri 

bagi berkembangnya wisata religi. 

                                                        
68Ruslan.2007.Manajemen Public Relations & Media Komunikasi dan Aplikasi.Jakarta:PT.Raja 
Grafindo Persada. 
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Pendapat Pendit S Nyoman mengenai pengertian wisata spiritualyang 

dinyatakan dengan wisata pilgrim, sebagai berikut69: 

“Jenis wisata ini dikaitkan dengan agama, sejarah, adat – istiadatdan 
kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. IniBanyak dilakukan oleh 
rombongan atau perorangan ke tempat –tempat suci, ke makam – makam orang 
besar, bukit atau gunungyang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau 
pemimpin yang di anggap legenda. Contoh makam Bung Karno di Blitar. 
Aktifitas perjalanan ziarah dan wisata religi atau spiritual dapatmasukkan ke 

dalam definisi pariwisata karena baik peziarah, perjalanan spiritual, maupun perjalanan 

religi melibatkan keputusan untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya 

dengan niat bukan untuk tinggal menetap.Berkemenn 2006 (dalam Sutama, 2013) 

menyatakan bahwa secara umum pariwisata spiritual berarti segala bentuk perjalanan 

wisata yang menyangkut perjalanan fisik dan spiritual, interaksi antara tubuh (body) 

dan pikiran (mind).  

Pendapat lain menurut Smith & Kelly (2006) dalam Maulana yang memberikan 

penjelasan mengenai wisata spiritual sebagai berikut70:  

“spiritual tourism as one that provides the visitor with activities and/ or treatment 
aimed at developing, maintaining and improving the body, mind and spirit”. 
 

Pengertian tersebut dapat diterangkan bahwawisata spiritual adalah segala jenis 

aktivitas dan atau perlakuan yang bertujuan untuk mengembangkan merawat, dan 

meningkatkan badan, pikiran dan jiwa. 

 

 

                                                        
69 Pendit, Nyoman S. 1999. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. PT.Pradnya Paramita. Jakarta 
70 Maulana, Addin. 2014. Strategi Pengembangan Wisata Spiritual di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. 
Jurnal Kepariwisataan Indonesia. Edisi Juni 2014,Vol. 9, No. 2. 
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F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa referensi jurnal, ada 

beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelian yang peneliti lakukan, referensi 

jurnal dianalisa satu persatu dengan tujuan membandingkan antara peneliti terdahulu 

yang memiliki kajian sama mengenai penelitian yang penulis lakukan dengan cara 

membandingkan melalui metode, tujuan, teori dan hasil penelitian masing-masing 

yang berbeda. Disini penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan referensi agar 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang tidak sama dengan penelitian-

penelitian yang terdahulu. Dengan demikian setiap peneliti memiliki karakteristik atau 

fokus penelitiannya tersendiri, agar penelitian yang sudah pernah dilakukan dapat 

dilihat dari sudut pandang yang berbeda. 

  Dari hasil penelitian kelima penelitian tersebut, peneliti memiliki fokus 

pembahasan masing-masing. Dalam penelitian pertama yang dilakukan oleh dilakukan 

oleh Soebagyo  yang berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia” yang 

bertujuan untuk peningkatan perkembangan pariwisata yang perlu dilakukan guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat serta 

perlu mengembangkan paket-paket wisata baru seperti agrowisata dan ekowisata, 

mengingat keterbatasan Indonesia untuk meningkatkan penerimaan devisa kemudian 

menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan sebagai sumber devisa negara. 

Berdasarkan potensi, peluang, tantangan dan strategi yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan pariwisata yang masih tradisional dan alami perlu dimanfaatkan 
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dengan sebaik-baiknya. Pariwisata dapat menghasilkan pendapatan yang luar biasa 

bagi suatu daerah apabila dikelola dengan baik.71 

  Penelitian yang keduayang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari 

Deddy Prasetya Maha Rani (2014) yang berjudul “Pengembangan Potensi Pariwisata 

Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pengembangan 

pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Disini peneliti 

menuliskan bahwa pantai lombang yang merupakan asset pemerintah memberikan 

sumbangsihnya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumenep dan otonomi daerah 

semakin baik,Dampak pengaruh PAD akan memberikan sumber bagi pemerintah 

dalam menciptakan segala kebutuhannya hal ini agar memberikan suatu kompetisi 

daerah-daerah untuk bersaing menjadi yang terbaik dalam era otonomi daerah yang 

berjalan saat ini.72 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD yang mencapai target tinggi 

membuat daerah mampu mensejahterakan masyarakatnya akan tetapi pengembangan 

pariwisata juga memiliki kendala dari segi infrastruktur dimana hal tersebut masih 

belum mendukung dalam pengembangan pariwisata di Sumenep sebab kurangnya 

pemerintah untuk penyediaan infrastruktur, dapat dilihat bahwa fasilitas pendukung 

