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ABSTRACT 

 

THE EVALUATION OF IMPLEMENTATION STRATEGY OF THE 

DEPARTEMENT OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY IN THE 

DEVELOPMENT OF MARINE TOURISM IN BACKWARD REGIONS IN 

THE DISTRICT OF PESISIR BARAT 

Pulau Pisang Case Studies (2015) 

 

By 

M. Syaiful Dahlan 

 

The potential of nature that belongs to Lampung there are many enclosed coast, 

the potential for coastal areas until today not been managed optimally, due to the 

utilization which do tend to be exploitative and sectoral. Therefore in the long 

term is necessary to re-orientation policies regarding  of the patterns of natural 

resource and management of coastal areas. One of the stages in the re-orientation 

is required the existence of strategic planning as a reference in the administrative 

and resource management of coastal areas. With Strategic Planning is not only 

will be achieved with integrity management, but will be obtained dual benefit for 

the current generation and the future generation. One of tourism destinations in 

the district of Pesisir Barat that has the big natural potential one of them is Pulau 

Pisang. 

The purpose of the researcher is to evaluate the implementation strategy of the 

department of Tourism and creative economy in the development of marine 

tourism in backward regions in the district of Pesisir Barat (Case Study Pulau 

Pisang 2015) and to identify the obstacles/resistance factors facing the 

Department of Tourism and creative economy in the development of tourism in the 

Pulau Pisang. 

This type of researchusedin yhid studyis a qualitative study with descriptive 

analysis. This study usesdata collection throughinter views, observation and 

documentation. 



The results of this study are still deficiencies in the strategy adopted by the 

Department of Tourism and Creative Economy of the West Coast District can be 

seen from the limited budget for tourism development, still much work programs 

that are not yet done, low quality of human resources in tourism management, 

facilities and supporting infrastructure is not adequate, the cleanliness and 

tidiness attractions less awake, less than the maximum promotion, inadequate 

transportation both sea and land, unavailability of telephone networks and mobile 

networks is very limited, absence electricity network by Perusahaan Listrik 

Negara (daily use generator). Suggestions from this researcher is the to 

government, particularly Department of Tourism and Creative Economy of the 

Pesisir Barat District should reevaluate the development and the management of 

marine tourism in Pulau Pisang, increase cooperation in tourism with related 

parties as well as improving the accessibility of marine tourism Pulau Pisang. 
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ABSTRAK 

 

EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI DINAS PARIWISATA 

DAN EKONOMI KREATIF DALAM PENGEMBANGAN 

WISATA BAHARI PADA DAERAH TERTINGGAL DI 

KABUPATEN PESISIR BARAT 

(Studi Kasus Pulau Pisang Tahun 2015) 

  

 Oleh  

M. Syaiful Dahlan 

 

Potensi alam yang dimiliki Lampung banyak terdapat dikawasan pesisir, potensi 

wilayah pesisir tersebut sampai saat ini belum dikelola secara optimal, karena 

pemanfaatan yang dilakukan cenderung eksploitatif dan bersifat sektoral. Oleh 

karenanya dalam jangka panjang perlu dilakukan re-orientasi kebijaksanaan 

terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. Salah 

satu tahapan dalam re-orientasi tersebut adalah diperlukan adanya perencanaan 

strategis sebagai acuan dalam pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya 

wilayah pesisir. Dengan Renstra ini tidak saja akan dicapai keterpaduan 

pengelolaan, tetapi akan diperoleh manfaat ganda bagi generasi saat ini dan 

generasi yang akan datang. Salah satu destinasi pariwisata di Kabupaten Pesisir 

Barat yang memiliki potensi alam yang besar salah satunya yaitu Pulai Pisang. 

Tujuan peneliti ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan strategi Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan wisata bahari pada daerah 

tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Pulau Pisang Tahun 2015) dan 

untuk mengetahui Kendala/Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pariwisata 

*dan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan pariwisata di Pulau Pisang. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hasil dari penelitian ini adalah masih kurang baiknya strategi yang diterapkan 

oleh Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat bisa dilihat 

dari terbatasnya anggaran untuk pembangunan pariwisata, masih banyaknya 

program kerja yang belum terlaksana, rendahnya kualitas sumber daya manusia 

dalam pengelolaan pariwisata, sarana dan prasarana penunjang belu memadai, 

kebersihan dan kerapihan objek wisata kurang terjaga, promosi kurang maksimal, 

transportasi yang belum memadai baik laut maupun darat, tidak tersedianya 

jaringan telepon dan jaringan seluler sangat terbatas, ketidaktersediaan jaringan 

listrik PLN (sehari-hari masyarakat menggunakan genset). Saran dari peneliti ini 

adalah pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten 

Pesisir Barat harus mengevaluasi kembali terhadap pengembangan dan 

pengelolaan wisata bahari di Pulau Pisang, meningkatkan kerjasama di bidang 

pariwisata dengan pihak yang terkait serta meningkatkan aksesibilitas wisata 

bahari  Pulau Pisang. 

 

Kata kunci: Evaluasi, Strategi, Pengembangan, Wisata Bahari, Pulau Pisang 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pariwisata merupakan suatu sektor industri terpenting pada suatu negara untuk 

meningkatkan perekenomian negara. Masa era globalisasi ini dapat di lihat 

banyaknya penduduk di dunia gemar melakukan perjalanan wisata. Peningkatan 

jumlah wisatawan dapat manjadikan pariwisata menjadi lahan yang sangat 

menguntungkan bagi setiap negara. 

Perkembangan industri pariwisata pada suatu wilayah dapat memberikan dampak 

dan nilai yang positif, yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, 

peningkatan kesempatan lahan kerja dan lapangan usaha, peningkatan pendapatan 

daerah dari pajak dan keuntungan usaha milik pemerintah dan sebagainya. 

Menurut data dari jurnal yang disusun oleh Dr. Ir Arif Yahya M.sc tahun 2015 

mengatakan perbandingan pariwisata di beberapa negara Asia berdasarkan 

Kontribusi Total Travel & Tourism terhadap PDB (2013)  menunjukan China 

berada diurutan teratas dengan 850.100, Jepang dengan 339.200, dan Indonesia 

dengan 80.800 (Juta Dollar Amerika).  Dr. Ir Arif yahya M.sc dalam jurnalnya 

juga memaparkan perbandingan devisa pariwisata di beberapa negara Asia seperti, 

China tahun 2011 mencapai 48.464, tahun 2012 mencapai 50.028, tahun 2013 

meningkat menjadi 51.664  (Juta Dollar Amerika), sedangkan negara Japan tahun 
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2011 mencapai 10.966, tahun 2012 mencapai 14.576, dan 2013 mencapai 14.934 

(Juta Dollar Amerika), dan untuk Indonesia sendiri pada tahun 2011 mencapai 

8.554, tahun 2012 mencapai 9.121, dan tahun 2013 mencapai 10.054  (Juta Dollar 

Amerika).  

Hal di atas menegaskan bahwa sektor pariwisata menjadi sektor yang sangat 

strategis bagi setiap negara untuk menambah devisa Negara dari sektor non migas, 

dan menunjukkan bukti bahwa adanya peningkatan wisatawan dari tahun ketahun, 

namun dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia masih jauh 

tertinggal. Kebudayaan dan keindahan alam merupakan aset berharga yang selama 

ini mampu menyedot wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang 

dan berkunjung untuk menikmati keindahan alam maupun untuk mempelajari 

keanekaragaman kebudayaan Bangsa. Mengingat Indonesia memiliki banyak 

keragaman budaya dan keindahan alam tentu tidak sulit untuk menerapkan stetegi 

pariwisata dengan lebih baik lagi, bahkan indonesia bisa bersaing di negara-

negara Asian maupun mancanegara.  

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas 

membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki keanekaragaman suku 

bangsa dan kebudayaan. Letak geografis Indonesia yang berada di 6
o
 LU-11

o
 LS 

dan 95
o
 BT – 141

o
 BT yang terletak di antara dua benua yaiu Benua Asia dan 

Benua Australia, serta terletak diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan 

Samudra Pasifik memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tempat-tempat 

wisata yang indah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 

±17.000 pulau sekaligus negara maritim yang memiliki wisata bahari yang cukup 



3 
 

banyak untuk potensi pariwisata yang menjanjikan dan sangat potensial untuk di 

kembangkan  (Kartini, 2011) 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, beberapa langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah 

sebagai upaya pengembangan potensi obyek-obyek wisata alam antara lain 

dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang obyek wisata dalam 

merawat dan melestarikan lingkungan serta menjalin kerjasama dengan pihak 

swasta.  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pariwisata untuk 

masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, intelektual 

masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai 

lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Sehingga dalam penangananya 

harus dilakukan dengan serius, pelayanan dari karyawan pun merupakan hal yang 

penting dalam kenyamanan pengunjung dan tersediannya jalur akses ke lokasi dan 

sarana prasarana yang aman juga nyaman, selain itu untuk mencapai semua tujuan 

pengembangan pariwisata harus diadakan promosi agar potensi dan daya tarik 

wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk 

mengunjungi dan menikmati tempat wisata serta ikut kerjasama dan melibatkan 

pihak-pihak yang terkait. Harapan dalam pengembangan objek wisata tidak hanya 

melihat pada hasil jangka pendek saja, namun harus melihat bagaimana 

kelangsungan jangka panjang maka perlu adanya perencanaan dan dukungan yang 

matang dari pihak perusahaan swasta tapi juga pemerintah dan masyarakat 

(Meikel pogalan, dkk 2009). 
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Dilihat dari penelitian terdahulu oleh Susan Dercelina tahun 2013 tentang Strategi 

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Dalam Pengembangan Objek wisata Di 

Kabupaten Lampung Selatan menyebutkan bahwa strategi Dinas Kebudayaan Dan 

Seni Budaya dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Lampung selatan 

adalah : (1) Meningkatkan usaha jasa Kepariwisataan, meliputi usaha jasa 

pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana wisata. (2) 

Meningkatkan sumber daya manusia profesional, yaitu memberikan kesempatan 

pendidikan formal dan berbagai pendidikan non formal kepada pegawai. (3) 

Meningkatkan intensitas promosi kepariwisataan, yaitu dengan ikut ambil bagian 

dalam kegiatan Festifal Krakatau yang diselanggarakan setiap tahun sebagai 

media promosi objek wisata bahari di Lampung selatan. (4) Meningkatkan 

kerjasama dengan LSM dan komunitas sebagai mitra kerja dalam melestarikan, 

memelihara, dan mengembangkan kesenian di Kabupaten Lampung  Selatan. (5) 

meningkatkan kerjasama dengan media massa baik media cetak maupun media 

elektronik untuk mempromosikan kebudayaan dan pariwisata (Susan Dercelina, 

2013). 

Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian budaya bangsa, 

dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. 

Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti 

mengelola, mengembangkan, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang 

ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Oleh 

karena itu pengelolaan, pengembangan dan memanfaatkan potensi pariwisata 

yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-masing daerah. Begitu juga halnya 
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dengan Provinsi Lampung, dimana Provinsi Lampung memiliki banyak potensi 

dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. 

Provinsi Lampung memiliki letak yang strategis. Hal ini karena keberadaan 

provinsi ini sebagai pintu gerbang memasuki Pulau Sumatera. Secara keseluruhan 

daerah Lampung memiliki luas daratan 35.376,5 km2, panjang garis pantai 

Lampung 1.105 km (termasuk 69 pulau kecil) dengan dua teluk besar yaitu Teluk 

Lampung dan Teluk Semangka, serta 184 desa pantai dengan luas total 414.000 

ha. Provinsi Lampung memiliki beragam destinasi wisata yang memiliki potensi 

besar untuk dikembangkan dan juga keindahan, baik seni budaya. Potensi 

pariwisiata yang sangat menjajikan ini jika dikelola dan dikembangkan dengan 

baik maka akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Provinsi Lampung. 

Mengacu pada Pasal 3 UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah 

Lampung memiliki luas wilayah perairan pesisir lebih kurang 16.625,3 km2 

sehingga secara keseluruhan Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 51.991,8 

km2. 

