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MOTTO

             
             
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat.( Al-Qur‟an Surah An-nisa ; 58 )
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ABSTRAK
Nama : Ade Kurniawan Az
Nim : SIP.162215
Judul :Upaya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam
Mengoptimalkan Objek Wisata.

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kota Jambi Dalam Mengoptimalkan Objek Wisata. Jenis Penelitian ini
adalah penelitian kualitatif, Lokasi penelitian bertempat di Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kota Jambi. Fokus penelitian ini adalah Upaya Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kota Jambi Dalam Mengoptimalkan Objek Wisata, serta permasalahan
dan upaya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi. Dalam penelitian ini
penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation),
wawancara (interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian
ini menggunakan analisis data model interaktif yakni dengan mengumpulkan data,
mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pertama, Objek Wisata terbentuk secaraalami dan dapat
dikembangkan serta dikelola sehingga menjadi objek daya tarik tersendiri bagi
wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Adapun situasi objek wisata tersebut
seperti situasi wisata Sungai Batang Hari, Danau Sipin, dan Danau Teluk yang ada di
Kota Jambi. Kedua, yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dalam
pembangunan dan pengembangan parawisata, menghidupkan dan meningkatkan
ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, mendata objek wisata di
Kota Jambi, sumber daya manusia, dan meningkatkan sarana dan prasarana. Ketiga,
Adapun yang menjadi kendala Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Jambi dalam
meningkatkan Objek wisata di Kota Jambi, keterbatasan pengetahuan sumber daya
manusia, keterbatasan dana, sarana-prasarana yang belum memadai.

Kata Kunci: Upaya, Pariwisata, Kebudayaan, Mengoptimalkan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang
digalakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang
sangat penting dalam pembangunan Indonesia khusunya sebagai salah satu penghasil
devisa Negara. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sector ekonomi penting.
Disamping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang
menarik untuk mengurangi angka pengangguran. Dalam perekonomian nasional
pariwisata merupakan salah satu sector yang diharapkan mampu memberikan
peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberi
dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di
kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Tujuan pengembangan
pariwisata di Indonesia menyebutkan bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata
di Indonesia bersifat suatu pengembangan industry pariwisata dan merupakan bagian
dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan
Negara. Disamping itu, pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk
memperkenalkan keindahan alam dalam kebudayaan Indonesia.
Perkembangan pariwisata sangat berkaitan dengan instansi pengelola
pariwisata menjual objek daya tarik wisata dalam wilayahnya kepada wisatawan
nusantara maupun wisatawan mancanegara. Penyebaran informasi merupakan bentuk

1

2

promosi dan pemasaran yang merupakan persyaratan mutlak dalam kegiatan bisnis
pariwisata, karenanya harus dikelola secara professional dengan menata seluruh
produk yang ada di masing-masing daerah.1
Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas manfaat,
keseimbangan, kelestarian dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui pelaksana
rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman,
keunukan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
Pemerintah provinsi berwenang: Mengkoordinir penyelenggaraan kepariwisataan di
wilayahnya, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, menetapkan destinasi daya tarik
wisata, memfasilitasi promosi, memelihara asset provinsi yang memiliki daya tarik
wisata provinsi dan mengelokasikan anggaran kepariwisataan.2
Provinsi Jambi merupakan daerah yang giat mengembangkan potensi
wilayahnya untuk tujuan wisata dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung.
Obyek dan daya Tarik wisata (ODTW) yang dimiliki Provinsi Jambi cukup banyak
dan bervariasi. Provinsi Jambi cukup banyak aneka ragam obyek dan daya Tarik
wisata yang terdiri atas obyek wisata alam, museum, peninggalan purbakala, pusat
kesenian, pusat kerajian. Obyek wisata sebanyak itu belum mencakup atraksi wisata.
Kepariwisataan di Provinsi Jambi berkembang cukup baik, bahkan kawasan dan
obyek pariwisatanya telah terkenal hingga kemanca Negara.