pariwisata masih terbatas misalnya jalan-jalan menuju tempat wisata yang akan 

dikunjungi masih banyak kerusakan cukup parah sehingga ini membuat para 

                                                        
71Soebagyo.2012.Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia.Jurnal Liquidity.Vol.1 
72Deddy Prasetya Maharani.2014.Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep,Jawa Timur 
(studi kasus Pantai Lombang).Jurnal Politik Muda.Vol.3,No.3 
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wisatawan kurang nyaman dengan infrastruktur yang ada oleh sebab itu memberikan 

efek jumlah kedatangan wisatawan serta masih kurangnya penerangan disepanjang 

jalan yang dilalui hal tersebut juga mengurangi para wisatawan untuk berkunjung. 

Kendala-kendala tersebut meliputi dari segi infrastruktur yang dimana hal tersebut 

masih belum mendukung dalam pengembangan pariwisata di Sumenep sebab 

kurangnya pemerintah untuk penyediaan infrastruktur, dapat dilihat bahwa fasilitas 

pendukung pariwisata masih terbatas misalnya jalan-jalan menuju tempat wisata yang 

akan dikunjungi masih banyak kerusakan cukup parah sehingga ini membuat para 

wisatawan kurang nyaman dengan infrastruktur yang ada oleh sebab itu memberikan 

efek jumlah kedatangan wisatawan serta masih kurangnya penerangan disepanjang 

jalan yang dilalui hal tersebut juga mengurangi para wisatawan untuk berkunjung, 

semua masih dalam hal fasilitas belum lagi terbatasnya kendaraan yang melalui obyek 

wisata di Sumenep masih sangat minim sehingga para wisatawan sulit untuk 

mengunjungi objek tersebut bila ingin menuju tempat wisatawandapat menyewa 

kendaraan dimana sedikit bagi pengunjung. 

  Pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi dunia 

pariwisata Indonesia secara khusus dan Sumenep itu sendiri, sehingga diperlukan 

perhatian dari pihak pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan potensi 

pariwisata di Kabupaten Sumenep, Madura. 

  Penelitian ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Olivia Fransiske Christine Walangitan yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Potensi Wisata Religius Bukit Kasih Toar Lumimut Kanonang 
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Kabupaten Minahasa”, penelitian ini menggunakan metode penelitian survey yang 

bertujuan untuk meneliti seluruh unsur yang terkait dalam manajemen pengelolaan dan 

pengembangan Bukit Kasih. Lokasi dilakukan di Desa Kanonang, yakni pada objek 

wisata religi Bukit Kasih Toar Lumimut, objek wisata Bukit Doa Kanonang 

mengalamipeningkatan yang luar biasa. Bukit kasih inimenjadi objek wisata budaya 

dan religiusyang terkemuka di Sulawesi Utara. Kemudian menarik perhatian 

pemerintahdaerah Sulawesi Utara untukmengembangkan kawasan Bukit Doa 

sebagaiobjek wisata religius.73 

  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Olivia mengemukakan bahwa ada tujuh 

belas strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata 

Kabupaten Minahasa, diantaranya adalah: (1) Pengembangan souvenir untuk turis 

yang berkunjung, (2) pembangunan penginapan dengan arsitektur daerah dan terkesan 

rumah adat bagi pengunjung yang ingin beristirahat, (3) pembangunan kereta layang 

yang memudahkan pengunjung mengakses seluruh keindahan obyek wisata, (4) 

beberapa fasilitas lokasi harus ditopang oleh pembangkit tenaga supply air, (5) trayek 

langsung dari Kota Manado ke Bukit Kasih Kanonang perlu diadakan agar masyarakat 

dapat menjangkau lokasi ini dengan mudah, (6) promosi ke luar daerah dan keluar 

negeri melalui situs internet, (7) pendidikan bahasa asing perlu dilakukan bagi anak-

anak di sekitar lokasi agar mempermudah komunikasi antar pengunjung dengan warga, 

(8) pertunjukan seni budaya perlu secara rutin dilakukan agar menarik wisatawan, (9) 

                                                        
73Olivia Fransiske Christine Walangitan.Strategi Pengembangan Potensi Wisata  Religius Bukit Kasih 

Toar Lumimut Kanonang Kabupaten Minahasa. 
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kesenian modern perlu dikembangkan dab dijadikan obyek wisata yang dipertunjukkan 

secara insidentil di lokasi wisata, (10) kerjasama dengan biro perjalanan untuk 

mengadakan paket wisata, (12) merangsang seniman untuk terus menghasilkan karya-

karya seni yang dapat ditawarkan kepada pengunjung, (13) kampanye sadar wisata 

bagi masyarakat di sekitar lokasi meliputi kebersihan, keramahan dan lingkungan 

hidup, (14) manajemen pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta supaya 

keuntungan (profit)bisa maksimal, (15) ketidak bergantungan kepada pemerintah harus 

dikembangkan, (16) adanya manajemen dalam hal pendapatan, pengelolaan fasilitas 

pendukung, (17) pengelolaan berkualitas internasional harus dilakukan melalui studi 

banding, pelatihan-pelatihan, seminar dan penataran. 

