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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah Negara dimana didalamnya terdapat 17.508 

pulau, sangat banyak dibanding negara kepulauan yang lainnya di belahan dunia. 

Dengan banyaknya kepulauan di dalamnya, Indonesia memiliki berbagai macam 

suku bangsa dan budaya yang berbeda di setiap pulaunya, bahkan dalam satu 

pulau pun banyak budaya-budaya yang beraneka ragam dan itu menjadi keunikan 

tersendiri bagi Indonesia, selain itu Indonesia juga memiliki warisan sejarah yang 

menakjubkan serta kekayaan alam yang melimpah dari Sabang sampai Merauke. 

Kondisi ini membuat banyak orang beranggapan bahwa  Indonesia itu merupakan 

lokasi dimana atlantis berada. Jika kita melihat dari segi ekonomi kreatif, kita 

akan melihat peluang besar terhampar disana, dengan kekayaan tersebut Indonesia 

bisa mendapatkan banyak pendapatan dari sektor pariwisata, karena dari sektor 

pariwisata tersebut banyak hal yang berkaitan yang bisa dikembangkan menjadi 

usaha untuk mendapatkan keuntungan serta menambah lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat Indonesia, seperti restoran, penginapan, souvenir, transportasi dan 

masih banyak lagi. 

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan masyarakat luas serta 

menghidupkan berbagai bidang usaha. Pada era globalisasi saat ini, sektor 

pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan menjadi 
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industri yang universal. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi 

daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata1.  

Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang tak pernah mati dan menjadi 

hal yang sangat penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata disuatu 

daerah tertentu maka hal tersebut akan menjadi salah satu pendongkrak 

berkembangnya berbagai potensi daerah tersebut misalnya seperti; kunjungan 

wisatawan domestik maupun mancanegara, berkembangnya ekonomi kreatif, 

membuka lahan pekerjaan yang otomatis sangat berguna untuk membantu 

pengurangan pengangguran. Sektor pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, dan harus 

didukung oleh kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, yaitu: promosi wisata, 

fasilitas yang ditawarkan, akses transportasi dan tempat penginapan. Pariwisata 

telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia, dengan ditandai adanya 

pergerakan manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama serta lainnya.2  

Pariwisata perlu ditingkatkan dan   diperluas   untuk   meningkatkan   

penerimaan   devisa,   memperluas   lapangan pekerjaan dan memperkenalkan 

kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan  tetap  

memperhatikan terpeliharanya kebudayaan  dan kepribadian lokal. Untuk itu perlu 

diambil langkah-langkah dan pengaturan- pengaturan yang lebih terarah 

berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyedian 

fasilitas serta mutu dan kelancaran pelayanan. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa : 

                                                           

       1 Ismayanti. Pengantar Pariwisata. (Jakarta: Grasindo. ) hal. 1 

       2 Sebagaimana yang diuraikan oleh Robinson (3976) dalam Sedarmayanti (2014:2) bahwa 

kegiatan pariwisata dimulai sejak tahun 1254 hingga saat ini. (Sedarmayanti, 2014 Membangun 

dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata, Bandung, PT Refika Aditama, 

cetakan pertama, Hlm 3). 
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1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi,  pengembangan pribadi, atau mempelajari keunukan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan pengusaha. 

Adapun penjabaran mengenai asas, fungsi, dan tujuan pariwisata menurut 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tersebut diatas ialah, bahwa 

Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan 

nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, 

memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, 

mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek 

dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan 

mempererat persahabatan antar bangsa. Perkembangan pariwisata juga 

mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata 

menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya 

akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, 
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wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar 

barang dan jasa. Selanjutnya wisatawan secara tidak langsung menimbulkan 

permintaan akan barang modal dan bahan untuk berproduksi memenuhi 

permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi 

permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, 

perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, 

industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain (Spillane, 1994 : 20).  

 Sejalan dengan hal tersebut dampak pariwisata terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat lokal dikelompokan oleh Cohen (1984) menjadi delapan 

kelompok besar, yaitu (1) dampak terhadap penerimaan devisa, (2) dampak 

terhadap pendapatan masyarakat, (3) dampak terhadap kesempatan kerja, (4) 

dampak terhadap harga-harga, (5) dampak terhadap distribusi masyarakat atau 

keuntungan, (6) dampak terhadap kepemilikan dan control, (7) dampak terhadap 

pembangunan pada umumnya dan (8) dampak terhadap pendapatan pemerintah. 