1
2

Rewold, Strategi Promosi Pemasaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 11.
Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
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Upaya pengelolaan obyek daerah tujuan wisata di provinsi jambi juga telah
menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini ditunjukkan
dengan meningkatnya jumlah wisatawan ke Provinsi Jambi. Jumlah wisatawan dari
tahun 2000-2012 di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dimana untuk tahun 2000
jumlahwisatawan tertinggi terdapat pada kota Jambi sebesar 235.238 orang dan
terendah adalah kabupaten Batanghari sebesar 5.177 orang. Pada tahun 2006 jumlah
wisatawan kota jambi sebesar 327.441 orang atau 6,38% dan masih merupakan
jumlah wisatawan tertinggi pada tahun tersebut. Pada tahun 2011 kota jambi juga
masih memiliki jumlah wisatawan tertinggi yaitu sebesar 884.027 orang atau 27,28%
hal ini disebabkan karena Kota Jambi memiliki banyak sekali objek wisata yang
menarik untuk dikunjungi seperti kawasan taman rimba, Danau Sipin, Empat
Jembatan kebanggaan Kota Jambi, Balairoom Sari, Bangunan Tua di pusat kota
Jambi.3
Dengan meningkatnya jumlah wisatawan pariwisata yang datang ke kota
Jambi, maka akan berdampak pada berbagai sector tertutama sector hotel, restoran,
pengakutan dan komunikasi, dan jasa hiburan dan rekreasi. Pada tahun 2012
jumlahwisatawan terendah di miliki oleh kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu
sebesar 9.392 orang hal ini disebabkan karena kurangnya pemerintah setempat dalam
mempertahikan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan untuk wisatawan
yang akan berkunjung kedaerah tersebut. Pentingnya pengembangan pariwisata
3

http://media.neliti.comQorina Novitri dan M.Syafri,Determinan Penerimaan Daerah dari
Sektor Pariwisata di Kab/Kota Provinsi Jambi periode 2000 – 2012, diakses tanggal 11 maret 2019
jam 11:34 wib.
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membuat provinsi Jambi menggalakkan sektor ini untuk menggerakkan industryindustri kecil dan meraih peluang keuntungan dari sektor pariwisata dalam
meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di kabupaten atau kota
Provinsi Jambi. Provinsi Jambi memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam,
seperti wisata alam, budaya, dan sejarah. Objek wisata alam di provinsi Jambi antara
lain berupa taman nasional seperti: Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional
Berbak, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Taman Nasional Bukit Dua Belas, dan
Cagar Budaya. Objek wisata alam yang dimaksud mengandung keragaman Flora dan
Fauna unik yang spesifik dank khas Jambi, begitu pula dengan objek wisata buatan
dan atau yang berasal dari kultur atau kebiasaan masyarakat setempat berupa
kesenian, upacara adat, sebagainya yang terdapat di wilayah provinsi Jambi.
Sedangkan wisata sejarah Antara lain berupa Candi Muara Jambi, Makan Orang
Kayo Itam, dan Meseum Jambi. Semuanya itu hingga sekarang belum berkembang
seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Baik wisata alam maupun bukan wisata
alam keduanya merupakan potensi wisata yang dapat meningkatkan arus kunjungan
atau kedatangan wisatawasan domestic maupun manca Negara. Pengembangan
pariwisata ini akan terkait dengan kebijakan-kebijakan, sarana pra sarana (pokok,
perlengkapan, dan penunjang) serta para pelaku di sektor kepariwisataan.4
Melihat hal tersebut, maka akan sangat diharapkan dukungan dan kebijakan
pemerintah untuk mengembangkan sarana dan prasarana agar dapat lebih menarik
minta para wisatawan yang berkunjung ke daerah Jambi sehingga dapat
4

Ibid.hlm. 166.
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meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Meskipun tidak ada satu
sektor pun yang menjadi kunci ajaib, namun dengan memberdayakan sektor tertentu
yang dianggap sebagai ciri khas suatu daerah tersebut tentunya akan memberikan
cukup kontribusi kepada pendapatan daerah yang bersangkutan dan tentunya masih
memerlukan dukungan dari beberapa sektor terkait.5
Perkembangan pariwisata yang begitu pesat dapat memberikan masukan bagi
masyarakat, daerah dan Negara. Sehingga menjadi factor penting dalam
pembangunan dalam suatu kota. Jambi terutama adalah suatu kota yang banyak
menyimpan kekayaan alam seperti sungai, danau, gunung dan hutan lindung lainnya.
Untuk itu, kepariwisataan perlu dikembangkan pada masa sekarang dan masa yang
akan datang sebagai pariwisata yang berpotensial (maju). Industri pariwisata di
Indonesia sangat menjanjikan karena di dukung oleh potensi wisata yang dibilang
merata di semua bagian kepulauan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyak nya
daerah tujuan wisata yang tersebar di seluruh nusantara mulai dari sabang sampai
marauke.6 Di kota Jambi memiliki potensi budaya yang beragam hanya saja belum
adanya pengklasifikasian potensi budaya di kota Jambi. Kebutuhan masyarakat kota
Jambi akan objek wisata cukup tinggi dan jarak objek yang tidak jauh dari pusat kota.
Kota Jambi memiliki banyak sekali objek wisata yang berpotensi dan menarik untuk
dikunjungi. Untuk itu perlu adanya penyelidikan untuk mengetahui apa saja potensi

