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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang 

melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya 

dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang 

sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara setelah 

minyak bumi dan gas alam. Indonesia di kenal dengan potensi pariwisatanya di 

mancanegara, mulai dari wisata pantai, kebudayaan, pegunungan dan danau 

danaunya yang sangat indah, salah satu tempat wisata di indonesia yang sangat di 

gemari wisata asing yaitu pulau bali yang sangat kuat dengat kebudayaan dan 

pastinya dalam sektor wisatanya
1
. 

 Daerah merupakan bagian dari suatu wilayah sebagai teritorial yang di 

tentukan atas pengertian batasan dan weweng adsministratif yang didasarkan pada 

perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat 

dan pengusaha. Pengelolaan kawasan pariwisata merupakan bagian kegiatan 

ekonomi yang multi dimensional dan tidak hanya mempunyai output ekonomi 

atau nilai finansial yang diperoleh tetapi juga menyangkut persoalan sosial, 

agama, budaya dan keamanan yang bahkan menjadi ruh pariwisata untuk 

dieksploitasi menjadi daya tarik wisata yang mempunyai daya jual tinggi. 

Pariwisata berkembang menjadi industri pariwisata yang melibatkan berbagai 

pihak yang bahkan antar daerah atau negara. 

Pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam suatu wilayah. Bila 

dikembangkan dengan baik maka akan menjadi suatu potensi yang dapat 

meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya peran dari 

pemerintah dalam pengembanganya. Pengembangan pariwisata harus merupakan 

pengembangan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh 
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manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, fisik, dan sosial 

dari suatu Negara
2
. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara 

garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk 

fasilitas, kegiatan koordinasi antara aperatur pemerintah dengan pihak swasta, 

pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. 

Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan 

peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata.  

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menentukan arah pengelolahan  

pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi  

pengelola yang berperan didalam memainkan peran masing-masing. 

Pengembangan daerah secara tidak langsung akan menimbulkan perubahan-

perubahan sosial di kalangan masyarakat setempat. Untuk itu perlu adanya 

perencanaan yang mencakup aspek sosial untuk mencegah perubahan ke- arah 

yang negatif. Dua hal yang perlu dilakukan oleh pihak Pemerintah dan perencana, 

yaitu melakukan penelitian dampak sosial dan ekonmi yang mungkin ditimbulkan 

untuk merancang beberapa usaha pengembangan sehingga dampak positif bisa 

dimaksimalkan dan dampak negatifnya diperkecil, dan sejauh mungkin 

mengikutsertakan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengembangan. 

Penduduk setempat harus mengetahui bahwa mereka mempunyai kepentingan 

terhadap keberhasilan daerah pariwisata yang bersangkurtan. 

 Disisi lain pengembangan pariwisata berada pada area tatanan wilayah 

administrasi Pemeritah Daerah yang memiliki otoritas dan otonomi daerah yang 

mempunyai implikasi luas terhadap pengembangan parwisata. Dalam pengelolaan 

potensi pariwisata akan terjadi saling ketergantungan antara daerah yang satu 

dengan yang lain. Pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan 

dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan 

memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dan 

kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan 

pengaturan yang lebih terarah berdasrkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain 
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di bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan 

terhadap obyek pariwisata.  

 Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif 

dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar 

dapat menjamin berlangsungya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang 

investor guna meningkatkan aktivtas pariwisata yang selanjutnya melalui 

pengelolaan berbagai potensi secara optimal. Diharapkan akan dapat menarik 

dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal pada obyek wisata desa 

yaitu, Danau Klakah yang berada di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dan 

dapat diarahkan pada peningkatan ekonomi dan pada gilirannya akan memberi 

dampak secara langsung terutama dalam meningkatakan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Kabupaten Lumajang mulai 2016 sampai saat ini fokus mengembangkan 

potensi wisatnya, Kabupaten Lumajang dapat dikatakan daerah yang sangat 

banyak destinasi wisata dan banyak digemari wisatawan lokal maupun asing. 

Kabupaten Lumajang juga terkenal akan tempat wisata alamnya yang khas, yaitu 

seperti danau, gunung, telaga, laut dan masih banyak destinasi bagi para 

wisatawan. Kabupaten Lumjang banyak memiliki tempat wisata alam dan sangat 

baik untuk pembelajaran  bagi wisatawan dalam pelestarian alam sekitar dan 

sangat tepat untuk wisatawan yang menggemari wisata alam.  