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah 

wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan 

pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan 

berkembang dengan baik. Negara Indonesia yang memiliki pemandangan alam 

yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata di 

Indonesia. Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan 

industri pariwisata sangatlah besar. 

 Kesadaran akan pentingnya sektor pariwisata sebagai salah satu sumber 

pendapatan bagi pemerintah dari sektor non migas adalah bukan hal baru. Jauh 

sebelum krisis minyak di pasaran internasional pada tahun 1980-an, Pemerintah 
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Indonesia telah melihat potensi kurang lebih terdapat 17.000 pulau dengan 

berbagai adat istiadat dan kebudayaan yang mempunyai keunikan tersendiri yang 

bisa dijadikan sumber pendapatan dan pengembangan daerah. Dunia pariwisata 

harus bisa menjauhkan perencanaan jangka pendek dan harus mulai 

merencanakan proyek jangka panjang. 

Salah satu objek wisata yang penulis pilih untuk dijadikan bahan penelitian 

penulisan skripsi adalah destinasi wisata alam Pantai Pulau Merah yang ada di 

Kabupaten Banyuwangi. Pulau Merah atau Pulo Merah adalah sebuah pantai dan 

objek wisata di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Pantai ini dikenal karena 

sebuah bukit hijau kecil bertanah merah yang terletak di dekat bibir pantai. Bukit 

ini dapat dikunjungi dengan berjalan kaki saat air laut surut. Juga terdapat Pura di 

mana warga yang beragama Hindu di sana melaksanakan kegiatan peribadatan. 

Kawasan wisata ini dikelola oleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, KPH 

Banyuwangi Selatan. Keunikan pantai pulau merah di bandingkan dengan objek 

distinasi wisata yang lain itu dikarnakan pulau merah memiliki spot sunset yang 

menarik buat pecinta photografer belum lagi ini di tambah dengan besarnya 

ombak yang tidak membahayakan pengunjung hingga membuat pengunjung bisa 

menikmati ke indahan laut dengan surfing belum lagi salah satu ke unikan yang 

bisa menjadi daya tarik adalah pasir pantai yang tidak bisa di pantai-pantai yang 

lain bahkan untuk sekelas pulau bali adalah warnya yang dominan merah. 

Latar belakang penulis memilih objek wisata pantai Pulau Merah sebagai 

bahan penelitian adalah karena dirasa objek wisata pantai Pulau Merah memiliki 

tingkat perkembangan yang meningkat kearah signifikan dan mendapat sorotan 

lebih dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan infrasruktur 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pesanggaran,_Banyuwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Banyuwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pura
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
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dan pelayanan dalam rangka menarik minat kunjung wisatawan domestik 

maupun mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan perbaikan jalan 

menuju pantai lokasi pantai Pulau Merah yang sudah direalisasikan oleh Pemkab 

Banyuwangi. Selain itu, pada akhir 2012 lalu, Pemkab Banyuwangi telah 

memperkenalkan Pantai Pulau Merah ke dunia internasional melalui 

penyelenggaraan ajang lomba balap sepeda "Banyuwangi Tour de Ijen".  

Membahas mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana 

infrastruktur daerah, terdapat dua instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas 

serta kewajiban untuk menjalankan amanat Peraturan daerah nomer 6 tahun 

2003, yaitu Dinas Kebudayaan dan Dina Pariwisata Daerah. Hal demikian 

membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi berusaha 

keras untuk membangun sebuah brand image bahwa Banyuwangi sangat layak 

untuk dijadikan sebagai destinasi wisata baik untuk pengunjung domestik 

maupun mancanegara serta sebagai tujuan utama tempat investasi penanaman 

saham usaha. Dua contoh nyata program yang sudah dilaksanakan pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2009 diantaranya yaitu penyelenggaraan 

BEC (Banyuwangi Ethno Carnival)3  dan BTDI  (Banyuwangi Tour De  Ijen)  

yang diikuti  oleh 21  negara telah menjadi agenda tahunan bagi Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi seperti yang telah penulis utaran sebelumnya. 

Untuk lebih meningkatkan perkembangan tersebut maka dibutuhkan 

sebuah Strategi Pengembangan  terbaru dibanding dengan yang ada pada saat ini. 

