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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

A. Pendahuluan 

    1. Profle Wilayah Penelitian 

Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Ibu kotanya adalah Kota 

Tambolaka. Total populasi di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 235.632 

jiwa dengan jumlah kepadatan penduduk 163,03 jiwa/km2. Kabupaten ini 

termasuk kedalam empat kabupaten yang berada dalam pulau Sumba, 

diantaranya adalah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, 

Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.  

Sebagai pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat maka Kabupaten 

Sumba Barat Daya dibentuk berdasarkan UU No. 16 tahun 2007 dan pada 

tanggal 22 Mei 2007 ditetapkan sebagai hari kelahiran sekaligus 

peresmiannya Kota Tambolaka. Kabupaten Sumba Barat Daya yang 

diresmikan langsung oleh  Mentri Dalam Negeri yaitu bapak Widodo A.S.  

    2. Sejarah Singkat Wilayah Penenitian 

Kabupaten Sumba Barat Daya yang merupakan pemekaran dari 

Kabupaten Sumba Barat sehingga memiliki cerita sejarah yang saling 

berkaitan. Dahulu, Paraingu (kampung besar) merupakan sistem 

pemerintahan tradisional Sumba, seiring dengan bertambahnya orang-orang 

dari luar yang masuk ke pulau Sumba  dan mereka menjadi nenek moyang, 

lalu mereka membentuk bermacam kelompok kekeluargaan besar atau klan 
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yang didasarkan pada kesamaan asal usul dan Marapu yang disembah. 

Kelompok ini disebut dengan nama kabihu, beberapa kabihu ada yang 

bergabung dengan wilayah lain yang membangun negeri sendiri yang tetap 

diatur dengan hukum dan cara yang berlaku pada waktu itu. Hingga 

kedatangan bangsa Belanda yang mengubah sistem Paraingu menjadi sistem 

kerajaan yang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumba. 

3. Wilayah Administrasi Kabupaten Sumba Barat Daya 

Secara admnistrasi Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya 

memiliki luas wilayah 1.445,32 km2 dengan total populasi 235.632 jiwa dan 

kepadatannya 163,03 jiwa/km2. Kabupaten Sumba Barat Daya terbagi atas 

11 Kecamatan yang meliputi 95 Kelurahan didalamnya yaitu : 

1. Kecamatan Kota Tambolaka dengan rincian : 

2. Kecamatan Kodi. 

3.   Kecamatan Kodi Bangedo. 

4.   Kecamatan Kodi Utara. 

5. Kecamatan Balaghar. 

6.   Kecamatan Laura  

7.  Kecamatan Wawewa Barat. 

8.  Kecamatan Wawewa Selatan. 

9.  Kecamatan Wawewa Timur. 
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10.  Kecamatan Wawewa Tengah dengan rincian : 

11.  Kecamatan Wawewa Utara. 

B. Potensi Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya 

Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya yang 

berada di sekitar pesisir pantai  dan perbukitan, maka kabupaten Sumba Barat 

Daya banyak menyajikan keindahan-keindahan alam yang dimilikinya. Oleh 

karena itu banyak wisatawan lokal maupun mancanegara memilih unruk 

menikmati keindahan alam. Berikut ini adalah objek wisata yang ada di 

Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu : 

1. Wisata Alam 

a. Objek Wisata Danau Waikuri 

Objek wisata ini berada di Kecamatan Kodi dengan memiliki daya tarik 

yaitu berupa danau yang berbentuk kolam raksasa dengan air asin yang sangat 

jernih dan cocok untuk berenang. Dan di sekitar danau terdapat banyak 

tempat foto yang sangat bagus. Danau waikuri berjarak 42 km dari Kota 

Tambolaka.  

        b. Objek Wisata Pantai Mbawana 

Akses jalur untuk ke pantai Mbawana sangatlah kasar dan curam. 

Namun, di bawahnya terdapat pantai berpasir putih yang luas yang dijajari 

bebatuan besar dengan lubang di tengah yang terlihat seperti gerbang selamat 

datang yang sangat indah. 