 Saat ini para wisatawan tidak hanya menggemari destinasi wisata yang 

mempunyai keindahan alamnya saja, tetapi juga menginginkan untuk berinteraksi 

dengan masyarakat sekitar, Oleh karna itu, mulai berkembang jenis wisata minat 

khusus yaitu wisata alternatif yang disebut dengan Desa wisata. Desa wisata 

merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku
3
.  Desa wisata ini menawarkan 

kegiatan wisata yang menekankan pada unsur-unsur pengalaman dan bentuk 

wisata aktif yang melibatkan wisatawan berinteraksi  langsung dengan masyarakat 
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setempat, dan Kabupten Lumajang merupakan salah satu daerah yang mempunyai 

atau menerapkan konsep desa wisata tersebut. 

 Pembentukan destinasi desa wisata merupakan pembangunan parwisata 

berbasis masyarakat yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh terhadap 

unsur Daya Tarik Wisata (DTW) Alam, budaya dan buatan manusia hal ini sesuai 

dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Desa 

Wisata,bab II pasal 2 dan bab III pasal 5, diantaranya meliputi Kelurahan 

Ditotrunan Kecamatan Lumajang, Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono, Desa 

Wonorejo Kecamatan Kedungjajang, Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah, Desa 

Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso, Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung, 

Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto, Desa Tanggung Kecamatan Padang, Desa 

Argosari Kecamatan Senduro, Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe, Desa 

Jokarto Kecamatan Tempeh, Desa Selok Awar-awar kecamatan Pasirian, Desa 

Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo, Desa Sumbermujur Kecamatanm Candipuro, 

Desa Bulurejo Kecamatan Tempusar  Desa Wonokerto Kecamatan Tekung, Desa 

Sidorejo Kecamatan Rowokangkung, Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilanggun, 

Desa Gucialit Kecamatan Gucialit dan Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko. 

 Pengembangan desa wisata ini harus memperhatikan kemampuan dan 

tingkat penerimaan masyarakat setempat yang akan dikembangkan menjadi desa 

wisata tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan 

masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisata, serta 

menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat.  

 Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Desa 

Wisata, Terdapat juga kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah 

Kabupaten Lumajang dengan tujuan meningkatkan posisi peran masyarakat dalam 

pembangunan kepariwisataan, membangun dan menumbuhkan sikap dan 

dukungan sebagai tuan rumah, memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan 

potensi pariwisata.
4
 Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis), merupakan kelompok 

masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata, dengan dibentuknya 

Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) sebagai penggerak sadar wisata di 
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lingkungan desa wisata tersebut. Kelompok Sadar Wisata juga turut membantu 

dari segi promosi atau pengenalan dan juga turut membantu dalam meningkatkan 

kebersihan serta membangun beberapa spot untuk berfoto-foto dan membuat 

rumah pohon, dan Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) juga mendapat dukungan 

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti pelatihan Kelompok Sadar Wisata 

ke Jogjakarta untuk belajar dan memahami dalam pengelolaan pariwisata. sumber 

dana pembangunan atau pengelolaan yang diterapkan oleh Kelompok Sadar 

Wisata berasal dari retrubusi tiket masuk pada objek wisata 

 Destinasi desa wisata Danau Klakah atau disebut dengan Ranu Klakah 

terletak di Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Ranu 

Klakah berada pada ketinggian 900 mdpl dengan kedalaman mencapai 30 meter 

dan Jarak tempuh dari pusat Kota Lumajang 17 km atau sekitar 30 menit dan 

hanya berjarak 1 km dari Ranu Pakis yaitu wisata danau lain yang juga 

mempunyai keindahan untuk para wisatawan. Objek wisata ini bagian dari 

Segitiga Danau yang merupakan salah satu unggulan di Kabupaten Lumajang. 

Dua diantaranya adalah Ranu Bedali dan Ranu Pakis dan lokasinya saling 

berdekatan. Ranu Klakah sendiri memiliki luas sekitar 24 Ha dengan panorama 

berlatarkan Gunung Lamongan yang tingginya 1668 mdpl. Jika dilihat dari 

ketinggian, selain sensasi matahari terbit, di Danau klakah juga bisa menikmati 

berbagai sarana wisata seperti perahu angsa, rakit bambu tradisional dan area 

pemancingan. Bagi pencinta kuliner terdapat juga kedai sepanjang bibir danau 

yang menyajikan masakan yang dimana menu dari kedai tersebut menyajikan 

tangkapan hasil nelayan Danau Klakah. 