Potensi alam yang dimiliki Lampung banyak terdapat dikawasan pesisir, potensi 

wilayah pesisir tersebut sampai saat ini belum dikelola secara optimal, karena 

pemanfaatan yang dilakukan cenderung eksploitatif dan bersifat sektoral. Oleh 

karenanya dalam jangka panjang perlu dilakukan re-orientasi kebijaksanaan 

terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. Salah 

satu tahapan dalam re-orientasi tersebut adalah diperlukan adanya perencanaan 

strategis sebagai acuan dalam pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya 

wilayah pesisir. Dengan Renstra ini tidak saja akan dicapai keterpaduan 

pengelolaan, tetapi akan diperoleh manfaat ganda bagi generasi saat ini dan 
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generasi yang akan datang. Salah satu destinasi pariwisata di Kabupaten Pesisir 

Barat yang memiliki potensi alam yang besar salah satunya yaitu Pulai Pisang 

(Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung, 2015-2019) 

Kecamatan Pulau Pisang memiliki luas 64,00  km² atau 2,20  dari luas Wilayah 

Kabupaten Pesisir Barat. wilayah Kecamatan Pulau Pisang sebagian besar adalah 

dipergunakan untuk Lahan perkebunan sementara sisanya terbagi dalam berbagai 

peruntukan, seperti permukiman penduduk dan fasilitas umum, pariwisata, 

perikanan dan lain-lain. Gambaran peruntukan ini sekaligus menunjukkan 

karakteristik wilayah Kecamatan Pulau Pisang bersifat agraris, Kecamatan Pulau 

Pisang didominasi oleh kegiatan perekonomin dalam perkebunan dan Perikanan. 

(sumber: Renstra Litbang Bappeda Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015). 

Pulau Pisang yang memiliki keunikan keindahan alam pantai dan bentuk 

pulaunya, daerah tempat mamalia laut seperti lumba-lumba, keindahan pantai, 

snorkling, berlancar, memancing ikan marlin dan pemandangan habitat laut 

lainnya seharusnya menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun diketahui bahwa 

pengunjung Pulau Pisang tidak cukup optimal, di lihat dari sepinya pengunjung 

yang datang ke Pulau Pisang. Berdasarkan data setatistik pengunjung pulau pisang 

tahun 2015 sekian, jika dibandingkan dengan pengunjung pulau rindu kamu di 

pesisir barat sekian pada tahun yang sama mencapai sekian. Hal ini dikarenakan 

daerah Pulau Pisang masih terbilang daerah terpencil dilihat dari daerah ini 

berbentuk pulau yang mana sarana dan prasarana yang tidak memadai, jarak 

tempuh yang jauh menggunakan perahu kecil dan tidak adanya listrik. Beberapa 

hal masalah yang telah dijabarkan menjadi menyebabkan berkurangnya minat 
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wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Pisang. (sumber: Renstra Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015). 

 

Terbatasnya ketersediaan energi listrik menjadi masalah yang harus bisa 

diselesaikan. Kondisi infrastruktur seperti ruas jalan menuju dan melalui Kota 

Krui cukup strategis namun kondisinya masih rendah kualitasnya. Hal ini juga 

menyebabkan keengganan investor industri pariwisata menanamkan modalnya di 

Pesisir Barat. Transportasi udara yang melayani kawasan juga terbatas, sementara 

transportasi laut yang berkembang hanya pelayanan lokal. Selain itu, belum 

adanya tempat penginapan yang memadai. Pengembangan sektor pariwisata dan 

lainnya juga akan memberi pengaruh terhadap sosial budaya yang harus 

diantisipasi. 

 

Jadi diharapkan dilakukan pengembangan yang merata di setiap pariwisata di 

bumi kita sang bumi ruwai jurai dan khususya di Kabupaten Pesisir Barat yaitu di 

Pulau Pisang karena daerah ini merupakan daerah kepulauan kecil dengan segala 

keterbatasannya dan melihat keunggulan potensi yang dimiliki Pulau Pisang agar 

bisa dikelola dan dikembangkan dengan optimal. Jika potensi pariwisata ini bisa 

berjalan dengan baik maka pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat yang 

nantinya bisa melakukan pembangunan dengan menggunakan PAD tersebut, 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan lahan kerja 

dan lapangan usaha. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi 

rumusan masalah peniliti adalah: 

 

1. Mengevaluasi pelaksanaan strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

dalam pengembangan wisata bahari pada daerah tertinggal di Kabupaten 

Pesisir Barat (Studi Kasus Pulau Pisang Tahun 2015). 

2. Apa saja Faktor Penghambat dan Peran Serta Pemerintah, Masyarakat dan 

Pihak Terkait Mengenai Pengembangan Wisata Bahari Pulau Pisang 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan peneliti adalah: 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan strategi Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan wisata bahari pada daerah 

tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Pulau Pisang Tahun 2015). 

2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Peran Serta Pemerintah, 

Masyarakat dan Pihak Terkait Mengenai Pengembangan Wisata Bahari Pulau 

Pisang 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian antara lain: 

 

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu 

Administrasi Negara, terutama dalam ranah pengembangan wisata bahari di 

Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

atau referensi bagi para Kepala Dinas atau instansi yang ingin memajukan 

pariwisata di Indonesia khususnya di Kabupaten Pesisir Barat yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan pendapatan Negara dan Daerah setempat. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Tentang Evaluasi Strategi 

2.1.1. Pengertian Evaluasi Strategi 

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam proses manajemen. Evaluasi 

strategi digunakan untuk memperoleh langkah yang efisien setelah strategi 

sebelumnya tidak berkerja dengan baik. Proses manajemen strategis menghasilkan 

keputusan yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan. 

David (2004) menyatakan evaluasi strategi merupakan tahap akhir setelah strategi 

yang diterapkan dalam praktek nyata dinilai efektifitasnya terhadap ekspektasi dan 

pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan mengukur faktor-

faktor atau indikator sukses yang dicapai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja 

dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan dimasa yang akan datang 

agar lebih baik dan efektif. 

David (2004:308) mengemukakan tiga kegiatan dasar dalam evaluasi strategi : 

1. memeriksa dasar yang mendasari strategi perusahaan; 

2. membandingkan hasil yang diharapkan dengan rencana aktual; 

3. mengambil tindakan korektif untuk memastikan kinerja yang sesuai dengan 

rencana. 
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Evaluasi strategi penting karena organisasi mengahadapi lingkungan yang dinamis 

dimana faktor eksternal dan internal berubah dengan cepat dan drastis. Selain itu 

evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang telah 

ditetapkan tercapai. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi strategi adalah 

tahap terakhir dalam proses manajemen strategi yang menghasilkan keputusan 

jangka panjang serta sebagai indikator penilaian antara strategi yang dirumuskan 

dengan hasil strategi yang dihasilkan. Dalam evaluasi strategi terdapat tiga 

kegiatan mendasar yakni; (1) memeriksa dasar; (2) membandingkan hasil dan; (3) 

mengambil tindakan korektif. 

 

2.1.2. Proses Evaluasi Strategi 

David (2004:311) menyatakan bahwa proses evaluasi strategi harus 

mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran 

nilai serta harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan 

memformulasikan kriteria evaluasi. Evaluasi strategi haru dilaksanakan secara 

berkelanjutan, bukan hanya diakhir periode waktu tertentu atau hanya setelah 

terjadi masalah.Evaluasi strategi diperlukan untuk semua ukuran dan jenis 

organisasi. Jika asumsi dan harapan menyimpang secara signifikan dari perkiraan, 

organisasi atau perusahaan harus memperbaharui kegiatan perumusan strategi. 
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Amir (2011:207) mengemukakan bahwa seperti pada proses pengawasan pada 

umumnya, proses evaluasi strategi dimulai dari apa yang harus diukur, 

menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran dan apabila terjadi tidak 

sesuai dengan harapan maka harus melakukan tindakan koreksi. 

1. Menentukan apa yang harus di ukur 

Dalam menentukan apa yang harus di ukur fokuskan pada elemen-elemen 

yang paling signifikan yakni sesuatu yang paling banyak perannya dalam 

pengeluaran atau masalah-masalah lain. 

2. Melakukan pengukuran atas kinerja aktual 

Pengukuran harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan terlebih 

dahulu. Misalnya dengan mengadakan rapat, dorongan akan dirasakan pada 

rapat evaluasi tersebut dimana para manajer dalam situasi formal akan 

terdorong untuk menyajikan yang terbaik, sehingga menjalankan aktivitasnya 

yang terbaik. 

3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang dibuat 

Jika kinerja aktual berada di luar rentang toleransi, maka tindakan yang harus 

diambil untuk mengkoreksi kinerja. Tindakan koreksi yang dibuat diharapkan 

tidak hanya sekedar memperbaiki atau mengoreksi penyimpangan tapi yang 

paling penting adalah agar kesalahan tidak terulang lagi. 
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2.1.3. Kriteria Evaluasi Strategi 

Terdapat beberapa ciri yang dapat menjadi indikator terhadap efektifitas dari suatu 

strategi dan sekaligus mengisyaratkan apakah strategi itu cukup “kredibel” untuk 

direalisasikan. Menurut Rumelt dalam Heene (2010:186), ciri-ciri tersebut dapat 

dirinci menjadi empat kriteria yakni: 

1. Konsistensi 

Suatu strategi tidak diperkenankan sedikitpun untuk merumuskan berbagai 

pencanangan sasaran maupun langkah-langkah operasional yang serba 

inkonsistensi. Strategi tidak boleh saling bertentangan antara sasaran dan 

kebijakan; 

2. Penyesuaian diri 

Suatu strategi harus senantiasa memberikan respon adaptif atas munculnya 

kendala-kendala dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi; 

3. Penciptaan nilai 

Suatu strategi harus senantiasa meracik jalan keluar konseptual positif yang 

mendorong upaya penciptaan nilai seoptimal mungkin; 

4. Potensi diri 

Suatu strategi harus senantiasa tidak diperkenankan menilai secara berlebihan 

terhadap sarana-sarana yang tersedia ataupun merekayasa kreasi-kreasi baru 

yang justru sulit ditangani. 
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2.2. Tinjauan Strategi 

2.2.1. Pengertian Strategi 

 

Strategi secara etimologi berasal dari kata strategos (jenderal) yang merupakan 

bahasa Yunani Klasik yang pada dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani 

untuk pasuka dan memimpin. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan 

dengan strategos ini dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-

musuh dengan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimilikiatau 

bisa diartikan sebagai seni yang biasa digunakan oleh panglima dalam sebuah 

peperangan supaya kelompoknya bisa menang. Sesuai defenisi Bracker dalam 

Heene Dkk (2010:53). 

 

Menurut Viljoen dalam Heene Dkk (2010:76) mengutarakan sebuah penafsiran 

yang sangat rinci dengan mengasumsikan bahwa manajemen strategik adalah 

suatu proses dari “pengidentifikasian, pemilihan, dan pengimplementasian 

aktivitas-aktivitas yang dapat memperbaiki kinerja jangka panjang dari organisasi, 

melalui penentuan arah disertai melanjutkan komitmen maupaun penyesuaian 

antara keterampilan internal dengan sarana-sarana dari organisasi berikut pula 

dengan lingkungan yang berubah evolutif di mana organisasi itu beroperasi”. 

 

Menurut Pearce dan Robinson dalam Amirullah (2015:5) menjelaskan bahwa 

manajemen strategi didefinisikan  sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan 

yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) 

rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. 

Jauch dan Glueck dalam (Amirullah.2015:5) Manajemen strategi adalah sejumlah 

keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau 
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sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi atau 

perusahaan.  

 

Kemudian strategi menurut Fred R. David (2009:4) adalah penetapan berbagai 

tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi semua organisasi 

yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber 

daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi 

merupakan taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan 

yang sebelumnya telah ditentukan sekelompok orang. 

 

2.2.2. Macam-macam Strategi 

 

Menurut Winardi dalam Dercellina (2013:15-16), macam-macam strategi adalah 

sebagai berikut: 

1. Strategi yang direncanakan (planned strategy) 

Dalam hal ini intensi yang tepat dirumuskan dan ditekankan oleh 

kepemimpinan sentral tertentu dan ditopang oleh kontrol-kontrol formal guna 

memastikan implementasi mereka. Tanpa adanya kejutan-kejutan di dalam 

sebuah lingkungan yang bersifat tenang, dapat dikendalikan atau dapat 

diprediksi. 

2. Strategi entrepreneur (entrepreneurial strategy) 

Terdapat adanya intensi-intensi, selaku visi pribadi dan yang tidak 

diartikulasikan dari seorang pemimpin tunggal bersifat adaptif terhadap 
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pelung-peluang baru, organisasi yang bersangkutan berada dibawah kontrol 

pribadi sang pemimpin. 

3. Strategi idiologi (idiological strategy) 

Terdapat adanya intensi-intensi karena visi kolektif dari semua anggota 

organisasi yang bersangkutan dikendalikan oleh sejumlah norma kuat, yang 

diterima secara umum oleh para anggota tersebut. 