5

Ibid.hlm. 167.
http://ejournal.unp.ac.id.Utari Ardilla Ica Putri,Analisis Potensi Objek Wisata di Kota
Jambi,diakses tanggal 11 maret 2019 jam 10:55 wib.
6

6

budaya yang dimiliki Kota Jambi, sebab Kota Jambi sendiri menyimpan berbagai
pesona kebudayaan yang menarik untuk di kunjungi.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata relative kurang, misalnya
tentang pesona alam pariwisata dan tanggapan terhadap wisatawan, sehingga banyak
wisatawan yang belum mengetahui potensi budaya yang ada di kota Jambi, dan
belum optimal nya pemerintah dalam mengelola potensi budaya yang dimiliki kota
Jambi. Untuk membuat potensi wisata kota Jambi memiliki kesan bagi para
wisatawan

maka

pemerintah

harus

mengoptimalkan

dalam

membenahi,

memperhatikan, mengelola potensi wisata secara professional, sehingga dapat
mendukung potensi pariwisata kota jambi kedepannya menjadi lebih baik. Potensi
yang dimiliki kota Jambi begitu menarik untuk dikunjungi salah satu nya adalah
Seberang Kota Jambi atau disebut juga dengan Sekoja.Di Seberang terutama
merupakan kawasan Kota Jambi yang terletak di tepi utara sungai batang hari. Sekoja
menyajikan begitu banyak hal yang menarik dan berbeda, mulai dari keindahan
panorama, keunikan adat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat, hingga tempat
bersejarah dan pusat studi agama islam.
Masyarkat sekoja yang mayoritas terdiri dari suku melayu jambi benar-benar
masih sangat memegang teguh norma adat yang bernafas keislaman. Sebagaimana
ditegaskan dalam seloka adat melayu jambi yaitu, Adat Bersendi Sarak, Sarak
Bersendi Kitabullah. Keunikan masyarakat Sekoja menjadikan kawasan ini sangat

7

unik untuk dijadikan tujuan wisata budaya guna mempelajari adat budaya masyarakat
melayu Jambi yang sebenarnya.7
Sumber daya Alam merupakan salah satu upaya unuk memajukan
perkembangan manusia, Indonesia memiliki berbagai pembiayaan pemerintah daerah
dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan
sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh
daerah terutama sejak diberlakukanya otonomi daerah di indonesia. Dengan adanya
otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah
yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif
sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang
pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu
sumber penerimaan yag berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai
dengan kondisi masing-masing daerah.
Berdasarkan dari latar belakang permasalahan masalah tersebut maka dari hal
ini juga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan lebih lanjut tentang
permasalahan yang ada pada saat ini yang di dasarkan dari pemaparan latar belakang
masalah yang telah peneliti jelaskan lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi)
yang berjudul: “Upaya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam
Mengoptimalkan Objek Wisata.

7

Ibid, hlm. 3.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan tersebut, penulis dapat
merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana kondisiObjek Wisata yang ada di Kota Jambi ?

2.

Apa

Upaya

Dinas

Pariwisata

Dan

Kebudayaan

Kota

Jambi

Dalam

Mengoptimalkan Objek Wisata?
3.

Apa Kendala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam
Meningkatkan Objek Wisata Di Kota Jambi?

C. Batasan Masalah
Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan
karya ilmiah sehingga membawa hasil yang baik, maka sebab itu penulis merasa
perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas sehingga tidak keluar dari topik
pembahasan mengenai strategi pemerintah dinas pariwisata dalam meningkatkan
objek wisata di Kota Jambi.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka
dalam hal ini penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan beberapa tujaun rumusan
masalah penelitian, Antara lain yaitu :
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1.