 Jumlah kunjungan Tahun 2014-2016 di Danau Klakah berdasarkan data 

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, pada tahun 2014  

wisatawan nusantara 17.239 pengunjung, dan wisatawan mancanegara 88 

pengunjung sehingga jumlah keseluruhan wisatawan pada tahun 2014 mencapai 

17.327 pengunjung. Pada tahun 2015 untuk wisatawan nusantara 18.190 

pengunjung, dan wisatawan mancanegara tidak ada, sehingga jumlah keseluruhan 

tahun 2015 mencapai 18.190 pengunjung. Pada tahun 2016 untuk wisatawan 
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nusantara 19.126 pengunjung, dan wisatawan mancanegara tidak ada, sehingga  

jumlah keseluruhan tahun 2016 mencapai 19.126 pengunjung. 

Tabel| 1.1 

Kunjungan Wisatawan ke Ranu Klakah Dari Tahun 2014-2016 

Tahun 2014 2015 2016 

Wisnus 17.239 18.190 19.126 

Wisman 88 - - 

Jumlah 17.327 18.190 19.126 

 

 Sumber: Rekap kunjungan tahun 2014-2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

 Kabupaten Lumajang, 2016 

 Berdasarkan Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 

terlihat bahwa adanya peningkatan wisatawan nusantara dari tahun ke tahun, pada 

tahun 2014-2016. Namun jika kita bandingkan dengan pengunjung pada objek 

wisata Ranu Pani yang terdapat di Kabupaten Lumajang pada tahun 2014-2016 

yang sebanding bisa mencapai 39.379 pengunjung, apakah yang menyebabkan hal 

ini terjadi? sejauh manakah peran pemerintah Daerah dalam pengelolahan sektor 

pariwisata Danau Klakah. 

 Implementasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah terealisasi dan 

peran yang mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah seperti adanya 

pembangunan spot foto yang juga atas peran kelompok Masyarakat, Tanggung 

jawab Pemerintah Daerah Penegasan dan yang harus di lakukan meliputi 

kosistensi tentang tata guna lahan untuk pengembangan kawasan wisata, termasuk 

kepastian hak kepemilikan, System persewaan, dan sebagainya. Perlindungan 

lingkungan alam dan cagar budaya untuk mempertahankan daya tarik objek 

wisata, termasuk aturan pemanfaatan sumberdaya tersebut. Penyediaan 

infrastruktur seperti angkutan dan jalan untuk  pariwisata. Keamanan dan 

kenyamanan berwisata dan kelayakan fasilitas wisata. Pendampingan dalam 

promosi wisata melalui kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri dan 
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Pengembangan sumberdaya manusia di sekitar objek wisata melalui Kelompok 

Masyarakat Sadara Wisata Tentang desa wisata.  

 Berdasarkan Peraturan Bupati No.79 Tahun 2014, Maka kewenangan dan 

tanggung jawab pembangunan infrastruktur Desa Wisata merupakan aspek 

penting bagi Peran Pemerintah, kewenangan dan tanggung jawab di laksanakan 

dari Pemerintah Desa, Kecamatan dan Dinas Pariwisata. Peran Dinas Pariwisata 

dalam koordinasi, pembangunan infrastruktur dan pengembangan dengan 

masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadikan lebih baik 

dalam sektor promosi serta mengembangkan kenyamanan dan keamanan Desa 

Wisata. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka, Implementasi Pemerintah Daerah 

sangat penting dalam pengembangan pariwisata, Potensi pariwisata Desa Wisata 

Tegal Randu memiliki peluang besar untuk dibangun dan diberikan pelayanan 

penyediaan infrastruktur seperti pelayanan transportasi berupa angkutan khusus 

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah hingga saat ini masih belum tersedia. 

Kenyamanan dan keamanan di tempat wisata supaya para wisatawan merasa 

nyaman dan senang, sehingga dapat sering mengunjungi tempat wisata. 

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk 

dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Dinas Pariwisata 

Dalam Pengelolaan Potensi wisata 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas, maka 

penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan 

Potensi wisata di Desa wisata Danau Klakah ? 