Hal tersebut bertujuan agar perkembangan wisata pulau merah mampu 

memberikan kontribusi di berbagai aspek. Perkembangan itu mencakup beberapa 

                                                           

       3 https://id.wikipedia.org/wiki/Banyuwangi_Ethno_Carnival 
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aspek antara lain; peningkatan infrastruktur pariwisata oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi, peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun 

mancanegara, peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang 

dikelola masyarakat setempat yang tentu saja dapat memberikan dampak baik 

bagi kesejahteraan masyarakat disekitarnya.  

 Pengembangan wisata tidak hanya soal urusan mendatangkan wisatawan 

untuk meraih manfaat ekonomi. Pengembangan wisata juga menjadi simpul 

untuk pembangunan berbagai sektor lainnyaa. Terdapat lima hal besar yang 

bersumber pada pengembangan wisata. Pertama, konsolidasi infrastruktur. Setiap 

pengembangan destinasi wisata bisa dipastikan harus diikuti dengan perbaikan 

infrastruktur, baik itu jalan, jembatan, kelistrikan, teknologi, dll. 

            Dalam ajang Banyuwangi International Tour de Ijen yang diadakan 

Pemkab Banyuwangi diketahu juga diikuti dengan perbaikan 600 kilometer jalan. 

Pengembangan destinasi Pantai Pulau Merah juga diikuti perbaikan jalan ke 

lokasi.  Tetapi memang ada beberapa destinasi yang infrastrukturnya tetap apa 

adanya, ada yang jalannya tetap tanah di tengah hutan karena memang 

menyesuaiakan dengan konsep adventure yang di usung Pemerintah Kabupaten 

sub bagian Kepariwisataan. 

Kedua, konsolidasi budaya. Yakni terkait bagaimana Banyuwangi 

menumbuhkan rasa bangga warga terhadap budaya daerahnya dengan festival 

budaya yang dikemas dalam atraksi wisata. Festival Gandrung Sewu, 

misalnya,yang diikiuti oleh penari-penari cilik dari seluruh desa. Mereka yang 

dulu berlatih menari hanya ditonton di pentas desa, sekarang berlatih untuk 
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ditonton wisatawan asing dan tokoh-tokoh nasional. Menumbuhkan kebanggaan 

ini jadi modal sosial penting untuk pembangunan daerah. 

 Ketiga, konsolidasi lingkungan. Setiap pengembangan destinasi wisata 

alam harus diikuti dengan pelestarian lingkungan, karena wisatawan mencari 

daerah yang bersih dan nyaman untuk menyegarkan pikiran. 

Keempat, konsolidasi humanisme. Lewat wisata, manusia menghargai satu 

sama lain. Penduduk lokal berinteraksi dengan wisatawan untuk sama-sama 

memberi manfaat positif. Dan kelima, pengembangan wisata akan membentuk 

perilaku manusia. Penduduk lokal akan punya tourism behaviour, lebih ramah, 

sopan, dan menghargai perbedaan. 

Berdasarkan survei independen, belanja turis asing di Banyuwangi sebesar 

Rp 2 juta per hari per orang, sehingga dari wisatawan asing ada devisa sekitar Rp 

52 miliar. Angka fantastais itu masih berasaldari turis asing dan belum 

ditambahkan dengan hasil belanja turis lokal. Hal ini tentu akan memberikan 

dampak berganda untuk menggerakkan ekonomi Banyuwangi dari sektor 

Pariwisata dan belum disertai berbagai sektor lain. 

Sementara itu, Kepala Dinas kebudayaan dan pariwisata dan Kebudayaan 

mengatakan guna mendukung pariwisata di Pulau Merah, pemerintah daerah 

tidak hanya melakukan promosi dan menggelar event tapi juga memfasilitasi  

sejumlah pelaku usaha di sekitar pantai Pulau Merah dengan mengikuti pelatihan 

di Provinsi Bali. Pelatihan ini meliputi manajemen pengelolaan homestay dan 

pengetahuan tentang kuliner. Kegiatan ini bertujuan dengan harapan agar supaya 

warga di sekitar pantai Pulau Merah bisa memberikan pelayanan terbaik kepada 

wisatawan dengan harapan akan semakin meningkatkan antusiasme minat 
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kunjung wisatawan. Selain dalam bentuk penginapan dan sektor kuliner, program 

pengembangan yang telah berjalan ialah berupa tersedianya tempat persewaan 

perahu nelayan untuk wisata keliling pantai,tersedianya persewaan payung 

pantai, tersedianya tempat persewaan papan selancar (surfing) bahkan sampai 

telah dibukanya program pelatihan khusus bagi siapapun yang ingin belajar 

surfing.  