  

31 
 

c. Objek Wisata Air Terjun Pabeti Lakera 

Air terjun Pabeti Lakera terletak di desa Delo, kecamatan Wawewa 

selatan sekitar 25 km dari Tambolaka atau sekitar 15 hingga 20 menit berjalan 

di jalur yang curam. Pabeti Lakera berarti dua perawan yang melemparkan 

diri ke dalam air. Dulu, ada dua cewek yang sangat dekat. mereka mencintai 

pemuda yang sama, tidak ingin merusak persahabatan mereka, keduanya 

menceburkan diri ke kolam lebih dari 20 meter. Mereka berubah menjadi dua 

ikan yang dipercaya orang masih hidup hari ini. Kedua ikan sering muncul ke 

permukaan kolam pada waktu-waktu tertentu. 

d. Objek Wisata Pantai Waikelo 

Pantai yang dicintai berdasarkan pengalaman untuk menikmati senja di 

Sumba Barat Daya, waktu yang dibutuhkan hanya 10 menit berkendara dari 

pusat kota Tambolaka sehingga memudahkan wisatawan untuk mengakses 

situs ini kapan saja. Menikmati senja di villa Rademtorist Restaurant, sambil 

menyeruput kopi, mengunyah pisang goreng dan ubi jalar bisa jadi momen 

yang tak terlupakan. 

e. Objek Wisata Pantai Mananga Aba  

Pantai Mananga Aba memiliki pantai berpasir putih sangat kontras 

dengan lautan bergradasi biru. Jaraknya hanya sekitar 10 hingga 15 menit 

berkendara dari pusat kota Tambolaka.  

f. Objek Wisata Pantai Watu Malando 

Pantai berpasir putih membentang luas dengan lima batu besar yang 

memadatkan lautan membuat Watu Maladong menjadi tempat wisata yang 
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sangat alami. Pantai ini berada di desa panenggo Ede, kecamatan Kodi 

Balaghar, sekitar 57 km dari pusat kota Tambolaka. 

g. Objek Wisata Bukit Cape Mareha 

Objek wisata ini memiliki pemandanganyang luar biasa indah, diapit 

oleh Watu Maladong dan Pantai Mbawana. Untuk sampai di sana perjalanan 

dilanjutkan dengan berjalan kaki. puncak Cape Mareha menghadap ke Pantai 

Malando dan pantai Mbawana berpasir putih dengan batu-batu besar di sisi 

lain. 

h. Objek Wisata Bukit Lendongara 

Bukit Lendongara adalah padang rumput yang luas seperti di film 

teletubies. Bukit ini terletak di kecamatan Loura, sekitar 15 menit berkendara 

dari Tambolaka. Di musim hujan, bukit akan berubah menjadi hijau dan  di 

musim kemarau warna kuning menutupi bukit Lendongara. 

i. Objek Wisata Pantai Ratenggaro 

Objek wisata pantai Ratenggaro mempunyai daya tarik sendiri yaitu 

terdapat pantai pasir putih, rumah adat, kuburan batu dan anak-anak 

menunggang kuda poni pasir Sumba. Pantai ini bersebelahan dengan desa 

tradisional Ratenggaro di desa Maliti Bondo, kecamatan Kodi Bangedo. 

 

 

 



  

33 
 

2. Wisata Budaya 

a. Objek Wisata Budaya Pasola 

 Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar 

lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara 

dua kelompok yang berlawanan. Pasola merupakan bagian dari serangkaian 

upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut 

agama asli yang disebut Marapu (agama lokal masyarakat sumba). Permainan 

pasola diadakan pada empat kampung di kabupaten Sumba Barat. Keempat 

kampung tersebut antara lain Kodi, Lamboya, Wonokaka, dan Gaura. 