4. Strategi payung (umbrella strategy)  

Kepemimpinan yang mengendalikan kegiatan-kegiatan keorganisasian secara 

parsial, menetapkan target-target strategis atau batas-batas di dalam mana 

semua pihak harus bertindak. Kepemimpinan sacara sadar membolehkan 

pihak lain untuk melaksanakan manuver dan membentuk pola-pola di dalam 

batasan yang ada. 

5. Strategi proses (process strategy) 

Pihak pemimpin mengendalikan aspek-aspek proses dari stratgi (siapa saja 

yang akan dipekerjakan hingga dengan demikian ia memperoleh peluang 

untuk mempengaruhi strategi, struktur-struktur dengan apa mereka bekerja 

dsb), isi faktual strategi diserahkan pada pihak lain. 

6. Strategi yang dipisahkan (disconnected strategy) 

Para anggota yang terikat dengan longgar dengan organisasi yang 

bersangkutan, menciptakan pola-pola dalam arus kegiatan mereka sendiri 

karena tiadanya atau yang bertentangan secara langsung dengan intensi-

intensi umum organisasi yang bersangkutan. 
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7. Strategi konsensus (consensus strategy) 

Melalui tindakan saling menyesuaikan berbagai anggota (organisasi) 

berkonvergensi tentang pola-pola yang mencangkup seluruh organisasi karen 

tidak adanya intensi-intensi sentral atau umum. 

8. Strategi yang dipaksakan (imposed strategy) 

Lingkungan eksternal menetapkan pola-pola dalam tindakan-tindakan melalui 

pemaksaan secara lamgsung atau melalui pembatasan pemilihan 

keorganisasian. 

 

2.2.3. Dimensi-dimensi Strategi 

 

Menurut Winardi dalam Dercellina (2013:14), dimensi dalam strategi pada suatu 

organisasi yaitu: 

1. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu 

dicapai. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran menyatakan apa saja yang perlu 

dicapai, kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari sasaran-sasaran niali, 

menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai 

macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan 

sifat organisasi dan menetapkan target bagi setiap kesatuan 

keorganisasiannya. 

2. Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarah atau membatasi 

kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan (policies) merupakan peraturan-

peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam 

mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali 
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mencapai keputusan-keputusan kontigen, guna menyelesaikan konflik antara 

sasaran-sasaran spesifik. 

3. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai 

tujuan-tujuan ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan. Program-

program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan-tahapan tindakan 

yang diperlukan untuk mencapai sasaran utama. Pimpinan organisasi 

menyatakan bagaimana sasaran-sasaran akan tercapai di dalam batas-batas 

oleh kebijakan. Pemimpin organisasi menyatakan bahwa sumber-sumber 

daya kebijakan. Pempinan organisasi menyatakan bahwa sumber-sumber 

daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan 

organisasi dapat di ukur. 

 

2.2.4. Proses Strategi 

 

Menurut Winardi dalam Dercellina (2013:16-18), perencanaa strategi dalam suatu 

organisasi memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu 

organisasi/badan berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan 

memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal 

dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari 

lingkungannya. Ada sembilan langkah pokok proses perencanaan strategis yaitu: 

1. Kesepakatan awal 

Rencana strategi merupakan dokumen yang harus disepakati bersama antara 

semua aktor yang berkepentingan (stakeholder). 
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2. Pernyataan mandat 

Merupakan apa yang diharuskan atau diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi 

otoritasnya termasuk apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal sendiri. 

3. Perumusan visi 

Setiap lembaga atau organisasi diharapkan memliki visi tertentu yaitu 

gambaran teantang kondisi ideal yang diinginkan stakeholder pada masa 

mendatang atau dalam kurun waktu tertentu setelah lembaga tersebut 

berjalan. 

4. Perumusan misi 

Misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga 

didirikan. Atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, 

mengapa lembaga tersebut mengerjakan apa yang dikerjakan. 

5. Analisis kondisi internal 

Untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan dukungan internal, disini 

diperlukan suatu penilaian tentang kondisi penilaian tentang kondisi internal 

yang dapat menggambarkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. 

6. Analisis kondisi eksternal 

Untuk dapat mencapai misi di atas  diperlukan suatu dukungan yang kondusif 

dari faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut harus dinilai karena dapat 

menjadi peluang tetapi sebaliknya dapat berupa ancaman. 
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7. Penentuan isu-isu strategi 

Dari hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal di atas ditemukan 

banyak isu dengan tingkat kesetrategisan yang berbeda-beda. Disini 

dibutuhkan suatu ketajamanan berfikir untuk menilai apakah suatu isu dapat 

dianggap strategis atau tidak. 

8. Perumusan strategi, kebijakan dan program-program strategis, kesalahan yang 

paling fatal adalah mengemban misi dan merealisasikan visi tetapi tidak 

melalui suatu strategi yang jelas. Semua strategi harus dijalankan agar misi 

yang ada dapat dimeban secara sukses dan dapat mewujudkan visi yang 

dirumuskan. 

9. Prinsip-prinsip implementasi startegi 

Pada bagian ini ditetapkan bagaimana prinsip-prinsip yang harus dijalankan 

dalam rangka mengimplementasikan program-program strategi. 

 

2.2.5. Teori Startegi Richard Whittington 

 

Menurut Whittington dalam Dercellina (2013:18-21) ialah strategi sebagai studi 

bisa di lihat bahwa tentunya banyak teori yang terkandung di dalamnya. Teori 

sendiri ada dan difungsikan untuk menjelaskan suatu fenomena oleh karena itu 

teori berisi asumsi yang berbeda tiap teori. Dalam artikel Whittington disebutkan 

terdapat empat teori tentang strategi dengan asumsi tersendiri yang mampu 

menjelaskan peristiwa yang menyangkut startegi. Keempat perspektif ialah 

Classical, Evohutionary, Processual dan Systematic. Teori klasik menekankan 

pada perencanaan dalam suatu strategi, Evohutionary theory menekankan pada 

keterbukaan dan tetap menjaga low cost. Processual theory beranggapan bahwa 
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strategi bersifat dinamis dan biasanya terlahir secara spontan dari langkah-langkah 

atau tindakan yang telah dilakukan, sedangkan Systemic theory lebih melihat 

bahwa strategi berhubungan dengan sosiologi dan perilaku manusia. 

 

Dimulai dari teori yang pertama ialah classical theory atau Teori Klasik yang 

muncul pada tahun 1960-an di dasarkan pada tradisi militer dimana internasional 

merupakan suatu keadaan yang anarkis serta menganggap bahwa keberadaan 

jenderal sangat diperlukan sebagai penentu keputusan. Karena ditentukan oleh 

pemikiran jenderal maka cenderung menekankan pada perencanaan maka tersirat 

adanya analisis rasional, pemisah konsep dari eksekusi dan komitmen pada 

maksimalisasi keuntungan atau profit. Selain bidang militer pemikiran teori klasik 

juga mengacu pada ekonomi dimana adanya pandangan teori klasik dakam 

kontrol strategi terletak pada manajer atas sedangkan implementasinya dibebaskan 

pada manajer operasional yang memiliki divisi khusus. Tahun 1960-an terdapat 

tiga pemikir sangat mempengaruhi teori ini, yaitu Alfred Chandler, Igor Ansof 

dan Alfred Sloan. Mereka memberikan tiga poin penting dalam kesuksesasan 

pembuatan suatu strategi bisnis, dimulai dari melakukan analisis rasional, 

memisahkan konsep dan pelaksanaan dan komitmen untuk mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya. Jadi dalam teori klasik tersirat adanya spesialisasi 

kerja secara rasional untuk mencapai keuntungan. 

 

Selanjutnya ialah proccessual theory yang muncul pada tahun 1970-an, berbeda 

dengan teori klasik dimana teori ini menganggap strategi lebih pada sebuah seni 

dan menekankan pada negosiasi dan tawar menawar. Dengan kompleksitas dunia 

maka strategi suatu proses yang berkelanjutan dan adaptif (Mintzberg dalam 
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Dercellina 2013:18-21). Hal inilah yang menjadikan teori processual 

mengesampingkan analisis rasional karena membatasi fleksibelitas  strategi dan 

mengurangi pencapaian kesuksesan.  

 

Pendukung dari teori ini percaya bahwa pembelajaran sebagai alat yang efektif 

dalam mengembangkan strategi dalam kehidupan yang tergolong sulit dan 

berubah-ubah. Oleh karena itu teori processual ini adalah proses belajar dan 

beradaptasi secara tiba-tiba dengan penyesuaian lingkungan. 

 

Teori yang ketiga ialah systemic theory yang muncul pada 1980-an. Asumsi dari 

teori ini berbeda dengan teori klasik, perbedaannya ialah bagaiamana bertahan 

dalam situasi yang ada. Dalam bidang bisnis teori sistematik ini sendiri 

berpandangan bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari hubungan 

sosialseperti keluarga, negara atau agama. Faktor-faktor sosial mempengaruhi 

cara dan menentukan strategi apa yang cocok untuk mengahadapi keadaan. Hal ini 

sinkron dengan ucapan Henderson yakni keselamatan bisnis dalam lingkungan 

yang kompetitif bergantung pada pembedaan strategi. (Henderson dalam 

Dercellina 2013:18-21).  

 

Jadi dalam kondisi yang sama aktor harus memiliki strategi yang berbeda oleh 

karena itu terciptanya kompetisi menjadikan banyak aktor untuk bersaingan 

hingga pada akhirnya aktor yang kuat akan tetap bertahan dan aktor yang lemah 

tersingkirkan. Selain itu penganut teori sistemik beranggapan bahwa dalam pada 

pendekatan sistemik, organisasi tidak hanya terdiri dari individu tetapi kelompok-

kelompok sosial dengan kepentingan . Variabel teori sistemik adalah bersaingan 

dengan kelas dan profesi, bangsa dan negara, keluarga dan gender. Teori ini 
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menganut pemikiran strategi yang fleksibel dalam meraih keuntungan karena 

keformalan seperti teori klasik akan membuat stagman dalam menanggapi evolusi 

dunia. Sehingga pembuatan stratgei tidak harus menunggu kehadiran manajer. 

 

2.3. Organisasi Publik 

2.3.1. Pengertian Organisasi Publik 

 

Defenisi organisasi sangat beragam, selain itu orientasi defenisi maupun fokusnya 

juga berbeda-beda. Mahsun (2006:1) menjelaskan bahwa organisasi sering 

dipahami sebagai kelompok orang yang berkumpul dan bekerjasama dengan cara 

yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah 

ditetapkan bersama. Selain itu, Sulistyani (2009:41) menjelaskan defenisi 

organisasi dengan mengklasifikasikan defenisi organisasi menjadi tiga, yaitu: 

a. Organisasi dipandang sebagai kumpulan orang. Artinya organisasi merupakan 

sekelompok orang yang memiliki kesamaan pikiran yang berkumpul untuk 

mencapai tujuan bersama. 

b. Organisasi dipandang sebagai proses pembagian kerja. Artinya dalam suatu 

organisasi SDM sebagai aset organisasi dibagi dalam unit kerja atau bidang-

bidang kerja. Bidang-bidang tersebut memiliki penjabaran tugas pokok dan 

fungsi 

c. Organisasi dipandang sebagai sistem. Artinya organisasi merupakan 

kumpulan-kumpulan sub sistem yang terkait satu sama lain yang bekerja 

dalam satu keseluruhan untuk mencapai tujuan. 
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Dari beberapa defenisi organisasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

organisasi adalah sekumpulan orang yang berkoordinasi untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan umtuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Organisasi publik memiliki defenisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) 

memandang organisasi publik sebagai intansi pemerintah yang memiliki legalitas 

formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di 

segala bidang yang sifatnya kompleks. Sedikit berbeda dengan defenisi organisasi 

publik di atas, Mahsun (2006:14) menjelaskan bahwa organisasi publik bukan 

hanya organisasi sosial, organisasi non profit dan organisasi pemerintah. 

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan 

umum dan penyedian barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak 

atau pendapatan negara lain yang di atur dengan hukum. Berdasarkan beberapa 

defenisi di atas mengenai organisasi publik, peneliti menyimpulkan bahwa 

organisasi publik merupakan lembaga yang menyelenggarakan kebutuhan 

masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. 