Tujuan Penelitian
a.

Untuk mengetahui situasi Objek wisata yang ada di Kota Jambi

b.

Untuk mengetahui Upaya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi
Dalam Mengoptimalkan Objek Wisata

c.

Untuk

mengetahui

kendala

Pemerintah

Dinas

Pariwisata

dalam

meningkatkan Objek Wisata di Kota Jambi
2.

Kegunaan Penelitian
a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap para pembaca khususnya dan
masyarakat luas pada umumnya tentang strategi yang tepat dalam
meningkatkan Objek wisata di Kota Jambi
b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka
mengembangkan keilmuan yang telah di dapat setelah di bangku perkuliahan.
c. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menemukan strategi yang tepat dalam
meningkatkan Objek Wisata di Kota Jambi
d. Sebagai syarat dalam menyelesaikan program tugas akhir untuk memperoleh
gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari‟ah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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E. KerangkaTeori
Agar penulisan ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis perlu
menggunakan kerangka teori sebagai landasan utama guna untuk mendapatkan
konsep yang tepat dan benar dalam penyusunan proposal skripsi ini
1.

Pengertian Strategi
Definisi strategi merupakan upaya atau cara yang sistematik dan

berkesinambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat
menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi bagi setiap warga
yang paling humanistik.8
Strategi sekumpulan cara secara keseluruhan yang berkaitan dengan
pelaksanaan gagasan, sebuah perencanaan dalam kurun waktu tertentu. Konsep
strategi menurut Stoner dan Gilbert mendefinisiskan kosep strategi berdasarkan 2
prespektif yang berbeda yaitu, (1) Apa organisasi ingin dilakukan, (2) dari prespektif
apa yangakhirnya organisasi lakukan. Yang artinya berdasarkan prespektif yang
pertama konsep strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan
mencapai tujuan organisasi dan implementasi misalnya. Dan yang kedua strategi
dapat didfinisikan sebagai pola tanggapan atau respons organisasi terhadap
lingkunganya sepanjang waktu.9

8

Anwar, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2005), hlm. 100.
9
Cintania Mongkol, Strategi dinas pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata budaya
di kabupaten minahasa, dalam Jurnal 2017. Hlm. 3.
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Menurut Alfred Chandrel strategi merupakan penempatan sasaran dalam
tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber daya
untuk mencapai tujuan tersebut.10 Sedangkan menurut Kenichi Ohmae, strategi
adalah keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan perusahaan atau organisasi
sehingga sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang paling
efisien.11Selanjutnya dalam kamus besar Bahasa Indonesia strategi adalah rencana
langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam pekerjaan atau kegiatan. 12
Konsep UNDP and WTO mengenai pengembangan wisata disuatu daerah
yaitu interaksi tidak langsung, model pengembanganya ini didekati dengan cara
bahwa daerah atau desa dapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan.
Dan berinteraksi langsung, wisatawan untuk dimungkinkan untuk tinggal atau
bermalam dalam kondisi yang dimiliki oleh desa atau daerah tersebut. Dengan
demikian, strategi merupakan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang
diambil secara berurutan (sistematis) dalam melaksanakan suatu kegiatan.
2.

Pengertian Pengangguran
Pengangguran adalah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu

kegiatan yang menghasilkan uang. Penganguran tidak terbatas pada orang yang
belum bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun
pekerjaanya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran

10

Senja Nila Sari, Manajemen Strategi, (Jakarta: Dunia Cerdas), hlm. 3.
Ibid, hlm. 4.
12
Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya:
Sinar Terang), hlm. 635.
11
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Menurut Mankiw (2006) Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang
mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat.
Kebanyakan orang kehilangan perkerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan
kerekanan psikologis, jadi tidak mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang
sering di bicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim
bahwa kebijakan mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.
Menurut Nanga (2001) Pengangguran merupakan kenyataan yang dihadapi
tidak saja oleh Negara-negara sedang berkembang, akan tetapi juga Negara-negara
yang sudah maju. Secara umum pengangguran di definisikan sebagai suatu keadaan
dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki
pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.13
3.