Pelaksanaan pasola di keempat kampung ini dilakukan secara bergiliran, yaitu 

antara bulan Februari dan bulan Maret setiap tahunnya. 

b. Objek Wisata Desa Tradisional Ratenggaro 

Desa traditional Ratenggaro adalah sebuah perkampungan budaya  

dengan keseluruhan bentuk atap rumahnya memiliki bentuk yang unik, atap 

menjulang tinggi 20 meter. Terdapat juga 301 kuburan batu (makam khas 

suku Sumba) dan memiliki 3 kuburan batu unik di pesisir pantai Ratenggaro. 

Desa ini berjarak 43 km dari kota Tambolaka. 

c. Objek Wisata Desa Tradisional Wainyapu 

Desa yang sudah lama berdiri ini adalah salah satu desa yang menjadi 

tuan rumah tahunan Pasola, terletak di tepi pantai Wainyapu 49 km dari 

Tambolaka atau satu jam dan 45 menit berkendara. Desa Wainyapu memiliki 

sekitar 60 unit rumah adat dan lebih dari 1.000 kuburan batu besar. 
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d. Objek Wisata Desa Tradisional Umbu Koba 

Situs ini terletak di desa Delo Kecamatan Wawewa Selatan berjarak 40 

km dari  kota Tambolaka atau satu jam perjalanan. Desa itu memiliki 30 

rumah adat dan 33 kuburan batu kuno. Dan juga keunikan dari desa ini 

memiliki kebiasan adat Umbu Koba melakukan ritual yang disebut Wulla 

Poddu, pemurnian diri dengan berburu babi hutan yang mengenakan pakaian 

adat yang terbuat dari kulit kayu. 

e. Objek Wisata Desa Tradisional Wee Lewo 

Sebuah desa tradisional tua yang terletak di desa Mareda Kalada timur 

Wawewa Kecamatan jaraknya sekitar 26 km atau 30 menit berkendara dari  

kota Tambolaka. Masyarakat di desa Wee Lewo sangat ramah dan masih 

memegang teguh tradisi mereka. Ada sembilan rumah adat dan 100 kuburan 

batu kuno. Desa Wee Lewo adalah salah satu desa tradisional di Sumba Barat 

Daya yang siap untuk wisatawan asing dan domestik untuk tinggal. 

f. Objek Wisata Rumah Budaya Sumba 

Jika anda ingin tahu lebih banyak tentang Sumba, kunjungi Sumba 

Cultural House. Di rumah ini terdapat berbagai informasi kehidupan, sejarah, 

dan juga budaya yang ada di Sumba. Memahami filosofi yang terkandung di 

setiap rumah tradisional serta kehidupan sehari-hari masyarakat melalui 

koleksi museum. 
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C. Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya 

Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya berdiri pada tahun 2007 

bersamaan dengan  pemekaran Kabupaten Sumba Barat Daya. Awal 

berdirinya Dinas Pariwisata masih bergandengan dengan Dinas Kebudayaan 

tetapi di tahun 2018 Dinas Kebudayaan tergabung kedalam Dinas Pendidikan 

menjadi satu. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pariwisata berpedoman 

pada  peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan struktur organisasi, 

tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat 

Daya serta pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun peraturan dan 

perundangan tersebut adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

e. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No 54 Tahun  2010 tentang  

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

f. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumba Barat Daya  No. 21 tahun 

2012 tentang  Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 

Kabupaten Sumba Barat Daya. 
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g. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sumba Barat Daya No.07 Tahun 2009 

tentang Pembentukan Organisasi  Dinas  Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah KabupatenSumba Barat Daya. 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten  

Sumba Barat Daya  Tahun  2014 – 2019. 

i. Peraturan Bupati No. 04 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. 

1. Visi Misi Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya 

Visi 

Terwujudnya Pengembangan Pariwisata Untuk Mencapai 

Kesejahteraan Rakyat. 

Misi 

1. Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis 

budaya, alam dan minat khusus yang berwawasan lingkungan 

berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. 

2. Meningkatkan pfosionalisme pelayanan pariwisata melalui 

penignkatan kualitas kelembagaan menejemen dan sumber daya 

manusia. 