 Namun sangat disayangkan berdasarkan informasi yang penulis dapatkan 

dari beberapa narasumber dan juga berdasarkan hasil observasi penulis sendiri, 

belakangan diketahui terdapat penurunan kondisi keseimbangan alam yang terjadi 

kawasan pantai Pulau Merah dan sekitarnya. Apabila masayarakat sekitar tidak 

pandai-pandai dalam mengelola dan memelihara kelestarian lingkungan maka 

dipastikan alam yang ada beserta segala kekayaan yang terkandung didalamnya 

akan rusak. Diketahui salah satu penyebab penurunan kondisi keseimbangan alam 

di kawasan pantai Pulau Merah adalah akibat dampak perusakan kawasan hutan 

lindung disekitar pantai dikarenakan adanya kegiatan penambangan emas baik 

bersifat legal maupun ilegal . Kegiatan penambangan ini dikhawatirkan selain 

akan merusak hutan juga akan menimbulkan dampak lain yakni limbah tambang 

yang pastinya akan mencemari lingkungan. Seperti yang sudah diketahui dampak 

buruk limbah bagi lingkungan sekitar sangat banyak dan berbahaya misalnya 

seperti, perubahan warna, rasa dan bau air , meracuni air laut yang dapat 

membayakan mahluk hidup didalamnya maupun manusia disekitarnya. Seperti 

yang beberapa waktu lalu telah ramai diberitakan melalui media masa tentang 

adanya banjir lumpur yang melanda kawasan perairan pantai Pulau Merah yang 

menjadi destinasi wisata andalan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Air 
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pantai yang biasanya terlihat bening, menjadi keruh dan coklat, sehingga beberapa 

wisatawan asing dan domestik terpaksa membatalkan aktivitasnya untuk 

berselancar karena tidak memungkinan untuk berolahraga surfing tersebut. 

Salah satu narasumber yang merupakan Anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) 

Pulau Merah Yogi Turnando mengatakan lumpur menggenangi air laut Pulau 

Merah sebenarnya sudah lama yakni sejak 26 Juni 2016, namun lama-kelamaan 

semakin keruh dan terjadi banjir lumpur hingga menerjang pemukiman warga. 

Menurut Yogi, dugaan sementara banjir lumpur tersebut karena aktivitas 

penambangan emas di kawasan hutan gunung Tumpang Pitu yang merupakan 

pembatas langsung antara laut  dengan darat yakni area permukiman warga sekitar 

pantai Pulau Merah. Gunung Tumpang Pitu memiliki nilai penting bagi 

masyarakat sekitar karena berfungsi sebagai benteng alami dari terjangan tsunami 

dan daya rusak musim angin barat, sehingga keberadaan lahan eksploitasi 

tambang emas itu memiliki korelasi dengan aspek keselamatan warga.  

Akibat adanya aktivitas penambangan emas tersebut menyebabkan hutan 

di kawasan setempat gundul, sehingga air yang bercampur tanah langsung turun 

ke muara sungai saat hujan deras mengguyur di kawasan tersebut. Hal demikian 

membuat sungai-sungai yang kecil itu tidak mampu menampung air hujan beserta 

lumpur dari kawasan hutan gunung Tumpang Pitu, sehingga masuk ke muara 

sungai hingga akhirnya menuju ke laut. Jika hal ini dibiarkan terus, maka 

permukiman penduduk di sekitar pantai Pulau Merah juga terancam dan  

kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara akan turun, sehingga dapat 

memengaruhi pendapatan sektor pariwisata yang sudah dikelola dengan baik oleh 

masyarakat di sekitar pantai Pulau Merah.  
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Dampak lain yang disebabkan penurunan kondisi alam ini ialah 