 

2.4. Tinjauan Daerah Tertinggal 

 

Pengertian daerah teringgal adalah daerah yang masyarakatnya serta wilayahnya 

relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain. Suatu daerah dikategorikan 

sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab antara lain: 

a. Geografis 

Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena 

letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan atau pegunungan, kepulauan, 
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pesisir dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya 

sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media 

komunikasi. 

b. Sumber daya alam 

Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumber daya alam, daerah 

yang miliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya 

merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi dan daerah 

tertinggal akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. 

c. Sumber daya manusia 

Pada umumnya masyarakat di daerah tetinggal mempunyai tingkat 

pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah serta 

kelembagaan adat yang belum berkembang. 

d. Sarana dan prasarana 

Keterbatasan sarana dan prasarana listrik, komunikasi, transportasi, air bersih, 

irigasi kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya yang menyebabkan 

masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk 

melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. 

e. Daerah terisolasi, rawan konflik dan rawan bencana 

Daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu 

seringnya suatu daerah mengalami konflik sosial bencana alam seperti gempa 

bumi, kekeringan dan bajir, dan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan 

pembangunan sosial dan ekonomi 

 

Sumber: http:kemendesa.go.id/hal/300027/183-kab-daerah-tertinggal di akses 

pada 17 Februari 2016, pukul 16.18 WIB 
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2.5. Tinjauan Pengembangan Pariwisata 

2.5.1. Pengertian Pariwisata 

 

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, wisata 

adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjung dalam 

jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

 

Pariwisata menurut Jovicic dalam Pitana dan Putu (2005:6) adalah suatu aktivitas 

yang begitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, peristiwa telah 

banyak menarik minat akademisi dan berbagai disiplin ilmu untuk mengkajinya. 

 

Menurut James J. Spillane (1998:20) pariwisata adalah kegiatan melakukan 

perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mecari kepuasaan, 

mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, 

menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain. 

 

Lebih lanjut, Yoeti (1996:15) mengemukakan bahwa pariwisata adalah 

keseluruhan dari gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman tempat 

tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tinggal menetap dan tidak memperoleh 

penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara. Diperkuat oleh Murphy dalam 

Pitana dan Putu (2005:45), pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen 

terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain) yang 



27 
 

merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang 

perjalanan tersebut tidak permanen. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata 

merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan baik 

dengan keluarga maupun dengan sahabat. 

 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 

beberapa istilah yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata antara lain : 

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.  

c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan Pemerintah Daerah.  

d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 

dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha. 

e. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 
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f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata 

adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 

administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual 

setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan 

negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.  

a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu 

obyek dan daya tarik wisata 

b. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa 

c. Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja 

d. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

e. Mendorong pendayagunaan produksi nasional 

 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 

Kepariwisataan bertujuan untuk:  

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

c. Menghapus kemiskinan 

d. Mengatasi pengangguran 

e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya 
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f. Memajukan kebudayaan 

g. Mengangkat citra bangsa 

h. Memupuk rasa cinta tanah air 

i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan  

j. Mempererat persahabatan antar bangsa 

 

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: 

a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan 

dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan 

Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan 

hubungan manusia dan lingkungan; 

b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal 

c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan 

proporsionalitas 

d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup 

e. Memberdayakan masyarakat setempat 

f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah 

yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, 

serta keterpaduan antar pemangku kepentingan 

g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional 

dalam bidang pariwisata dan  

h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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2.5.2. Pengembangan Pariwisata 

 

Pengembangan pariwisata menurut Pearce (1981:12) dapat diartikan sebagai 

usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang 

dibutuhkan masyarakat. 

 

Menurut Yoeti (2008:273), pengembangan adalah usaha atau cara untuk 

memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan 

pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan 

keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan 

pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat 

bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Kepariwisataan Pasal 11 yang menjadi acuan dalam pengembangan kawasan 

pariwisata didasarkan pada kriteria: 

a. Aksesibilitas 

b. Amenitas/fasilitas 

c. Ancillary/kelembagaan 

d. Daya tarik wisata 

e. Kesiapan masyarakat 

f. Era/trend yang berkembang 
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Terdapat setidaknya lima unsur yang harus tersedia di dalam upaya 

pengembangan pariwisata yaitu: 

a. Atraksi Wisata 

Atraksi ini dapat berupa keanekaragaman flora dan fauna, bentuk bentang 

lahan dan keindahan alam lainnya. 

b. Transportasi 

Sarana transportasi sangat dibutuhkan di dalam pengembangan obyek wisata, 

seperti penyediaan sarana angkutan umum yang baik dan murah dan dengan 

jumlah armada pengangkutnya yang cukup.  

c. Akomodasi 

Dalam industri pariwisata dikenal akomodasi komersial yang telah ditentukan, 

seperti wisma dan losmen. Disamping itu juga dikenal akomodasi pribadi 

yang pemilikannya bisa individu maupun kelompok seperti guest house, 

cottage, serta sewa tenda dilokasi amping ground. 

d. Fasilitas 

Ketersedian fasilitas pendukung dan jasa lainnya, termasuk di dalamnya 

adalah toko-toko suvenir, restoran, fasilitas kesehatan dan lain-lain. 

e. Infrastruktur 

Kebutuhan infrastruktur yang utama adalah untuk mendukung kelancaran 

akses baik menuju maupun dari tempat asal ke daerah tujuan wisata, 

infrastruktur pendukung toilet umum, pelabuhan, jalan, tempat pembuangan 

sampah dan infrastruktur lain yang mendukung pengembangan wisata. 

Sumber: 

http://www.academia.edu/11063462/pengembangan_wisata_bahari_di_taman_na

sional_takabonerate_dan_implikasi_pengelolaannya di akses pada 25 November 

2015, pukul 14.00 WIB 

http://www.academia.edu/11063462/pengembangan_wisata_bahari_di_taman_nasional_takabonerate_dan_implikasi_pengelolaannya
http://www.academia.edu/11063462/pengembangan_wisata_bahari_di_taman_nasional_takabonerate_dan_implikasi_pengelolaannya
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Menurut Suwantoro dalam Pitana (2005:70), unsur pokok yang harus mendapat 

perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata 

meliputi : 

a. Obyek dan Daya Tarik Wisata  

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang 

menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada 

umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada : 

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, 

nyaman dan bersih. 

2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

3. Adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka.  

4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan; 

5. Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, 

pantai, hutan dan lain- lain). 

6. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai 

khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur 

yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa 

lampau. 

 

b. Prasarana wisata 

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia 

yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah 

tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan 

dan lain sebagainya. 
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c. Sarana wisata 

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan 

untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. 

Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah 

hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta 

sarana pendukung lainnya. 

 

Dalam pengembangan pariwisata, terdapat faktor yang dapat menentukan 

keberhasilan pengembangan pariwisata (Yoeti 1996:165) yaitu: 

f. Tersedianya objek dan daya tarik wisata.  

g. Adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana, sehingga 

memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.  

h. Terjadinya fasilitas amenities yaitu sasaran kepariwisataan yang dapat 

memberikan kenyamanan kepada masyarakat. 

 

2.6. Tinjauan Konsep Pengembangan Sektor Wisata Bahari 

2.6.1. Konsep Pengembangan Sektor Wisata Bahari 

Menurut Gumelar (2010:6) masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupannya di sepanjang hari dengan kehidupan yang 

dihasilkan oleh laut. Laut adalah tempat dimana mereka mengelola kehidupannya, 

mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk mengoptimalkan potensi kelautan 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mereka dalam berperan serta baik 

dalam konservasi lingkungan, pemanfaatan  lingkungan  dan  pengelolaan  

lingkungan. Pemanfaatan secara optimal terhadap potensi kelautan, tidak berarti 
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melupakan faktor yang sangat penting bagi nilai pengembangan kawasan wisata 

bahari yang berkelanjutan, yaitu upaya perbaikan terhadap kawasan yang rusak 

dan keanekaragaman  potensinya  telah  berkurang. Pengembangan kawasan 

wisata bahari adalah satu bentuk pengelolaan  kawasan  wisata  yang  berupaya  

untuk memberikan manfaat terutama bagi upaya perlindungan dan pelestarian 

serta pemanfaatan potensi dan jasa lingkungan sumber daya kelautan. Di lain 

pihak masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung pada usaha 

pariwisata melalui terbukanya kesempatan kerja dan usaha yang pada gilirannya 

akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. 

 

2.6.2. Pendekatan Pengembangan Wisata Bahari  

Pendekatan pengembangan wisata bahari menurut Gumelar (2010:7) yaitu: 

a. Pengembangan kawasan wisata bahari lebih diarahkan dan  dipergunakan  

menuju upaya pengembangan kawasan wisata ramah lingkungan. 

Pengembangan kawasan wisata bahari harus menghindari pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup dan pemborosan sumber daya alam bahari 

b. Pengembangan kawasan wisata bahari perlu mengetengahkan faktor 

kewaspadaan terhadap dampak lingkungan menjadi sangat penting, terutama 

dari kunjungan  wisatawan  yang  tidak  terkendali  guna memelihara  

keberlanjutan  kualitas  lingkungan hidup/sumber daya alam wisata tropika 

khususnya dan menjamin pembangunan (ekonomi) berkelanjutan. 

c. Analisis data potensi dan pemanfaatan sumber daya untuk 

mengidentifikasikan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap  kelangsungan  

pemeliharaan  dan pengembangan sumber stakeholder cakupan identifikasi 



35 
 

tersedia dan maupun untuk budi daya perairan, wisata pemukiman, bisnis 

rekreasi atau industri Pengembangan  kawasan  wisata  bahari  memiliki 

keterkaitan luas dengan peran masyarakat pesisir, oleh karena itu dalam 

pengembangan kawasan wisata bahari dibutuhkan penentuan zonasi yang 

tepat dari setiap wilayah diperlukan  untuk  tidak  menjadi  benturan 

kepentingan antara zona pertumbuhan pemukiman dengan zonasi kawasan 

wisata bahari yang dikelola dan dimanfaatkan bagi kegiatan rekreasi 

d. Pengembangan prasarana yang dapat mendorong pertumbuhan antar wilayah 

melalui sistem prioritas pengembangan kawasan wisata bahari berdasarkan 

tipe, potensi dan karakter alam yang dimiliki oleh masing- masing kawasan. 

  

2.7. Tinjauan Strategi Pengembangan Pariwisata 

 

Menurut Pendit (1990:35-36), strategi pada prinsipnya berkaitan dengan 

persoalan: kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai dan 

penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana dan prasarana. Strategi selalu 

berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga 

harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesepakatan yang ada. 

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata 

daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan 

sarana dan prasarana pariwisata.  
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Strategi perkembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat 

dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Perlu ditetapkan beberapa peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu 

pelayanan pariwisata dan kelastarian lingkungan wisata, bukan berpihak pada 

kepentingan pihak-pihak tertentu. 

b. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat 

setempat. Hal ini merupakan hal penting karena sebagai hal pengalaman pada 

beberapa daerah tujuan wisata, apabila tidak melibatkan masyarakat setempat 

akibatnya tidak ada sumbangsih ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat 

sekitar. 

c. Kegiatan promosi harus beraneka ragam, kegiatan promosi juga perlu 

dilakukan dengan membentuk sistem informasi yang handal dan membangun 

kerjasama yang baik dengan pusat informasi pada negara-negara lain 

terutama pada negara yang berpotensi. 

d. Perlu menentukan daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan 

dibandingkan dengan daerah tujuan wisata lain, terutama yang bersifat 

tradisonal dan alami. Karena era kekinian lah objek wisata yang alami dan 

tradisional yang menjadi sasaran wisatawan asing. 

e. Pemerintah pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dan 

pemerintah daerah setempat dengan sistem terbuka, jujur dan adil. Kerjasama 

ini penting karena untuk memperlancar pengembangan dan pengelolaan 

secara profesional dengan mutu pelayanan yang memadai. 

f. Perlu dilakukan pemerataan arus wisatawan bagi semua daerah tujuan wisata 

yang ada diseluruh Indonesia. 
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g. Mengajak masyarakat sekitar daerah tujuan wisata agar menyadari peran, 

fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan 

peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat 

menguntungkan secara ekonomi. 

h. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk 

menunjang kelancaran pariwisata. Misalnya dengan pengadaan perbaikan 

jalan, dermaga, telepon, internet, kesehatan, pusat perbelanjaan dan lain-

lainnya. 

 

Dengan memperhatikan beberapa masukan ini kiranya dapat membantu bagi 

penyelenggara pariwisata yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Faktor 

baik internal dan eksternal, pariwisata dapat menghasilkan pendapatan yang luar 

biasa bagi suatu daerah terutama apabila dikelola dengan baik. 