3. Mengembangka pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan 

bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan. 

 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi dari Subjek Penelitian 



  

37 
 

1. Kepala Dinas Pariwisata 

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan 

perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas Pariwisata. Dalam melaksanakan 

tugasnya kepala Dinas Pariwisata juga mempunyai fungsi yaitu : 

a. Penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata. 

b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang 

pariwisata. 

c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan 

pemerintahan bidang pariwisata. 

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan 

bidang pariwisata. 

e. pelaksanaan kesekretariatan dinas dan pelaksanaan tugas lain 

yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau 

seusai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 

Bidang pemasaran pariwisata mempunyai tugas yaitu merancang, 

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan 

di bidang promosi dan pemasaran pariwisata Sumba Barat Daya.  Adapun 

fungsi dari kepala Bidang Pemasaran yaitu : 

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang 

pemasaran. 

b. Penyususnan rumusan kebijakan promosi pariwisata. 

c. Pelaksanaan kerjasama dalam promosi pariwisata. 
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d. Pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata serta 

penyediaan informasi pariwisata. 

e. Pembinaan dan pengembangan promosi potensi pariwisata. 

f. Pelaksanaan pengendali, evaluasi dan pelaporan program dalam 

kegiatan bidang pemasaran pariwiata. 

g. Melaksanakan koordinasi antar stakeholder dan lembaga-

lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas 

Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

3. Kepala Seksi Promosi Pariwisata 

Kepala seksi promosi pariwisata mempunyai tugas yaitu memimpin, 

merencanakan mengatur dan mengendalikan mempersiapkan pelaksanaan 

promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negeri sesuai 

dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata. 

Fungsi dari kepala seksi promosi pariwisata yaitu : 

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka 

pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata 

yang akurat dan terbaru. 

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi 

pariwisata sesuai dengan standar, kriteria, norma dan prosedur 

yang berlaku bagi segmen pasar dalam dan luar negeri. 

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan distribusi bahan-bahan 

informasi pariwisata untuk promosi pada segmen pasar 
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pariwisata di dalam dan luar daerah termasuk pada pintu masuk 

kedatangan wisatawan. 

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stake 

holder di bidang bahan informasi, strategi pemasaran, prosedur 

dan pedoman sebagai bahan promosi pariwisata di dalam dan 

luar negeri. 

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar 

administratif serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan 

promosi pariwisata. 

f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelakasanaan tugas Seksi Promosi Pariwisara dan 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

4. Kepala Seksi Analisis Evaluasi dan Pemasaran 

Kepala seksi analisis evaluasi dan pemasaran tergabung kedalam 

bagian promosi pemasaran. Membantu semua tugas dan fungsi pada bagian 

promosi pemasaran.   

5. Kasie Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kasie pengembangan sumber daya manusia pada dinas pariwisata ini 

mempunyai tugas pokok yaitu mensosialisasikan pemahaman ekowisata 

kepada masyarakat lokal yang ada di Sumba Barat Daya dan juga memberi 

pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan kerajinan lokal sebagai 

aset untuk membantu menaikan pendapat ekonomi masyarakat. 

6. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
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Kasubag perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas yaitu 

merekap semua program-program pemasaran yang telah di buat oleh bagian 

promosi dan mencocokan dengan peraturan dan standart yang berlaku di 

daerah. Serta tugas dari kasubag perencanaan, evaluasi dan pelaporan ini 

merangkap semua kegiatan tahunan yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata 

Sumba Barat mulai dari perencaan program-program pemasaran, kuangan 

dan juga pengeluaran yang telah digunakan. 

D. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya 

Struktur organisasi yang ada pada Dinas Pariwisata adalah gambaran 

sistematis tentnag pembagian wewenang dan fungsional. Terkait sistematika 

yang tergambar dalam struktur organisasi mempunyai batasan wewenang dan 

tanggung jawabnya masing-masing. 
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Gambar 1.4 

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya 
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