menurunnya hasil panen ikan para nelayan dikarenakan penurunan jumlah 

populasi ikan dikawasan perairan pantai Pulau Merah dan sekitarnya. Data dari 

Badan Pusat Statisti (BPS) Banyuwangi, terjadi penurunan produksi tangkap ikan 

perairan laut dan umum di Kecamatan Pesanggaran. Sepanjang 2014, total 

produksi tangkap laut dan perairan umum mencapai 18.323,39 ton. Jumlah ini 

turun sepanjang 2015 menjadi 11.439 ton. Kondisi ini membuat para nelayan 

resah. Mereka berusaha memutar otak tetap bertahan hidup dari hasil perairan 

laut. Banyak petani terpaksa menderita kerugian ratusan juta rupiah. Sekitar 500 

kubik lumpur mengalir ke laut dan menurunkan tangkapan ikan di sekitar Pesisir 

Pulau Merah dan dikhawatirkan  hal ini akan meluas ke perairan sekitar seperti 

pantai Lampon, Pantai Pancer dan Rajegwesi yang sejalur dengan garis pantai 

Pulau Merah. Hal ini tentu merupakan PR besar bagi Pemkab Banyuwangi dalam 

usahanya guna menjaga kelestarian alam sekitar namun dengan langkah-langkah 

yang efektif dan efisien agar tidak terjadi perselisihan di berbagai pihak.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti dan 

mengkaji lebih dalam terkait implementasi rencana strategis pengembangan obyek 

pariwisata Pantai Pulau Merah yang sudah dan sedang di kerjakan oleh Dinas 

kebudayaan dan pariwisata Kab. Banyuwangi dalam skripsi yang berjudul 

“Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pulau Merah Banyuwangi (Studi 

di Dinas kebudayaan dan pariwisata Kab. Banyuwangi). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka 

yang menjadi rumusan masalah, yaitu: 

1.  Bagaimana Strategi Pengembangan dinas kebudayaan dan pariwisata dalam 

mengembangkan wisata pulau merah kabupaten Banyuwangi? 

2.  Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat strategi 

pengembangan wisata pulau merah kabupaten banyuwangi?   

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi dinas kebudayaan dan pariwisata dalam  

pengembenga wisata pulau merah kabupaten banyuwangi. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

proses strategi pengembangan wisata pulau merah kabupaten banyuwangi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bentuk informasi    

dan pengetahuan, terutama pada mereka yang tertarik pada; Strategi 

Pengembangan Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam Pengembangan Wisata 

Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi. 

b. Bahan kajian membangun pemikiran serta wacana dalam pengembangann Ilmu 

Pemerintahan khususnya dan ilmu pengetahuan umumnya 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan perbandingan 

bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan kepada Pemerintah, dalam hal ini, Dinas kebudayaan dan 

pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam mengambil Strategi Pengembangan 

yang berkenaan dengan Strategi Pengembangan dalam pengembangan wisata 

Pulau Merah Banyuwangi. 

b. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi  strategi terkait, yaitu wisata pantai pulau 

merah kabupaten banyuwangi. 

c. Sebagai pengetahuan mengenai pentingnya peran pemerintah dalam 

pengembangan wisata pantai pulau merah. 

E. Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konsepual ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan tentang 

makna dan arti kata yang ada didalam permasalahan yang disajikan. Dengan 

adanya penegasan arti kata tersebut akan mempermudah dalam memahami 

maksud yang tercantum dalam penelitian. Definisi konsep yang dipakai oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Model Kebijakan  

Model Kebijakan adalah pendekatan  secara   keseluruhan   yang berkaitan  

dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan  eksekusi  sebuah  aktifitas dalam 

kurun waktu  tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat  koordinasi tim  kerja, 

memiliki  tema, mengidentifikasi  faktor  pendukung  yang  sesuai  dengan  

prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan 
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memiliki taktik untuk mencapai tujuan  secara  efektif. Strategi dibedakan  dengan  

taktik  yang  memiliki  ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih 

singkat.  

Selanjutnya   Siagian   (2004)   menyatakan   bahwa   strategi   adalah   

serangkaian keputusan   dan   tindakan   mendasar   yang   dibuat   oleh   

manajemen   puncak   dan diimplementasikan  oleh  seluruh  jajaran  suatu  

organisasi  dalam  rangka  pencapaian tujuan  organisasi  tersebut.  Pengertian  

strategi  lainnya  seperti  yang  diutarakan  Craig  & Grant  (1996)  adalah  strategi  

merupakan  penetapan  sasaran  dan  tujuan  jangka  panjang sebuah  perusahaan  

dan  arah  tindakan  serta  alokasi  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk 

mencapai sasaran dan tujuan. Jadi, apabila disimpulkan dari beberapa definisi di 

atas maka strategi perusahaan adalah  gabungan  dari  kegiatan  yang  

direncanakan  dan  reaksi  untuk  mengantisipasi persaingan dan perkembangan 

yang tidak terduga. 