  Dengan melihat tantangan dan peranan pemerintah masih sangat besar, belum 

dipunyai keunggulan yang menjadi daya saing obyek wisata Bukit Kasih dengan 

obyek wisata sejenis lainnya. Pengoptimalisasian semua potensi obyek wisata Bukit 

Kasih merupakan jawaban dalam mengantisipasi kelemahan dan menghadapi 

tantangan. 

  Penelitian keempat yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Anita Sulistyani Gunawan, Djamhur Hamid dan Maria Goretti Wi 

Endang N.P yang berjudul “Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial 

Ekonomi Masyarakat (Studi pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri)” yang 

bertujuan memahami bagaimana strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dan Badan Pengelola 

Penziarahan Puhsarang, menganalisis dampak dari kawasan wisata Gereja Puh Sarang 
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terhadap masyarakat sekitar secara sosial dan ekonomi, dan mendeskripsikan strategi 

pemerintah dalam pengembangan tempat wisata Gereja Puhsarang terhadap upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.74 

  Gunawan dkk menyimpulkan bahwa peran stakeholderdalam pengembangan 

pariwisata sangat penting. Dari hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa adanya 

pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Kediri dan Badan Pengelola Peziarahan Puhsarang terhadap Wisata Religi Puhsarang 

memiliki dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat, terbukti kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat meningkat setelah adanya pengembangan Wisata Religi 

Puhsarang. Strategi yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Kediri hamper sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dkk meliputi75: 

(1) Peningkatan kegiatan promosi pariwisata melalui pengembangan jaringan 

kerjasama promosi pariwisata, pengadaan website pariwisata serta pemasangan papan 

reklame, (2) pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana meliputi 

transportasi, air dan listrik, kesehatan serta keamanan. (3) peningkatan peran serta 

masyarakat melalui pemberian kesempatan masyarakat untuk berjualan di tempat 

wisata serta peningkatan lapangan pekerjaan di sekitar wisata religi Gereja Puhsarang 

Kabupaten Kediri. 

                                                        
74Anita Sulistyaning Gunawan,dkk.2016.Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi 

Masyarakat(studi pada wisata religi Gereja Puhsarang Kediri).Jurnal Administrasi Bisnis.Vol.32.No.1 
75Ibid 
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  Dengan adanya pengembangan sarana dan prasarana di kawasan Wisata Religi 

Puhsarang yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri 

yang bekerjasama dengan pihak Pengelola Gereja Puhsarang membuat meningkatnya 

jumlah pengunjung yang datang ke Puhsarang. 

  Penelitian kelima yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Agustina Angeliana Belang, Agustina Nurul Hidayati dan Endratno 

Budi Santoso yang berjudul “Arahan Pengembangan Wisata Religi Kegiatan Prosesi 

Jumat Agung Kota Laratanuka” penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

eksploratif menjelaskan tentang potensi kegiatan-kegiatan dalam tradisi prosesi jumat 

agung, atraksi wisata pendukung kegiatan prosesi jumat agung, serta sarana dan 

prasarana penunjang kegiatan wisata dan metode pemetaan perilaku (behavior 

mapping) menjelaskan tentang pemetaan pengunjung.76 

  Kota Larantuka yang terletak di Kabupaten Flores Timur memiliki potensi 

wisata yaitukegiatan Tradisi Prosesi Jumad Agung yang merupakan ritual tahunan. 

Prosesi Jumad Agung adalah upacara inti dari perarakan sengsara dan wafat Tuhan 

Yesus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana arahan pengembangan dengan 

penambahan atraksi wisata seperti pertunjukan seni dan budaya, wisata belanja dan 

pengembangan sarana dan prasarana seperti penginapan yang memanfaatkan rumah-

rumah penduduk atraksi wisata. Penambahan atraksi wisata prosesi jumat agung 

meliputi: (1) Arahan pengembangan obyek dan atraksi wisata hari selasa terakhir masa 

                                                        
76Agustina Angeliana Belang,dkk.2011.Arahan Pengembangan Wisata Religi Posesi Jumat Agung Kota 
Laratanuka.Jurnal Tata Kota dan Daerah.Vol.3 Juli 2011 
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prapaskan, (2) arahan pengembangan obyek dan atraksi wisata hari rabu trewa, (3) 

arahan pengembangan kegiatan hari kamis putih, (4) arahan pengembangan kegiatan 

hari jumat agung, (5) arahan pengembangan kegiatan hari sabtu santo, (6) arahan 

pengembangan kegiatan minggu paskah. 