 

2.8. Tinjauan Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata 

Menurut Rencana Strategis (RENSTRA) Pengembangan Pariwisata Kabupaten 

Pesisir Barat, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019. 

 

2.8.1. Strategi Pengembangan Pulau Pisang Akan Menggunakan Konsep 

Pembuatan Ekowisata Berbasis Masyarakat.  

 

Strategi yang sudah terlaksana adalah sebagai berikut: 

a. Pelatihan masyarakat tentang konsep ekowisata dan nilai-nilainya. 

b. Pelatihan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata 
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c. Penyuluhan kepada masyarakat untuk membuat souvenir dari kain tapis dan 

kerang-kerangan. 

d. Penyuluhan kepada masyarakat tentang konsep homestay beserta kebersihan 

dan kerapiannya. 

e. Pembuatan paket wisata Pulau Pisang. 

f. Pembuatan sarana untuk sanggar tari dan pertunjukkan 

g. Pembuatan pusat informasi khusus wisata pulau pisang yang menyajikan 

informasi tentang lokasi atau kawasan dari segi budaya, sejarah, alam, 

pertunjukkan seni, kerajinan, dan produk budaya lainnya. 

h. Memperluas promosi melalui website, brosur, dan leaflet. 

i. Mengemas wisata “memancing ikan tuhuk (blue marlin) secara tradisional”. 

j. Mengemas wisata “melihat lumba-lumba”. 

k. Mengemas wisata “menenun kain tapis”. 

l. Mengemas wisata “memetik cengkih”. 

Dan adapun strategi yang masih dalam tahap proses ialah sebagai berikut:  

a. Renovasi dermaga menuju Pulau Pisang di Kuala Stabas dan dermaga Pulau 

Pisang 

b. Pembuatan tulisan “PULAU PISANG” (seperti di Pantai Losari) 

c. Pengadaan kapal pesiar kecil 

d. Pembuatan jogging track dan/atau bicycle track mengelilingi pulau 

e. Pengadaan sepeda 
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2.8.2. Pengembangan Pariwisata Pulau Pisang 

Berdasarkan pengembangannya sebagai kawasan wisata unggulan Provinsi 

Lampung, maka pengembangan pariwisata di Pulau Pisang berdasarkan: 

a. Analisis pengembangan kawasan wisata unggulan Pulau Pisang meliputi pada 

aspek : 

1. Obyek wisata 

2. Fasilitas penunjang wisata 

3. Infrastruktur 

4. Lingkungan 

5. Pemasaran 

6. Transportasi 

b. Analisis kelayakan pengembangan kawasan unggulan Pulau Pisang ialah: 

1. Analisis kelayakan teknis 

2. Analisis kelayakan pasar 

3. Analisis kelayakan manajemen pengelolaan 

4. Analisis kelayakan investasi 

c. Arahan pengembangan fisik kawasan wisata unggulan Pulau Pisang, 

mencakup didalamnya : 

1. Strategi dan konsep pengembangan dan perencanaan tata ruang kawasan 

wisata Pulau Pisang 

2. Perencanaan kegiatan 

3. Pemerataan pengembangan secara menyeluruh 

4. Rencana pengembangan transportasi 

5. Rencana pengembangan insfrastruktur dan sarana prasarana. 
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2.9. Kerangka Pikir 

 

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang 

menjadi salah satu unggulan di sektor perekonomian bagi suatu daerah dan juga 

negara. Hal ini mendorong setiap pemerintah daerah untuk mengembangkan 

pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas, terutama pada daerah-daerah yang 

memiliki potensi pariwisata. Pulau Pisang merupakan kawasan wisata unggulan 

Provinsi Lampung dengan beragam potensi wisata yang dimiliki namun dibalik 

keunggulan potensinya ada kekurangan yang harus dibenahi. 

 

Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintah 

daerah untuk mengelola dan mengembangkan berbagai sumber daya alam, sumber 

daya hayati dan non hayati serta sumber daya buatan yang ada di daerah otonom. 

Sumber daya alam dan buatan dapat dijadikan objek wisata berupa kekayaan 

alam, flora, fauna, hasil karya manusia, peninggalan sejarah dan budaya yang 

merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan pariwisata di Indonesia 

yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan. 

 

Pengembangan objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat merupakan langkah 

strategis yang dapat ditempuh, mengingat kabupaten ini memiliki berbagai potensi 

wisata yang apabila dikembangkan dengan optimal dapat menjadikan Kabupaten 

Pesisir Barat terkenal dengan pariwisatanya. Objek wisata dalam penelitian ini 

dibatasi pada subjek wisata bahari dengan kajian strategi mengembangkan 

kepariwisataan menggunakan alat analisis SWOT berdasarkan analisis internal 

dan eksternal. Maka dikembangkan bagan kerangka pikir sebagai berikut ini:  
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Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat 

  Potensi Wisata Bahari Pulau Pisang 

Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Dalam Pengembangan Wisata Bahari Pada Daerah 

Tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus 

Pulau Pisang Tahun 2015) 
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Terlaksana dan Berkembangnya Objek Wisata 

Bahari Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat 



 
 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih tipe penelitian ini karena 

peneliti bermaksud menggambarkan, menjelaskan dan  mendeskripsikan gejala-

gejala yang terdapat dalam masalah penelitian secara kompleks yaitu mengenai 

kejadian-kejadian emperis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Strategi Dinas 

Priwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Wisata Bahari pada Daerah 

Tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Pulau Pisang Tahun 2015). 

Hal tersebut sesuai pendapat Nazir (2005:55) yang mengatakan bahwa penelitian 

deskriptif merupakan tipe penelitian yang menggambarkan situasi atau kejadian 

dengan menghasilkan data-data berupa kata-kata melatar belakangi informan 

beprilaku. 

 

3.2.  Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah dalam penelitian kualitatif 

yang masih bersifat tentatif yang artinya penyempurnaan fokus masalah penelitian 

ini masih tetap dilakukan dan akan berkembang atau berubah setelah penelitian 

turun di lapangan.  
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Fokus masalah diturunkan dari rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini 

menekankan pada pelaksanaan pengembangan pariwisata di Pulau Pisang 

Kabupaten Pesisir Barat, maka fokus penelitian ini adalah: 

1. Mengevaluasi Pelaksanaan Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

dalam Pengembangan Wisata Bahari pada Daerah Tertinggal di Kabupaten 

Pesisir Barat (Studi Kasus Pulau Pisang Tahun 2015). 

2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Peran Serta Pemerintah, Masyarakat dan 

Pihak Terkait Mengenai Pengembangan Wisata Bahari Pulau Pisang 

 

3.3.  Lokasi Penelitian  

 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung. Lokasi penelitian dilakukan pada 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA), Pekon Sukadana dan Wisata Pulau Pisang sendiri. Peneliti memilih 

Pulau Pisang sebagai lokasi penelitian dikarenakan Pulau Pisang merupakan 

daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat yang mana masih serba terbatas 

dalam pengembangan dan pembangunan pariwisatanya  seperti, jarak tempuh 

yang jauh, transportasi yg belum memadai, dan sarana prasarana yang seadanya 

serta ketersedian listrik yang minim. Namun dibalik keterbatasannya Pulau Pisang 

memiliki kelebihan yaitu kekayaan alam yang sangat berpotensi yang tidak 

dimiliki laut lainnya di Provinsi Lampung khususnya pemandangan pantai yang 

indah, snorkling, adanya lumba-lumba dan wisata mancing ikan marlin 

merupakan salah satu andalan wisata di Pulau Pisang. Apabila dikelola dengan 

maksimal maka Pulau Pisang dapat lebih dikenal dan dapat menjadi sektor 

pariwisata andalan di Provinsi Lampung.  
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3.4. Jenis dan Sumber Data 

 

3.4.1. Jenis Data 

 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer  

Yaitu berupa kata-kata dan tindakan yang bersumber dari informan serta 

peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan 

merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi 

penelitian. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama yang 

digunakan dalam kegiatan analisis data. Data primer diperoleh peneliti 

sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan tehnik 

wawancara mendalam dan observasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Strategi 

Dinas Priwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Wisata Bahari 

pada Daerah Tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Pulau Pisang 

Tahun 2015) 

b. Data Sekunder  

Yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam 

analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen 

tertulis yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Dinas Priwisata 

dan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Wisata Bahari pada Daerah 

Tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Pulau Pisang Tahun 

2015) 
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3.4.2. Sumber Data 

 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber 

data dalam penelitian ini: 

a. Informan 

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki 

informasi tentang pelaksanaan pengembangan pariwisata di Pekon Sukadana. 

Informan yang rencananya akan diwawancarai yaitu: 

 

Tabel 1. Daftar Informan yang diwawancarai 

No. Jabatan 

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 

(Bapak Audi Marpi, M.M) 

2. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Barat (Bapak Ir. Ahman Aryuni) 

3. Kepala Pekon Sukadana Pulau Pisang (Bapak Yoser Rizal) 

4. Warga Sukadana Pulau Pisang (Bapak Darmansyah) 

5. Pengunjung Pulau Pisang (Zulfikar Khanif) 

Sumber: diolah oleh peneliti (2016) 

 

 

b. Dokumentasi 

1. Dokumentasi gambaran umum Kabupaten Pesisir Barat 

2. Dokumentasi kawasan wisata Pulau Pisang 

3. Dokumentasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

4. Dokumentasi Bappeda 

5. Deskripsi tentang objek yang di observasi dalam pengembangan 

pariwisata di Pulau Pisang 
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c. Dokumen-dokumen 

Dokumen adalah arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan 

pariwisata. 

 

Tabel 2. Daftar Dokumen Terkait Dengan Pengembangan Pariwisata di 

Pulau Pisang 

No. Dokumen 

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2015 

2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekomomi 

Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 

3. Profil Kabupaten Pesisir Barat dan Pulau Pisang Tahun 2015 

4. Strategi Pengembangan Pulau Pisang Tahun 2015 

5. Litbang Bappeda Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Kepariwisataan 

 

Sumber: diolah oleh peneliti (2016) 

 

 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Menurut Nasution (2003:113) mendefinisikan wawancara adalah suatu 

bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan 

memperoleh informasi. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
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pewawancara (interviewer) yang mengajukan beberapa pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan atas pertanyaan tersebut. Wawancara 

merupakan pengumpulan data primer dengan jalan meweawancarai sumber-

sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan 

dengan Strategi Dinas Priwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan 

Wisata Bahari pada Daerah Terpencil di Kabupaten Pesisir Barat (Studi 

Kasus Pulau Pisang Tahun 2015). Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung 

maupun wawancara kepada informan.  

2. Observasi 

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009:226) mendefenisikan observasi atau 

pengamatan merupakan dasar semua pengetahuan, para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data yaitu mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati 

dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat 

keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, 

meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang 

ada, proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

serta kendala-kendala dalam penganggaran dan kondisi lain yang dapat 

mendukung hasil penelitian. 

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. Sugiyono 

(2013:240) menjelaskan dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah 
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berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Terkait dengan penelitian ini, peneliti mengumpulkan berupa data 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015, 

Rencana Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2015-2019, data Litbang Bappeda Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2015 dan foto Pulau Pisang. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun seecara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. 

 

Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:241) terdapat tiga 

komponen analisis data yaitu : 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang 

diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data 

akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. 
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Dari data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam 

uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berjalan terus 

menerus selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menyeleksi dan merangkum data yang diperoleh lalu difokuskan pada 

hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Pulau Pisang. 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja seelanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
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3.7. Teknik Keabsahan Data 

 

Validitas keabsahan data merupakan konsep penting yang di perbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Derajat kepercayaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. 

Peneliti kualitatif menyebut standar tesrsebut dengan keabsahan data. Keabsahan 

data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. 

 

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi 

beberapa persyaratan, yauti dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

a. Derajat Kepercayaan (credibility) 

1. Triangulasi  

Uji Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dari dengan data yang 

diperoleh dari dengan sumber lain. Ada empat macam triangulasi yaitu 

triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan 

data dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik 

dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi 

teori dilakukan secara induktif atau secara logika. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain 

dengan melakukan wawancara ke informan yakni Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu peneliti melakukan 



51 

triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber 

wawancara dan dokumentasi di lapangan. 

2. Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial yaitu dengan memanfaat bahan-bahan tercatat atau 

terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui 

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan 

untuk mendukung analisis data. 

3. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan 

dan tentatif. Berbeda dengan hal ini, ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan 

diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

4. Analisis Kasus Negatif 

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan 

contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan 

informasi yang telah dikumpulkan dan dugunakan sebagai bahan 

pembanding. 
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b. Kebergantungan (Dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, pengujian kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi 

peniliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa 

memberikan data, umtuk itu perlu diuji kebergantungannya. Jika proses 

penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak 

reliabel dan dependable. 

c. Kepastian (Confirmability) 

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji 

kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersama. 

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

Apanila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian. 

d. Keteralihan (Transferability) 

Uji pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang 

lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan 

untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat 

laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat 

dipercaya.  



 
 

 

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten 

Pesisir Barat 

 

Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi dan keragaman objek dan daya tarik 

wisata yang baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menjadikan 

pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, merupakan suatu peluang dan 

tantangan agar pembangunan pariwisata dapat berperan dalam pembangunan 

daerah. Pembangunan pariwisata terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan: 

promosi intensif, pengembangan objek wisata, peningkatan sumber daya manusia, 

pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat. Ini merupakan upaya untuk 

mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan mengoptimalkan 

pembangunan pariwisata, dan mengutamakan pariwisata berbasis lingkungan 

(ekowisata) dengan cara melestarikan lingkungan. Sektor pariwisata telah sejak 

lama menjadi andalan dari Kabupaten Pesisir Barat dengan Pulau Pisang dan 

Pantai Tanjung Setia menjadi destinasi wisata para wisatawan nasional bahkan 

asing. 
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Semenjak terbentuknya DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Pesisir Barat 

pada tahun 2012 sektor pariwisata semakin dikembangkan, hal ini sejalan dengan 

program dari Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Barat 

sebagai daerah tujuan wisata andalan provinsi. Promosi secara berkelanjutan dan 

terstruktur dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi bahkan dari kalangan 

investor juga terus ditingkatkan. 

 

4.1.1  Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pariwisata Dan 

Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2016 tentang rincian tugas pokok dan 

fungsi, uraian tugas Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir 

Barat ialah sebagai berikut: 

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azaz otonomi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

2. Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tersebut diatas, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai 

Fungsi. 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan kebudayaan. 

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

pariwisata dan ekonomi kreatif. 
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c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang 

kepariwisataan dan ekonomi kreatif. 

e. Pelayanan Administratif. 

3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut 

diatas, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:  

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rumah tangga di 

lingkungan Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang menjadi tugas 

Kewenangan. 

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengamanan dan pengendalian 

teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku. 

c. Menyelenggarakan Pembinaan pengurus pariwisata. 

d. Mengatur kebijakan teknis sesuai pedoman, pemberian bimbingan dan 

perizinan sesuai peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. 

e. Melaksanakan pembinaan personil, pembiayaan dan sarana prasarana 

Dinas di unit kerjanya. 

f. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

yang berhubungan dengan pariwisata dalam rangka meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. 

g. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan 

petunjuk baik secara lisan maupun ytertulis sesuai permasalahan dan 

bidang tugas masing- masing. 
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h. Melakukan monitoring, evaluasi dan dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan. 

i. Menilai Prestasi kerja bawahan di lingkup Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk 

dipergunakan  sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir 

dan penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan 

norma, standar peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten 

Pesisir Barat 

 

Visi dan Misi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 

ialah sebagai berikut: 

 

Untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir 

Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat memiliki visi:  

 

“Terwujudnya Daerah Tujuan Wisata Yang Unggul Berdaya Saing 

Berkelanjutan Dan Mampu Mendorong Pembangunan Daerah Untuk 

Menuju Kota Modern Yang Berbasis Lingkungan. “ 
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Untuk dapat mewujudkan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat adalah: 

a. Meningkatkan kualitas aparatur yang memiliki keahlian dan keterampilan 

dibidang seni, budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif. 

b. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya penggalangan bersejarah dan 

nilai-nilai  tradisional. 

c. Meningkatkan mutu produk dan pelayanan serta pengembangan usaha 

pariwisata. 

d. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis pada 

lingkungan dan perencanaan yang komprehensif. 

e. Meningkatkan arus kunjungan wisatawan melalui promosi kerjasama antara 

lembaga serta wisatawan. 

f. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui bina masyarakat sadar wisata 

dan penggalangan sapta pesona. 

 

4.1.3 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kabupaten Pesisir Barat 

 

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris Terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Perencanaan 

3. Sub Bagian Keuangan  
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c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi : 

1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata 

2. Seksi Pengembangan Destinasi Industri Pariwisata 

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 

d. Bidang Pemasaran Pariwisata Membawahi : 

1. Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata 

2. Seksi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 

3. Seksi Promosi dan Pencitraan  

e. Bidang Usaha Jasa Pariwisata dan Kreatif Membawahi : 

1. Seksi Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya 

2. Seksi Ekonomi dan Kreatif berbasis media, Desainer, Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

 

4.2 Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat 

 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi 

Lampung  terletak  diantara 4, 40’0”- 6 , 0’0” Lintang Selatan dan 103 ’0” - 

104 50’,0” Bujur Timur. Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 kecamatan dan 

berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu: 

a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus 

dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan 

b. Sebelah     Timur     dengan     Kabupaten Tanggamus 

c. Sebelah     Selatan     dengan     Samudera       Hindia,  dan 

d. Sebelah  Barat berbatasan dengan Kabupaten Kaur dan Bengkulu    
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Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Barat  

(sumber : Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU) 

Jarak antar Kota di  Kabupaten  Pesisir Barat  sebagai berikut : 

a. Ke Biha   =  ±   30 Km 

b. Ke Lemong  =  ± 110  Km 

c. Ke Pugung Tampak =  ±   58  Km 

d. Ke Ngambur  =  ±   45 Km 

e. Ke Way Heni  =  ± 120  Km 

Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas wilayah ± 2.907,23 Km, sekitar 8,39 % 

dari  luas wilayah Provinsi Lampung. Dari wilayah seluas ± 2.907,23 Km 

tersebut, keadaan tanah di Kabupaten Pesisir Barat terbagi atas 6 sistem; Antara 

lain tanah Alluvial (0-100M dpl), tanah Marine (0-20M dpl),  tanah teras Marine 

(0-20M dpl), tanah Vulkan (25-200M dpl), tanah perbukitan, tanah pegunungan 

dan Plato   (25-1.350M dpl).  
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Secara administratif wilayah Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 kecamatan 

yang terbagi menjadi 116 pekon/desa dan 2 kelurahan. Dari 1 1 Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, Kecamatan Bengkunat Belimbing 

merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu sekitar                          

± 943,70 Km
2
. Sedangkan Kecamatan Krui Selatan merupakan Kecamatan yang 

mempunyai wilayah terkecil yaitu sekitar ± 40,92 Km
2
.  

 

Tabel  3. Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Pesisir 

Barat 

No. Kecamatan Luas (Km
2
) Pekon 

(Desa) 

Kelurahan 

1. Pesisir Selatan 409,19 15 - 

2. Bengkunat 215,03 9 - 

3. Bengkunat Belimbing 943,70 14 - 

4. Ngambur 327,17 9 - 

5. Pesisir Tengah 120,64 6 2 

6. Karya Penggawa 211,11 12 - 

7. Way Krui 40,92 10 - 

8. Krui Selatan 36,25 10 - 

9. Pesisir Utara 84,25 12 - 

10. Lemong 454,97 13 - 

11. Pulau Pisang 64,00 6 - 

 Jumlah 2907,23 116        2 

 Sumber:  Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 

 

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dataran yang tersebar  di 

bagian Barat dan bagian Selatan serta membujur dari Utara ke Timur yang 

sebagian besar wilayahnya merupakan daerah Pantai dan Pegunungan.  

 

Ketinggian wilayah di Kabupaten Pesisir barat sebagian besar berada pada 

kisaran  25 - 100 mdpl. Berdasarkan kemiringan wilayah, Kabupaten Pesisir Barat 

mempunyai topografi  yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu : 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
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1. Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan lau). 

2. Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut). 

3. Daerah pegunungan (daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari 

permukaan laut). 

 Sumber:  Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 

 

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai 2 (dua) zona iklim karena di pengaruhi oleh 

rantai pegunungan bukit barisan, Zone A (jumlah bulan basah > 9 bulan) 

terdapat di bagian barat Taman Bukit Barisan  Selatan termasuk Krui dan 

Bintuhan dan Zone BL (Jumlah bulan basah 7-9 bulan) terdapat dibagian timur 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan). Berdasarkan curah hujan dari lembaga 

Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Pesisir Barat berkisar antara 2.500 – 

3.000 Milimeter Setahun. 

 

4.3 Gambaran Umum Pulau Pisang 

 

4.3.1 Pulau Pisang 

 

Pulau Pisang adalah sebuah pulau kecil yang sekarang merupakan sebuah 

kecamatan baru di Kabupaten Pesisir Barat. Pulau Pisang mempunyai luas 

wilayah sekitar 231 hektar, dengan penduduk lebih kurang 2346 jiwa/497 KK. 

Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Pulau Pisang 

merupakan pulau di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pulau 

Pisang memiliki luas daratan 148,82 Ha.  
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Aksesibilitas Pulau Pisang dari Bandar Lampung sangat mudah, tetapi harus 

memperhatikan cuaca saat menggunakan moda transportasi laut (perahu). Dari 

Bandar Lampung menuju Pelabuhan Kualas Stabas (Kecamatan Pesisir Tengah) 

dapat menggunakan transportasi darat dengan jarak tempuh ± 280 km dan 

membutuhkan waktu ± 6 jam. Selain itu, transportasi udara juga sudah tersedia, 

dengan menggunakan maskapai penerbangan Susi Air yang beroperasi setiap hari 

Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu baik dari Bandara Radin Inten II di Bandar 

Lampung menuju Bandara Seray di Krui. Khusus hari Minggu, hanya pada 

Minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Dari Pelabuhan Kuala Stabas menuju 

Pulau Pisang menggunakan perahu dengan jarak tempuh ± 12 km dengan waktu ± 

1 jam. Selain melalui Pelabuhan Kuala Stabas, perjalanan ke Pulau Pisang dapat 

melalui Pelabuhan Tebakak yang dapat dicapai dari Krui dalam waktu ± 1 jam. 

Dari Tembakak menuju Pulau Pisang membutuhkan waktu ± 15 menit.  

 

Saat ini Pulau Pisang belum dikelola dengan serius sebagai daerah tujuan 

wisata. Namun demikian, pulau ini menyimpan berbagai potensi yang kelak 

dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung, baik 

bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi tersebut mencakup 

keindahan alam, baik darat maupun laut, adat istiadat masyarakat setempat 

yang masih dilestarikan, sejarah, maupun kerajinan tenun tapis yang dapat 

menjadi wisata minat khusus. 
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Gambar 2. Akses transportasi laut di Pulau Pisang tampak dari perahu jukung 

Sumber: hasil observasi 11 Februari 2016 

 

Saat ini Pulau Pisang belum dikelola dengan serius sebagai daerah tujuan 

wisata. Namun demikian, pulau ini menyimpan berbagai potensi yang kelak 

dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung, baik 

bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi tersebut mencakup 

keindahan alam, baik darat maupun laut, adat istiadat masyarakat setempat 

yang masih dilestarikan, sejarah, maupun kerajinan tenun tapis yang dapat 

menjadi wisata minat khusus. 
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4.5 Sejarah Pulau Pisang 

 

 

Gambar 13. Pantai Pulau Pisang 

Sumber: hasil observasi, 11 Februari 2016 

 

Pulau Pisang merupakan pulau yang memiliki sejarah peradaban yang kuat. Adat 

istiadat Marga Way Sindi Olok Pandan sangat kental terasa. Rumah-rumah tinggi 

berdinding kayu yang lazim disebut lamban balak menjadi pemandangan paling 

menarik ketikaberada di Pulau Pisang. Meskipun keadaannya mulai rapuh karena 

banyak yang tidak bepenghuni sebab ditinggal sang pemilik ketika tahun 1980 

akibat matinya cengkeh-cengkeh milik mereka, menjadi saksi bisu bagaimana 

masyarakat di Pulau ini menganut Marga Lampung yang kental. 

 

Masyarakat Way Sindi yang tinggal di Olok Pandan berjarak sekitar enam 

kilometer dari Desa Tembakak atau tujuh kilometer dari Krui. Hj. Zafrullah Khan 

Gelar Suntan Simbangan Ratu mengisahkan asal kata Way Sindi berarti pinggir 

air. Bermula ketika abad ke-17 masyarakat Way Sindi semakin banyak dan 

menuntut perluasan daerah. Akhirnya Saibatin atau pemuka adat Way Sindi 
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Pangeran Simbangan Ratu mengutus seorang warga asal Biha yang biasa disebut 

Bathor atau pesuruh untuk melihat keadaan Pulau yang ada diseberang Desa Way 

Sindi layak tidak jika di tempati oleh masyarakat Way Sindi. 