b. Pengembangan Pariwisata 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002, 

pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan kaidah dan ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya 

untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum 

berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolution) , dan perubahan 

secara bertahap. Menurut Tessmer dan Richey (dalam Alim Sumarno, 2012) 

pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, 

tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. 
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Perngembangan bertujuan menghasilakn produk bersarkan temuan-temuan uji 

lapangan. Dari pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan pengembangan merupakan 

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

atau memperbaiki suatu hal sehingga meningkat kearah yang lebih baik dan 

berkualitas.  

 Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 2009, 

tentang kepariwisataan, disebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Konsep Pariwisata. 

Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata yang bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai 

wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan 

pengusaha. 

Pengembangan Pariwisata Menurut Swarbrooke (dalam Aji Sumarno, 

2002) merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam 

berbagai sumber daya pariwisata yang dan mengintegrasikan aspek diluar 

pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan 

kelangsungan pengembangan pariwisata.  

 Pengembangan Pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat salah 

satu obyek wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik 

untuk mengunjunginya (Yoeti, 1997). Pengembangan wisata diperlukan bila akan 

menjadikanwisata tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan. pengembangan 

dilakukan baik dalam obyek wisatanyan maupun fasilistas-fasilitas yang ada di 
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kawasan obyek wisata tersebut. Menurut Doglass (dalam Fandeli, 2000) 

pengembangan wisata di kawasan alam harus memerhatikan beberapa prinsip  , 

antara lain : 

(1) pengembangan wisata alam harus sesuai dengan rancangan tata ruang, (2) 

menyesuaikan antara potensi alam dengan tujuan pengembangan, (3) sedapat 

mungkin pengembangan yang dilakukan mempuanyai fungsi ganda, dalam arti 

memberikan keuntungan secara ekonomi dan tidak meninggalkan aspek 

konservasi.  

 Berdasarkan paparan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan pariwisata merupakan usaha dalam rangka pengoptimalan sektor 

wisata berdasarkan temuan-temuan uji lapangan yang sudah dilakukan 

sebelumnya bahwa obyek wisata tersebut akan mampu menarik minat kunjung 

wisatawan dan memberi dampak yang bersifat menguntungkan bagi masyarakat 

luas.   

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu 

variabel diukur dan observasi lapangan. Indikator dari penelitian Strategi 

Pengembangan Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam Pengembangan Wisata 

Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:  

1. Strategi Pengembangan Dinas kebudayaan, pariwisata dan 

Kebudayaan Dalam Rangka Mengembangkan Obyek Wisata Alam 

Pantai Pulau Merah 
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a. Promosi Tentang Wisata Pulau Merah  

Promosi mengenai obyek wisata alam pantai Pulau Merah perlu dilakukan 

sebagai bentuk kegiatan dalam rangka menarik minat kunjung wisatawan. seiring 

berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi, promosi dan pengenalan 

mengenai pantai Pulau Merah ini bisa dilakukan dengan bantuan alat teknologi 

seperti promosi melalui media online yang melibatkan jaringan kabel atau 

nirkabel. Selain itu juga bisa menggunakan poster-poster yang dicetak semenarik 

mungkin yang bisa menggambarkan bagaimana keindahan pantai Pulau Merah 

sehingga dapat menimbulkan ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut dengan 

berkunjung secara langsung. Dua hal berikut tampaknya sudah mulai dilakukan 

oleh masyarakat Banyuwangi baik yang bersentuhan langsung dengan 

pengembangan wisata pantai Pulau Merah maupun kalangan masyarakat yang 

hanya ingin membantu kegiatan promosi wisata ini secara sukarela misalnya, 

dengan cara memposting hasil kunjungan wisata mereka melalui sosial media 

sehingga dengan begitu, diharapkan masyarakat luas bisa mengetahui dan ikut 

tertarik kemudian melakukan kunjungan wisata. 

b. Perbaikan Infrastruktur Pariwisata Pulau Merah 

 Langkah tepat yang sudah dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi adalah 

memperbaiki infrastruktur pariwisata di kawasan pantai Pulau Merah. Hal ini 

dibuktikan dengan telah diperbaikinya akses jalan yang dulu mengalami 

kerusakan parah saat akan menuju lokasi obyek wisata. Pembangunan 

infrastruktur umum seperti toilet dan masjid dan juga jembatan.  