2. Apa yang menjadi kendala Dinas Pariwisata dalam Mengimplementasikan 

Kebijakan pengelolaan potensi wisata Danau Klakah di Desa Wisata Tegal 

Randu Kecamatan Klakah?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dalam 

pengelolaan potensi wisata di Danau Klakah Desa Tegal Randu 

Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang 

2. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah dalam menghadapi 

kendala dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan potensi pariwisata di 

Danau Klakah Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten 

Lumajang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai refrensi 

dan menambah literatur untuk penelitian tentang pengelolaan, 

pengembangan serta pemberdayaan tentang peran Pemerintah Daerah 

dalam pengelolaan potensi pariwsata. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Bagi penulis dan pembaca hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sarana mendapatkan pengalaman dan wawasan berfikir tentang 

pengelolaan potensi pariwisata, Selanjutnya bagi Dinas Pariwisata 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan rekomendasi dalam 

pengelolaan potensi pariwisata. 
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E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Konseptual terdiri satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala 

atau menyatakan suatu ide gagasan tertentu. Menurut Bailey menyebutnya 

sebagai presepsi mental image atau abstraksi yang dibentuk dengan 

menarasikan hal-hal khusus dalam sebuah penelitian yang tentunya 

memiliki konsep dasar guna memberikan batasan-batasan yang berkaitan 

dengan konsep dasar dalam penelitian ini.
5
 Adapun konsep yang di 

terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Peraturan Bupati No. 79  Tahun 2014 

 Peraturan Bupati Luamajang tentang Destinasi Wisata Satu 

Kecamatan Satu Desa Wisata Di Kabuaten Luamajang, Bab III 

Pasal 3 tentang Pembentukan Desatinasi Wisata.  

1) Dalam rangka mengembangkan daerah tujuan wisata 

dengan pembentukan destinasi wisata dengan kebijakan 

satu Kecamatan satu Desa Wisata. 

2) Pembentukan Desa destinasi wisata sebagaimana 

dimaksut ayat (1), dilakukan sesuai dengan usulan dari 

masing-masing Kecamatan berdasarkan musyawarah.
6
   

b) Implementasi Kebijakan 

 Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam 

kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. 

Menurut George C. Edward ada 4 faktor penting dalam 

mengimplementasikan kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumber 

daya, Kecenderungan atau tingkah laku serta struktur birokrasi
7
. 

Dalam praktiknya implementasi kebijakan adalah suatu proses 

adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Implementasi 

Kebijakan menyangkut minimal tiga hal yaitu, adanya tujuan atau 

sarana kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian 

                                                           
5
 Iqbal Hasan,2004, Analisis Data Penelitian dengan Statistik,Bumi Aksara, Hal 71. 

66
 Peraturn Bupati Luamajang Nomor 79 tahun 2014, Bab III Pasal 3 

7
 Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori, proses dan studi kasus, Buku Seru, Jakarta, 2014 hlm. 

177. 
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tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Implementasi kebijakan secara 

sederhana Implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan.   

c) Pengelolaan 

 Menurut Drs. Winarno Hamiseno pengelolaan adalah 

substantif dari mengelola. Sedangkan mengelola adalah suatu 

tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan 

dan penilaian.
8
  Mengacu pada uraian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan rangkaian prosedur 

sampai mendapatkan hasil. Sehingga pengelolaan yang baik maka 

akan mendapatkan hasil yang baik pula. Pengelolaan dilakukan 

agar potensi wisata yang ada dapat berkembang serta mampu 

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu dari segi ekonomi, sosial, 

maupun budaya.  

d) Kebijakan Destinasi Wisata 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2014 

Tentang Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berda 

dalam satu atau lebih wilayah adsministratif yang didalamnya 

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 

akses bilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 

terwujudnya kepariwisataan.
9
 Maka dalam hal ini pihak yang 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi wisata tersebut 

adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. 

e) Pariwisata  

 Menurut Yoeti, pariwisata adalah suatu perjalan yang 

dilakukan sementara waktu yang diselenggarakan dari satu tempat 

ke tempat lainnya dengan maksud bukan berusaha atau mencaru 

nafkah di tempat tersebut, tetapi untuk menikmati perjalanan 

tersebut untuk pertamasyaan dan rekreasi sehingga memenuhi 

                                                           
8
 Suharsimi Ari Kunto, Pengelolaan Sebagai Sebuah Pendekatan Evaluatif, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 1996), hal 8. 
9
 Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun pasal 1 ayat 12 
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keinginan yang beragam.
10