 

Atas titah Saibatin tersebut berangkatlah Bathor menuju pulau dengan 

menggunakan batang pisang yang memang banyak terdapat di daerah itu. Setelah 

sampai dipulau dan bermalam beberapa hari kembalilah Bathor menuju Way 

Sindi untuk melapor kepada Saibatin bahwa Pulau tersebut bisa ditempati 

masyarakat. 

 

Kemudian anak kedua Pangeran Sangun Ratu atas titah sang ayah Mail Gelar Raja 

Pesirah gelar Pangeran Sangun Ratu mengajak seluruh Masyarakat Way Sindi 

untuk berlayar menuju pulau dan mencari penghidupan di pulau tersebut. Pada 

saat itu masyarakat hanya menempati gubuk besar yang lazim disebut Sapu Balak. 

Masyarakat mulai bercocok tanam cengkeh dan kopra sedangkan makan hanya 

dapat memakan buah pisang hutan yang memang banyak tumbuh dipulau tersebut. 

Mulailah warga menyebut daerah tersebut dengan sebutan Pulau Pisang. 

 

Pada abad ke-18 masyarakat membentuk sebuah Pekon pertama yaitu pekon Lok, 

kemudian menyusul kelima pekon lainnya yaitu Labuhan, Bandar Dalam, 

Sukadana, Sukamarga dan Pekon Pasar. Pada 17 September 1922 akhirnya 

pemuka adat memutuskan bahwa Marga Way Sindi merupakan Marga resmi 

masyarakat kelima. 
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Pekon Pulau Pisang dengan sebutan Way Sindi Olok Pandan kecuali Pekon Pasar 

yang memang bukan berasal dari keturunan Way Sindi. Pada Tahun 1933, 

berlangsunglah pertemuan besar pemuka adat Way Sindi Olok Pandan yang 

menetapkan Muhammad Fadel Gelar Raja Kapitan menjadi Saibatin pertama 

marga Way Sindi Olok Pandan di Pulau Pisang. Saat itu masyarakat Way Sindi 

Olok Pandan hidup makmur, cengkeh dan hasil kopra yang melimpah membuat 

masyarakat pulau pisang pada tahun 1968 menjadi daerah dengan pendapatan 

perkapita paling tinggi di Lampung. Namun sayang, ketika sedang jaya-jayanya, 

seluruh tanaman cengkeh tiba-tiba mati kerena daun-daunnya terkena penyakit. 

Saat itu perekonomian sulit sekali, akhirnya banyak warga yang memutuskan 

untuk merantau (berbagai sumber). 

 

4.3.2 Keadaan Geografis 

 

Kecamatan Pulau Pisang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 dan merupakan 

pemekaran dari Kecamatan Pesisir Utara. Secara Geografis, letak Kecamatan 

Pulau Pisang berada pada koordinat: 05º 02’ 52” Lintang Selatan dan 103º 45’ 01” 

Bujur Timur, dengan batas-batas: 

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Utara 

b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Tengah 

c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Indonesia 

d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa 
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Wilayah Kecamatan Pulau Pisang memiliki luas 64,00  km² atau 2,20  dari luas 

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat. wilayah Kecamatan Pulau Pisang sebagian 

besar adalah dipergunakan untuk lahan perkebunan sementara sisanya terbagi 

dalam berbagai peruntukan, seperti permukiman penduduk dan fasilitas umum, 

pariwisata, perikanan dan lain-lain. Gambaran peruntukan ini sekaligus 

menunjukkan karakteristik wilayah Kecamatan Pulau Pisang bersifat agraris, 

Kecamatan Pulau Pisang didominasi oleh kegiatan perekonomin dalam 

perkebunan dan Perikanan. 

 Sumber:  Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 

 

4.3.3 Demografi dan Sosial Budaya 

 

1. Demografi 

Penduduk Kecamatan Pulau Pisang pada bulan Juni 2014 berjumlah 1.858 Jiwa 

yang terdiri dari 963 laki-laki dan 895 wanita yang menyebar di 6 pekon  dengan 

penyebaran penduduk yang  tidak merata antara satu pekon dengan pekon  lainnya 

dikarenakan pemukiman penduduk sebagian masih terpusat pada suatu 

tempat/pekon. 

 

Tabel 4. Jumlah Penduduk per Pekon Kecamatan Pulau Pisang  Tahun 2014 

 

No Pekon Jumlah Penduduk 

1 Pasar Pulau Pisang 745 Jiwa 

2 Sukadana 236 Jiwa 

3 Labuhan 256 Jiwa 

4 Sukamarga 197 Jiwa 

5 Pekonlok 202 Jiwa 

6 Bandar Dalam 222 Jiwa 

 Jumlah 1.858 Jiwa 

Sumber: Litbang Bappeda Kabupaten Pesisir Barat 2014 
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Hampir seluruh wilayah pekon yang ada di Kecamatan Pulau Pisang belumlah 

padat  jika dibandingkan dengan Luas wilayah, hal ini ditunjukkan oleh Luas 

wilayah Kecamatan Pulau Pisang dan Jumlah Penduduk yang sifatnyanya masih 

terpusat di beberapa tempat, untuk kepadatan penduduk di Kecamatan Pulau 

Pisang 30,8 orang/Km2.  Pekon Pasar Pulau Pisang  merupakan pekon yang 

memiliki Jumlah Penduduk terpadat yaitu 745 Jiwa sedangkan pekon yang 

memiliki jumlah penduduk terendah adalah Pekon Suka Marga yaitu 197 jiwa.  

 

2. Sosial Budaya 

Penduduk Kecamatan Pulau Pisang merupakan suku  Lampung dan ada sebagian 

yang merupakan suku pendatang dan menetap di Pulau Pisang seperti Suku Jawa 

dan Padang. Demikian juga dengan adat istiadat dan pergaulan sehari-hari masih 

kental menganut adat Lampung yang dipengaruhi ajaran islam. Meskipun 

demikian pengaruh unsur-unsur budaya leluhur tetap masih ada dan terjaga  di 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

 

Tabel  5. Jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga di Kecamatan Pulau 

Pisang  

 

No. Pekon 
Jumlah Penduduk 

Jumlah KK 
L P 

1. 1. Pasar 412 258 139 

2. 2. Labuhan 250 265 118 

3. 3. Sukadana 209 208 89 

4. 4. Suka Marga 167 133 38 

5. 5. Lok 101 109 53 

6. 6. Bandar Dalam 123 111 60 

 Jumlah 1262 1084 497 

 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 
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4.4  Ekosistem dan Sumberdaya Hayati 

 

4.4.1 Terumbu Karang 

 

Secara umum Pulau Pisang merupakan pulau yang dipengaruhi Samudera Hindia. 

Ombak dan gelombang yang menghantam pesisir pulau sangat kuat, hanya pda 

bagian utara pulau yang cukup aman pada saat pengamatan. Sehingga 

pengambiland ata dilakukan pada titik bagian barat laut dan timur laut Pulau 

Pisang. Pada bagian selatan pulau, pesisirnya tersusun dari pantai berbatu dan 

sedikit pantai berpasir.  

 

Jarak pandang di perairan cukup baik sekitar 8 – 9 meter. Kedalaman terumbu 

karang yang diamati adalah 6 meter. Substrat dasar yang mendominasi merupakan 

karang, pasir, dan karang mati. Terumbu karang yang ditemukan menyebar dari 

kedalaman 3-8 meter. Kontur dasar perairan cukup curam akibat karakter ombak 

dan gelombang yang kuat.  

 

4.4.2 Vegetasi Pantai 

 

Vegetasi pantai yang ditemukan di Pulau Pisang adalah pandan (Pandanus 

tectorius), kelapa (Cocos nucifera), dan kangkung laut (Ipomea pes-caprae). 

Vegetasi pantai merupakan kelompok tumbuhan yang menempati daerah intertidal 

mulai dari daerah pasang surut hingga daerah di bagian dalam pulau, dimana 

masih terdapat pengaruh laut. Vegetasi pantai berperan penting sebagai pencegah 

abrasi, umumnya memiliki akar yang panjang dan kuat sehingga mampu menahan 

substrat dari hempasan gelombang.  
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4.4.3 Lamun 

 

Lamun (seagrass) merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga (angiospermae) 

yang memiliki rhizone, daun, dan akar sejati yang hidup terendam di laut. 

Terdapat 3 jenis lamun yang ditemukan di ekosistem padang lamun Pulau Pisang 

yaitu Thalassia hemprichii, Halophila ovalis, dan Cymodecea rotundata.  

 

4.5 Aktivitas Pengelolaan Sumber Daya 

 

4.5.1 Perikanan Tangkap 

 

Pulau Pisang memiliki potensi perikanan tangkap yang baik. Hasil tangkapan 

tersebut seperti ikan tongkol, ikan kembung, ikan tuna, ikan kerapu, dan ikan 

marlin. Akan tetapi harga jual masih rendah, hal ini membuat nelayan sering 

mengalami kerugian. Alat tangkap yang digunakan bersifat tradisional, seperti alat 

pancing dan tombak.  

 

4.5.2 Pertanian dan Perkebunan 

 

Perkebunan di Pulau Pisang didominasi oleh perkebunan cengkeh. Tanaman 

cengkeh di pulau ini memiliki kualitas baik dan tidak berhama dengan jangka 

waktu panen setiap 1 tahun. Harga jualnya berkisar antara Rp. 110.000/kg – Rp. 

250.000/kg yang dibeli oleh pengepul dari pulau tersebut. Tidak hanya cengkeh, 

terdapat juga kelapa, kakao (coklat), singkong, talas, ubi, pisang, dan pepaya.  
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4.5.3 Industri 

  

Saat ini di Pulau Pisang terdapat 1 tempat usaha pengasapan ikan dengan 

kapasitas industri rumahan dan buka 1 kali seminggu, yaitu pada hari Kamis. 

Selain itu, ibu-ibu di Pulau Pisang membuat kerajinan tangan berupa kain tapis. 

Setelah selesai dibuat, kain didistribusikan ke berbagai tempat.  

 

4.6 Sarana dan Prasarana 

 

4.6.1 Sarana Kesehatan 

 

Sarana kesehatan yang tersedia di Pulau Pisang adalah Puskesmas dan hanya 

memiliki 1 Puskesmas saja. Hal ini tidak juga di dukung dengan fasilitas yang 

memadai terlebih petugas kesehatan yang yang tidak ada yang kerap membuat 

Puskesmas ini tutup. 

 

4.6.2 Sarana Ibadah 

 

Sarana peribadatan di Pulau Pisang terdapat 4 masjid, keempat masjid tersebut 

berada di Pekon Labuhan, Pekon Sukadana, Pekon Pasar, dan Pekon Lok. Sejauh 

ini kendala dari masjid itu ialah sarana tempat wudhu dan toilet yang tidak 

memadai. Toilet yang kurang terjaga kebersihannya serta sulit untuk  

mendapatkan air karena tidak menggunakan mesin air. Di masjid yang ada di 

Pulau Pisang masih menggunakan pompa air manual ini karena jika menggunakan 

mesin air listrik di Pulau Pisang tidak ada. 
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4.6.3 Sarana Air Bersih dan Sanitasi 

 

Sarana air bersih di Pulau Pisang dapat diambil dari air sumur, tetapi air tawar dari 

air sumur mengandung kapur. JIka ingin digunakan, air tersebut harus didiamkan 

dahulu selama 1 malam. Pada tahun 2014, Pulau Pisang mendapatkan bantuan 

pengembangan sarana dan prasarana air bersih dari Kementrian Kelautan dan 

Perikanan Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil.  

 

4.6.4 Sarana Transportasi 

 

Sarana transportasi antar desa adalah sepeda motor, tetapi bisa juga dengan 

berjalan kaki. Menurut informasi dari masyarakat, untuk mengelilingi pulau 

tersebut hanya memerlukan waktu ± 1 jam. 

 

4.6.5 Sarana Pendidikan 

 

Pulau Pisang memiliki 1 bangunan PAUD, 1 bangunan SD, dan 1 bangunan SMP. 

Bila masyarakat Pulau Pisang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, 

mereka harus meninggalkan pulau.  