  Dari beberapa penelitian terdahulu yang berguna sebagai data pendukung 

dalam penelitian ini, dapat kita analisis satu persatu  dengan tujuan membandingkan 

antara peneliti terdahulu yang memiliki kajian sama mengenai penelitian yang penulis 

lakukan dengan cara membandingkan melalui strategi dan hasil penelitian masing-

masing yang berbeda. Dari hasil kelima penelitian tersebut peneliti mempuyai fokus 

pembahasan masing-masing. Pada penelitian Soebagyo fokus untuk membahas 

mengenai potensi, peluang, tantangan dan strategi yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan pariwisata yang masih tradisional dan alami perlu dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan pertumbuhan  ekonomi dengan 

pemberdayaan ekonomi rakyat serta pengembangan paket-paket wisata baru.  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Deddy lebih fokus pada 

pengembangan pariwisata Pantai Lombang yang merupakan asset daerah dapat 

memberikan sumbangsihnya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumenep. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Olivia hasilnya berupa tujuh belas strategi 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan pariwisata kawasan 

Bukit Kasih Toar Lumimut Kanonang di Kabupaten Minahasa. Kemudian penelitian 

selanjutnya oleh  Gunawan, dkk memfokuskan pada pengelolaan wisata religi yang 

memiliki dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat melalui pengembangan sarana 
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dan prasarana di kawasan wisata religi Gereja Puhsarang Kediri yang dilakukan oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dengan pihak pengelola Gereja 

Puhsarang yang juga berdampak pada peningkatan pengunjung. Penelitian selanjutnya 

yang dilakukan oleh Agustina, dkkjuga memfokuskan pada rencana arahan 

pengembangan wisata religi Prosesi Jumat Agung Kota Laratanuka melalui 

penambahan kegiatan-kegiatan serta penambahan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan prosesi jumat agung Kota Laratanuka di Kabupaten Flores Timur. Akhirnya 

bisa ditarik sebuah kesimpulan pada kelima penelitian ini yang hampir sama konteks 

kajiannya yakni mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi 

wisata di suatu daerah. Namun sedikit berbeda dalam hasilnya, dengan demikian maka 

kelima hasil dari penelitian terdahulu ini hampir sama dalam kajian yang dilakukan 

oleh peneliti sekarang yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah dalam 

Mengembangkan Potensi Wisata Religi di Kabupaten Jombang. 
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1. Masih minimnya tingkat kebijakan Pemerintah Daerah dalam 
pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Jombang. 

2. Masih rendahnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata 
pada pasar regional, nasional maupun global. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No.21 
Tahun.2009 Pasal.13 Ayat (6) tentang rencana pengembangan 

kegiatan sektor wisata religi. 
 

Wisata Religi K.H. Abdurrahman 
Wahid sebagai potensi yang dapat 

di kembangkan di Kabupaten 
Jombang. 

Pengembangan Wisata Religi 
Sebagai solusi untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi setempat 
serta meningkatkan daya saing 
daerah di bidan pariwisata. 

Melalui Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Jombang 

dan UPTD Pengelolaan 
Kawasan Religi Makam 
Presiden RI Ke-4 K.H. 
Abdurrahman Wahid. 

Menganalisa potensi sekaligus hambatan dalam 
strategi pengembangan potensi wisata religi K.H. 
Abdurrahman Wahid di Kabupaten Jombang. 

Arahan pengembangan kawasan 
wisata religi K.H. Abdurrahman 
Wahid di Kabupaten Jombang. 

David: strategi 
merupakan cara 
untuk mencapai 
tujuan jangka 
panjang. 
 
Mawhod: 
desentralisasi 
adalah 
pendelegasian 
kekuasaan dari 
pemerintah lokal 
serta pengalihan 
tanggung jawab 
administratif dari 
pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah. 
 
Undang-Undang 
No.32 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah 
Daerah. 
 

 

Purwadarminta: 
pengembangan 
merupakan suatu proses 
untuk memajukan yang 
ditata sedemikian rupa 
dengan memajukan yang 
sudah ada agar menjadi 
menarik dan lebih 
berkembang. 
 
Siswanto: ada dua 
pendekatan 
pengembangan 
pariwisata (1) pendekatan 
kemasyarakatan, (2) 
pendekatan sektoral, (3) 
pendekatan kewilayahan. 
 
Suarka:potensi wisata 
adalah segala sesuatu 
yang terdapat di suatu 
daerah yang 
dikembangkan menjadi 
daya tarik wisata. 
 
Ruslan: wisata religi 
adalah salah satu produk 
wisata yang berkaitan 
dengan keagamaan yang 
dianut oleh manusia. 