 Hal ini menjadikan destinasi 

pariwisata merupkan tempat tujuan yang akan atau sedang 

dikunjungi oleh wisatawan. Destinasi wisata harusnya mampu 

produk dari sumber daya yang ada, memberikan niali tambah, 

meningkatkan jaringan  pasar secara berkelanjutan dan 

mempertahankan serta memelihara pasar.
11

 

   

2. Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang 

memberitahukan cara mengukur suatu variabel, definisi oprasional juga 

merupakan suatu informasi ilmiah yang dapat membantu peneliti lainnya 

yang menggunakan variabel yang sama.
12

 Adapun Indikator-indikator 

yang di gunakan adalah sebagai berikut : 

A. Implementasi Dinas Pariwisata dalam pengelolaan potensi wisata 

Danau Klakah di Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten 

Lumajang. 

1) Implementasi Dinas Pariwisata dalam pengelolaan potensi 

pariwisata dalam tahap Perencanaan 

2) Implementasi Dinas Pariwisata dalam pengelolaan potensi 

pariwisata dalam tahap Sosialisasi 

3) Implementasi Dinas Pariwisata dalam pengelolaan potensi 

pariwisata dalam tahap Pelaksanaan 

4) Implementasi Dinas Pariwisata dalam pengelolaan potensi 

pariwisata dalam tahap Pemantauan 

B. Kendala Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pariwisata Danau 

Klakah Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten Luamajang. 

1) Sarana dan prasarana seperti tempat untuk istirahat, tempat 

duduk untuk melihat spot pemandangan dan transportasi untuk 

menuju obyek wisata 

                                                           
10

Yoeti, Oka A.1982.Pengantar Ilmu Pariwisata.Bandung:Penerbit Angkasa. Hal 107  
11

Hadinoto, Kusudianto.1996.Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata.Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia. Hal 15 
12

 Moenir. Manajemen Pelayanan Umum Indonesia, Bumi Aksara, jakarta, 2011 
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2) Pengenalan atau promosi terhadap wisatawan lokal maupun 

mancanegara, kurangnya penunjuk arah 

F. Metode Peelitian 

 Metode penelitan memberikan peneliti urutan-urutan yang harus dilakukan 

dalam suatu penelitian. Sehingga metode penelitian memandu peneliti tentang 

urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif 

ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena misal dari sudut pandang 

partisipan. Disamping itu pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai 

yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung.
13

 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang telah ada dan yang berlaku. Selain itu, 

penelitian deskriptif juga merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggerakkan, melukiskan kekayaan subyek, obyek penelitian ( individu, 

lembaga masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak.
14

 Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang mendalam terkait 

permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan 

informasi yang sedetai-detailnya tentang peran Pemerintah Daerah dalam 

pengelolaan potensi parwisata pada Danau Klakah di Desa Tegal Randu 

Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. 

2. Lokasi Penelitian 

  Dalam peneitian ini peneliti melaksanakan penelitian dan pengumpulan 

data dan kemudian akan di analisis yang berlokasi di Desa Tegal Randu 

Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

                                                           
13

 Lexy J Meleong, metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007, 
hal 10 
14

 Nawawi, Hadari, 2001, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajahmada University 
press, hlm. 63 
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Kabupaten Lumajang yang bertempat di Kawasan Wonorejo Terpadu Luamajang. 

Sehinngga peneliti mendapat data inti dan data pendukung. 

3. Sumber Data 

 Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder 

a. Data Primer  

 Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui kajian 

lapangan secara langsung.
15

 Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah 

data yang biasanya di peroleh dengan survei lapangan yang mengggunakan semua 

metode pengumpulan dan original.
16

 Data primer dalam penelitian ini akan di 

peroleh melalui wawancara secara langsung dengan informan dan observasi 

secara langsung yang di lakukan oleh peneliti selama kegiatan penelitian pada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pada Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah 

Kabupaten Lumajang. 

b. Data Sekunder 

 Adapun data sekunder merupakan data pendunkung dari data primer pada 

umumnya berupa data fisik dokumen, dokumentasi, jurnal, buku, media cetak dan 

media elektronik. Dan jika ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian yaitu mengenai peran Pemerintah Daerah dalam 

Pengelolaan potensi pariwisata. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Kartini Kartono, 1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal 
75 
16

 Nafi’ah, Ulin 2015, ‘Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO 
TKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri’, Skripsi Sarjana, 
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, hal. 17. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa studi lapangan (field reseach)  

a. Observasi  

 Obseervasi adalah metode pengumulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.
17

 Observasi 

yaitu dimana peneliti sebagaimana yang mereka saksikan secara langsung dan 

melihat, mendengar, yang kemudian di catat secaya subyektif. Maka penelitian ini 

menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi yang di rancang secara 

sistematis, tentang apa yang di amati, kapan dan dimana tempatnya. 