 

4.6.6 Sarana Penerangan 

 

Seluruh rumah di Pulau Pisang telah menggunakan listrik sebagai sarana 

penerangan. Sumber energi listrik tersebut berasal dari generator set yang dikelola 

oleh masing-masing kepala keluarga. Kapasitas 1 genset dapat dimanfaatkan 2-3 

rumah.  
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4.7 Potensi Wisata Pulau Pisang 

 

Berdasarkan studi kelayakan (Feasibility Study),Pulau Pisang dapat dikembangkan 

sebagai desa wisata berbasis ekowisata yang menawarkan wisata pemandangan, 

wisata petualangan, wisata kebudayaan dan sejarah, dan olahraga air (surfing 

dan snorkling).  

 

4.7.1  Wisata Pemandangan 

 

1. Atraksi Lumba-Lumba 

Sebagai pulau yang belum begitu terjamah modernisasi, Pulau Pisang masih 

menyimpan pemandangan yang masih alami. Jika berangkat ke Pulau Pisang 

dari Pelabuhan Kuala Stabas pada saat musim ikan tongkol, seringkali 

wisatawan akan disambut dengan atraksi sekelompok lumba-lumba yang 

memangsa ikan-ikan tersebut. Untuk melihatnya, wisatawan harus berangkat 

pagi-pagi, antara pukul 07.00 sampai dengan 10.00 dengan diantar oleh nelayan 

yang sudah tahu titik di mana lumba-lumba tersebut biasa muncul.  

 

 

Gambar 3. Lumba-lumba hidung botol yang hidup di perairan Pulau Pisang 
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2. Pantai Berpasir Putih 

Begitu menginjakkan kaki di Pulau Pisang, wisatawan akan disambut dengan 

pemandangan yang begitu menakjubkan. Hamparan pasir putihnya yang sangat 

bersih, air laut sebening kaca, dan berpadu dengan lambaian pohon-pohon 

kelapa di sekitar pantai, sungguh menyajikan sebuah pesona alam nan eksotis. 

Walaupun pantai-pantai ini masih minim fasilitas, wisatawan dapat melakukan 

kegiatan menyusur pantai dan berjemur. Kegiatan menyusur pantai biasanya 

dilakukan untuk melihat ombak dan pasir putih serta menikmati flora maupun 

fauna yang ada di sekitar pantai. Sedangkan kegiatan berjemur dilakukan 

bertujuan agar kulit mendapatkan asupan vitamin D dari sinar matahari serta 

mengubah warna kulit menjadi kecoklatan dengan cara menjemur tubuh di pantai. 

 

 

Gambar 4. Pantai Pulau Pisang 

Sumber: hasil observasi, 11 Februari 2016 
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3. Keindahan Bawah Laut 

Pulau Pisang memiliki perairan dangkal yang menawarkan keindahan panorama 

bawah laut, tidak kalah dengan perairan-perairan di Indonesia Timur. Perairan 

yang jernih dan gugusan terumbu karang dengan ikan-ikan laut yang berkejaran 

dan berenang di sela-sela terumbu karang, benar-benar menyuguhkan sebuah 

pesona yang begitu memikat. Pantas saja pulau ini menjadi destinasi favorit 

wisatawan yang menggemari aktivitas snorkeling dan scuba diving. 

Pemandangan bawah laut yang indah dan laut yang masih jernih cocok untuk 

snorkeling. Tetapi kendala saat ini masih ada yaitu belum tersedia fasilitas untuk 

snorkeling jika wisatawan ingin snorkling maka harus membawa fasilitas sendiri 

karena di Pulau Pisang tidak ada tempat penyewaan alat snorkeling. 

 

 

Gambar 5. Pemandangan bawah laut 

Sumber: hasil observasi, 11 Februari 2016 

 

 

 

 



76 

4. WisataPetualangan 

Memancing Ikan Tuhuk (Blue Marlin) dan ikan Pari secara tradisonal. 

  

Gambar 6. Ikan tuhuk (blue marlin) dan ikan pari 

Sumber: Hasil observasi, 11 Februari 2016 

 

5. Berkeliling Pulau 

 

Gambar 7. Wisata berkeliling Pulau Pisang 

Sumber: hasil observasi 11 Februari 2016 
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6. Wisata Kebudayaan dan Sejarah (menenun tapis) 

Salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh penduduk setempat adalah menenun 

kain Tapis. Tradisi Marga Way Sindi mengharuskan warganya menenun kain 

Tapis dan Benang Emas. Kain tenun yang biasa bermotif gajah atau perahu ini 

juga bisa menjadi souvenir khas Pulau Pisang. Selain membuat kain Tapis ibu-ibu 

warga Pulau Pisang membuat kain Tenun Beludu, menurut warga Pulau Pisang 

kegunaan kain Tapis dan Beledu berbeda fungsinya. Kain Tenun Beledu biasa 

digunakan untuk pelaminan nikahan atau saat acara adat nikahan tersebut. 

Menenun Tapis menjadi salah satu wisata unggulan untuk menarik wisatawan, 

disini wisatawan bisa ikut langsung membuat dan melihat proses dari pembuatan 

tenun Tapis Pulau Pisang. Dalam proses pembuatannya mayoritas dilakukan oleh 

ibu-ibu dan ada juga untuk remaja putri yang baru belajar, pembuatan kain Tapis 

memerlukan waktu yang lama ini karena dikerjakan menggunakan tangan bukan 

menggunakan mesin. 

 

 

Gambar 8. Tenun tapis dan proses pembuatan tenun tapis Pulau Pisang 

Sumber: hasil observasi 11 Februari 2016 
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4.8 Wisata Pulau Pisang 

 

4.8.1 Gulai Taboh Dan Pindang Kucingan 

 

Gulai Taboh adalah hidangan dari ikan segar yang dimasak dengan santan kelapa.  

Pindang Kucingan merupakan binatang laut bercangkang yang mirip kepiting. 

Warnanya merah merona, berbentuk seperti lebah dengan bulu-bulu di kakinya, 

dan memiliki capit yang kuat. Kucingan hanya dapat dijumpai di Samudera 

Hindia dan dapat dengan mudah ditemui di pulau ini. Saat ini untuk para 

wisatawan untuk menikmati makanan khas Pulau Pisang ini sedikit susah di 

jumpai karena di Pulau Pisang tidak ada restaurant yang menjual makanan ini. Di 

Pulau Pisang hanya terdapat rumah makan sederhana yang mana menu 

makanannya terbatas dan tidak menjual Gulai Taboh dan Pindang Kucingan. 

Untuk menikmati Gulai Taboh dan Pindang Kucingan hanya saja saat-saat acara 

tertentu baru bisa menikmatinya, seperti acara pernikahan, acara kecamatan. 

 

 

Gambar 9. Pindang kucingan dan Gulai Taboh 
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4.8.2 Way Bahanjung atau Sumur Putri 

 

Way Bahanjung atau Sumur Putri adalah mata air di Pulau Pisang yang terkenal 

dan banyak dikunjungi karena tidak pernah kering padahal berada di dataran 

tinggi. Alkisah, dahulu kala Way Bahanjung merupakan tempat mandi 

bidadarisebab setelah hujan pelangi akan tepat jatuh dikawasan ini. Way 

Bahanjung dipercaya berkhasiat mengobati berbagai penyakit kulit dan jika rutin 

mandi dialiran air ini, seseorang akan memiliki wajah cantik ataupun tampan. 

Oleh karena itu, masyarakat pulau ini memiliki kulit yang putih dan bersih 

padahal mereka tinggal di tepi pantai. 

 

 

Gambar 10. Way Bahanjung/Sumur Putri 

Sumber: hasil observasi 11 Februari 2016 
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4.8.3 Keramat Liang 

 

Keramat Liang merupakan kuburan nenek moyang yang konon menyambung 

langsung kedasar laut. Hingga saat ini, keramat ini diyakini masyarakat pulau 

sebagai nenek moyang yang melindungi mereka dari segala bencana. Menurut 

masyarakat setempat, Keramat Liang ini ditunggu seekor kucing besar yang tidak 

bisa dilihat oleh sembarang orang. Hanya keturunan Sai Batin saja yang dapat 

melihat keberadaannya. Keramat Liang juga menjadi tempat destinasi untuk para 

wisatawan, banyak para wisatawan yang berkunjung ke Keramat Liang untuk 

melihat  kuburan nenek moyang Pulau Pisang. 

 

 

Gambar 11. Gua Liang dan Keramat Liang 

Sumber: hasil observasi, 11 Februari 2016 
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4.8.4 Tempat Konservasi Penyu 

 

Bagi wisatawan minat khusus, Pulau Pisang juga menyediakan sebuah tempat 

konservasi bagi Penyu-penyu langka untuk mendarat dan bertelur. 

 

 

Gambar 12. Tukik penyu di Pulau Pisang 

 

4.8.5 Selancar (surfing) 

 

Tak hanya keindahan alamnya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pulau 

Pisang juga memiliki ombak cukup besar dan begitu menantang. Tak 

mengherankan jika turis-turis mancanegara banyak yang memburu kawasan ini 

untuk olahraga surfing atau berselancar. 

 

 

 

 



 
 

 

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan 

Strategi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Wisata 

Bahari Pada Daerah Tertinggal Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Pulau 

Pisang Tahun 2015), maka hasil yang di dapat adalah:  

1. Strategi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan wisata 

bahari di Pulau Pisang. Proses evaluasi strategi dimulai dari apa yang harus 

diukur, menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran dan apabila 

terjadi tidak sesuai dengan harapan maka harus melakukan tindakan koreksi. 

(1). Menentukan apa yang harus di ukur, (2). Melakukan pengukuran atas 

kinerja aktual, (3). Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang 

dibuat. 

2. Peran serta pemerintah, masyarakat dan investor dalam pengembangan wisata 

bahari di Pulau Pisang. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal yaitu: 

perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan 

(development) fasilitas utama dan penunjang pariwisata, tentang kebijakan 

pariwisata (policy), dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). 

peran masyarakat seharusnya dapat menggerakan dan menjalankan proses 
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pembangunan kegiatan pariwisata agar lebih produktif dan masyarakat juga 

harus memiliki pemikiran sadar wisata. Sifat dari investor ialah membantu 

pembangunan dan pengembangan wisata bahari Pulau Pisang. Investor 

diharapkan dapat memberikan suntikan dana agar pembangunan dapat 

berjalan dengan optimal. 

3. Kendala yang di hadapi dalam pembangunan pariwisata di Pulau Pisang ialah 

minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang (transpotasi air 

maupun darat, dermaga, akses jalan, listrik, kesehatan, toilet umum, tempat 

sampah, papan informasi dan peraturan, penginapan, dll), terbatasnya dana 

untuk pembangunan pariwisata di Pulau Pisang dan perlunya promosi agar 

dapat memperkenalkan potensi yang dimiliki Pulau Pisang baik kepada 

wisatawan dalam dan luar negeri. 

4. Karakteristik pantai Pulau Pisang dalam menunjang kegiatan wisata bahari 

adalah bentuk pantai yang indah karna lokasi ini berbentuk pulau, pasir pantai 

yang putih, ombak yang besar, kehidupan terumbu karang yang bagus, 

memancing ikan blue marlin secara tradisonal, dan terdapat goa dengan 

pemandangan yang indah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu: 

1. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat disarankan untuk secara intensif mengupayakan adanya sarana 

dan prasarana serta fasilitas pendukung (transpotasi air maupun darat, 

dermaga, akses jalan, listrik, kesehatan, toilet umum, tempat sampah, papan 
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informasi dan peraturan, penginapan, dll). Hal ini penting untuk dilaksanakan 

sebab ketersedian sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung secara 

optimal akan memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Pisang dan 

juga menambah kenyamanan pada wisatwan serta untuk memajukan Pulau 

Pisang itu sendiri. 

2. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat disarankan untuk memiliki rencana detail mengenai tata ruang 

kawasan wisata bahari Pulau Pisang, ini bertujuan untuk mengurangi 

kerusakan, menentukan jalur transportasi air mapun darat, menentukan daerah 

konservasi, menentukan lokasi kegiatan wisata bahari, membuat tempat 

pengelolaan limbah padat dan cair hingga wilayah sanitasi alami mapun 

buatan. 

3. Meningkatkan intensitas promosi wisata bahari Pulau Pisang baik di dalam 

maupun luar negeri, yaitu dengan ikut ambil bagian dalam festival-festival 

pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

Kabupaten Pesisir Barat sebagai media promosi objek wisata bahari Pulau 

Pisang dan meningkatkan kerjasama dengan media masa baik media cetak 

maupun media elektronik hingga melalui internet. 

4. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu menjalin kerjasama institusional 

dengan pemerintah di kabupaten lain ataupun provinsi lain dalam 

pengembangan pariwisata di Pulau Pisang. 
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