c. Menggelar Event Tahunan Surfing Internasional 



18 

 

 Pemkab Banyuwangi memang tidak ada habisnya merealisasikan ide-ide 

kreatif demi menarik minat kunjung wisatawan. Hal ini di buktikan dengan 

diadakannya berbagai even tahunan seperti even selancar dengan skala 

internasional dan juga ajang lomba balap sepeda dalam rangkaian acara 

Banyuwangi Tour de Idjen yang melibatkan banyak masyarakat termasuk turis 

asing.  

d. Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pulau Merah 

 Dalam rangka pengembangan wisata khususnya pada program 

pengembangan pantai Pulau Merah, Pemkab Banyuwangi tak pernah absen 

mengajak seluruh masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi aktif melalui 

kegiatan positif dalam memajukan obyek wisatanya, seperti misalnya masyarakat 

diberikan izin membuka lahan industri kecil dan menengah  baik dalam bidang 

kuliner, tempat sewa kebutuhan pengunjung  (papan surfing, ban renang, baju 

renang, dsb), serta tempat penginapan pengunjung. 

2. Pemetaan Kekuatan dan Kelemahan Obyek Wisata Bahari Pantai Pulau 

Merah  

a. Potensi Peningkatan Ekonomi Daerah. 

b. Pewarisan Budaya Lokal 

c. Destinasi dan Branding Image Pariwisata Daerah. 

d. kurangnya fasilitasi permainan 

3. Strategi Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam peningkatan UMKM di 

Daerah Wisata Pulau Merah. 

a. Penetapan kebijakan pemerintah mengenai UMKM 
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b. Pelaksanaan teknik dan konsep pengendalian kualitas  

c. Keterlibatan Dinas terkait dengan pelaku industry 

d. Harmonisasi dan Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten, Pihak Pengelola 

Tambang Emas dan Masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian tentang Strategi Pengembangan Dinas kebudayaan dan 

pariwisata dalam Pengembangan Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi 

dengan menggunakan penelitian deskriptif, kualitatif. Dalam penelitian ini , 

peneliti akan menjelaskan mengenai Strategi Pengembangan Dinas kebudayaan 

dan pariwisata dalam Pengembangan Wisata Pulau Merah Kabupaten 

Banyuwangi. Selain itu peneliti akan menjelaskan faktor yang menjadi kendala 

dalam upaya Strategi Pengembangan Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam 

Pengembangan Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam peneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.4 Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di teliti. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah dalam masyarakat, termasuk di dalam tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, antara lain tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

                                                           

     4  Nazir, moh. 2003 metodologi penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm 54. 



20 

 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan 

sendiri, untuk kemudian disiarkan langsung.5 Data tersebut dapat berupa data 

(catatan) penelitian dari hasil observasi dan data hasil wawancara dengan subyek 

penelitian. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan 

wawancara secara langsung dengan informan di lingkungan kerja dinas 

kebudayaan dan pariwisata dan kebudayaan serta catatan lapang peneliti selama 

penelitian.  

b. Data Sekunder 

 Data Sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, datau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Data Sekunder merupakan data pendukung dari data primer6, yang 

dapat berupa perda dinas kebudayaan dan pariwisata dan kebudayaan kabupaten 

banyuwangi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini data 

sekunder yang peneliti dapatkan dari dinas kebudayaan dan pariwisata dan 

kebudayaan antara lain yaitu pelibatan warga setempat wilayah pantai dan 

sebagaianya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

 Sebagai metode ilmiah obsevasi dapat diartikan sebagai pengamatan, 

meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh 

                                                           

     5 Kartini Kartono,1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial, Penerbit Mandar Maju, Bandung. 

     6 Ibid 
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alat indra.7  Jadi dalam penelitian ini observasi langsung dilakukan di Dinas 

kebudayaan dan pariwisata dan kebudyaan kabupaten banyuwangi Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara langsung kepada peneliti 

tentang perihal yang akan diteliti sehingga peneliti mengetahui secara mendalam 

tentang bentuk Strategi Pengembangan Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam 

Pengembangan Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi dan kendala 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data 

yang sudah ada.8  Studi Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dan data 

yang diperolehdilapangan dan mendapat gambaran dari sudut pandang subyek 

melalui suatu media tertulis dan dokemen lainnya yang ditulis atau dibuat 

langsung oleh yang bersangkutan. 

c. Wawancara 

 Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan sebuah 

dialog yang dilakukan oleh peneliti lansung kepada informan atau pihak yang 

berkompeten dalam suatu permasalahan.9 Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara secara langsung kepada subyek penelitian untuk memperoleh data 

yang diinginkan terkait dengan penelitian ini. 

4. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Peneliti 

                                                           

     7  Suharsimiarikunto,2002. prosedur penelitian suatu pendekatan prakter, rineka cipt, Jakarta. 

Hlm. 133 

     8 Ibid Hlm:128 

     9 Ibid hlm: 130 
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menetapkan para narasumber yang diharapkan bisa memberikan informasi seluar-

luasnya terutama yang berhubungan dengan Strategi Pengembangan Dinas 

kebudayaan dan pariwisata dalam Pengembangan Wisata Pulau Merah Kabupaten 

Banyuwangi. Agar didapatkan informasi yang akurat dan mendalam maka peneliti 

menetapkan syarat atau karakteristik subyek penelitian sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

2. Kepala Bidang Sub Dinas Sarana Pariwisata 

3. Staff Bidang Sarana Pariwisata 

4. Masyarakat Sekitar Pantai Pulau Merah 

5. Pengunjung Pantai Pulau Merah 

5. Lokasi penelitian 

 Dalam penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Dinas kebudayaan 

dan pariwisata dalam Mengembangan Wisata Pantai Pulau Merah Kabupaten 

Banyuwangi, peneliti akan melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Banyuwangi,Jl Pulau Mendanau 2 Banyuwangi Jawa timur. 

6. Analisa Data 

 Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai 

sepajang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis 

data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman.10   Adapun analisis data 

meliputi: 

 

 

 

                                                           

     10 Emzi.2010. metode penelitian kualitatif. Analisis data. Rajawali pers. PT. grafindo persada. 

Jakarta. Hlm 129-136 
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Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Emzi (2010) 

1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan Data yaitu mengumpulkan data dilokasi studi dengan 

melakukan observasi wawancara mendalam dan mencatat dokumen 

dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat 

dan menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan 

data berikutnya. Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara 

langsung pada Bapemperda untuk mendapatkan data yang diinginkan 

dalam penelitian tentang Strategi Pengembangan Dinas kebudayaan dan 

pariwisata dalam Pengembangan Wisata Pulau Merah Kabupaten 

Banyuwangi. 

2. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan dan abstraksi data kasar dalam field note. Proses ini 

berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset, bahkan dimulai sebelum 

Pengumpulan 

Data 

Kesimpulan-

Kesimpulan: 

Penarikan/Verivikas

i 

Reduksi Data 

Penyajian 

Data 
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proses pengumpulan data dilaksanakan. Data yang diperoleh dari Dinas 

kebudayaan dan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Banyuwangi 

akan dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalammemfokuskan pada 

hal-hal penting yang relevan, sehingga akan mempermudah dalam 

penyajian data. 

3. Sajian Data (data display), 

 Sajian data (data display) adalah suatu rakitan organisasi, 

informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. 

Dalam proses ini antara lain dilakukan pembuatan matrik, 

gambar/skema, jaringan kerja keterkaitan kegiatan maupun tabel. 

Kesemuannya itu dirancang untuk merakit informasi secara teratur agar 

mudah dilihat serta dimengerti secara kompak. Penyajian data 

digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti dan 

menjawab mengenai bagaimana strategi Bapemperda dalam Strategi 

Pengembangan Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam Pengembangan 

Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi. Pada langkah ini peneliti 

berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang 

dapat disimpulkan dan memiliki makna tertulis. Proses penyajian data 

dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar 

fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang 

perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 
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4. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing).

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah data 

yang diperoleh tentang Strategi Bapemperda dalam merealisasikan 

Strategi Pengembangan Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam 

Pengembangan Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi disajikan 

dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah, maka 

selanjutnya akan disimpulkan. Melalui penarikan kesimpulan, temuan 

baru dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas setelah diteliti. 

Berdasarkan analisis interactive model, kegiatan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan 

proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya 

yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Dengan demikian reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran 

keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang 

saling menyusul. 