Menggunakan teknik pengumpulan data observasi dapat mengetahui kondisi yang 

terjadi di daerah tempat penelitian yakni Kabupaten Lumajang. Sejauh mana 

Pemerintah Kabupaten Lumajang melaksanakan usaha untuk mengembangkan 

potensi pariwisata yang dimiliki. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti di 

Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Sehingga peneliti 

dapat terbantu dalam mengumpulkan data ataupun informasi yang dibutuhkan 

benar adanya dan akurat 

b. Wawancara  

 Wawancara dapat diartikan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Dalam kaitannya dengan teknik wawancara dapat ditegaskan bahwa 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan.
18

 Wawancara 

atau percakapan yang di lakukan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan potensi pariwisata di 

Danau Klakah. 

c. Dokumentasi 

                                                           
17

 Bungin, MB, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 115. 
18

 Moleong, Lexy J, 2002,Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 135. 
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 Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti maupun data yang 

diperoleh dilapangan dan mendapat gambaran subyek melalui suatu media 

tertulis.
19

 Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang 

berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun 

yang tidak dipersiapkan untuk penelitian.
20

 Selain daripata itu rekapitulasi data 

ataupun buku harian catatan lapang peneliti serta gambar atau foto yang 

mendukung data penelitian. Teknik ini dilksanakan dengan melakuaan pemecatan 

terhadap berbagai dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, peraturan maupun 

arsip-arsip yang tersedia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan tujuan 

mendapatkan bagian yang menunjang secara teoritis terhadap data penelitian. 

Peneliti juga dapat menggunakan dokumentasi berupa foto, vidio selama kegiatan 

berlangsung. Melalui studi dokumentasi, informasi dapat diperoleh dari fakta 

yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, hasil rapat, cinderamata, 

jurnal kegiatan dan sebagainya. 

5. Subyek Penelitian 

 Peneliti menetapkan subyek penelitian sebagai narasumber yang 

diharapkan bisa memberikan informasi seluas-luasnya terutama yang 

berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan potensi 

pariwista pada Danau Klakah, Oleh karena itu Penelitian menetapkan subyek 

penelitian adalah sebagai berikut : 

a) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luamajang 

b) Staf bagian promosi dan pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten 

Lumajang 

c) Kepala Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten Luamajang 

d) Masayarakat Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten 

Luamajang 

e) Pengujung wisata danau Klakah Kecamatan Klakah 

f) Kelompok Sadar wisata  

                                                           
19

 Dimana Hardiansyah (2009) dalam Haris Hardiansyah  (2010:143). 
20

 M Djuanaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, 2012, AR-
RUZZ Media, Jogjakarta, hlm. 199 
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        6. Analisa Data 

 Analiasa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai 

sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunkan analisis 

data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman
21

. 

Adapun analisis data meliputi : 

 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan Data merupakan pengumpulan 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 

ataupun data dokumentasi. Data-data yang telah di kumpulkan kemudian 

dicantumkan kedalam pembahasan sesuai dengan judul peneliti. 

 

b. 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 proses pengumpulan 

data dilaksanakan. Data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kaupaten 

Lumajang akan di pilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah penelitian 

sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam 

memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan, sehingga akan 

mempermudah dalam penyajian data. 

 

c. 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. Dirancang untuk merakit informasi 

                                                           
21

 Emzi.2010. metode penelitian kualitatif. Analisis data Rajawali pers. PT. Grafindo persada. 
Jakarta. Hal 129-136 
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secara teratur agar mudah dilihat serta dimengerti secara kompak. 

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti 

dan menjawab mengenai bagaimana Implementasi Dinas Pariwisata dalam 

pengelolan potensi pariwisata. 

 

d. Penarikan kesimpulan (conclution drawing). 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah data yang 

diperoleh tentang Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolan potensi 

pariwisata pada Danau Klakah di Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah 

Kabupaten Lumajang. Disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab 

rumusan masalah, maka selanjutnya akan disimpulkan Melalui penarikan 

kesimpulan, temuan baru dalam penelitian. 

 