Pengertian Pemerintah dan Tanggung Jawabnya
Rosenthal “Pemerintah adalah suatu lembaga yang menggeluti tentang kinerja

internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum.
Menurut Branz Pemerintah yaitu instansi yang berkuasa memainkan peranan penting
dalam suatu organisasi dan berfungsi sebagai lembaga publik.14
Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu
Negara mencakup urusan masyarakat dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai
tujuan Negara. Sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahan, pemerintah
harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta
13

http//:digilib.unila.ac.idTinjauan Pustaka Pengangguran, diakses pada tanggal 14 maret
2019 jam 14:58 Wib.
14
Inu Kencana Safiie, Ilmu Pemerintahan, (Bandung: CV.Mandar Maju. 2017), hlm. 32.
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pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan dan
sebagainya.15
Menurut Syafie Inu Kencana mengartikan Pemerintahan adalah sebuah ilmu
yang mempelajari bagaimana cara melaksanakan pengurusan badan eksekutif,
pengaturan badan legislatif, kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintahan baik
pusat dengan daerahnya ataupun rakyat dengan pemerintahanya dalam segala
peristiwa dan gejala pemerintahan.16
Pemerintah sebagai salah satu unsur Negara, memiliki peranan dan fungsi
yang amat penting. Pemerintah dapat mengarahkan perkembangan masyarakat
dengan konsep yang jelas dan sistematis. Dengan kedalaman pengetahuan yang
dimilikinya, pemerintah bisa mengarahkan masyarakat pada suatu proses yang
bermanfaat yaitu membimbing dan melakukan pembinaan bagi masyarakat mengenai
pariwisata alam.
Pemerintah bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan rakyat karena
tujuan terbentuknya pemerintah adalah merealisasikan tujuan kepemerintahannya
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, pemerintah
yang bertanggung jawab harus berorientasi pada dua hal yaitu :
a.

Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan
bangsa

15
16

Ibid. hlm. 34.
Inu Kencana Safiie, Ilmu Pemerintahan, op.cit. hlm 25.
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b.

Pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efesien
melakukan pencapaian tujuan nasional Indonesia

4.

Pengertian Pariwisata
Wisata dalam bahasa Inggris disebut tour yang secara etimologi berasal dari kata

torah (ibrani) yang berarti belajar, tornus (bahasa latin) yang berarti alat untuk
membuat lingkaran, dan dalam bahasa Perancis kuno disebut tour yang berarti
mengelilingi sirkuit. Pada umumnya orang memberi padanan kata wisata dengan
rekreasi, wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat
dikatakan wisata
Menurut Fandeli (2001), wisata adalah perjalanan atau sebagai dari kegiatan
tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek
dan daya tarik wisata.
Wisata memiliki karakteristik-karakteristik antara lain :
a. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan
kembali ke tempat asalnya.
b. Melibatkan komponen-komponen wisata, misalnya sarana transportasi,
akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata dan lain-lain.
c. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi wisata.
d. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan.

15

e. Tidak untuk mencari nafkah ditempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat
memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang
dikunjungi 17
Wisata adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan
potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha
budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan
rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi
dan cinta terhadap alam.18
Wisata merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan
potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada
usaha budidaya, agar ada daya tarik wisata ke tempat tersebut. Wisata digunakan
sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan aktivitas yang sangat padat, dan
suasana keramean kota. Sehingga dengan melakukan wisata tubuh dan pikiran kita
menjadi segar kembali dan bisa bekerja dengan lebih kreatif lagi karena dengan
wisata alam memungkinkan kita memperoleh kesenangan jasmani dan rohani. Dalam
melakukan wisata kita harus melestarikan area yang masih alami, memberi manfaat
secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat sehinga
bias menjadi Desa wisata, agar desa tersebut memiliki potensi wisata yang dilengkapi
dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan (anonimous).
17

Suyitno, Perencanaan Wisata, (Yokyakarta: Kanisiyus, 2001) hlm. 7.
Saragih, Banggaran, Dkk, Kebijaksanaan Penyelenggaraan Penyulih Pertanian, (Bogor:
Yayasan Mulia Persada 1993). Hlm. 37.
18

16

Menurut Guyer Freuler, Pariwisata merupakan fenomena zaman sekarang
yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang
sadar menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam, khususnya disebabkan oleh
bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil
perkembangaan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan alat-alat
pengangkutan.19
Kemudian menurut Atmadilaga pariwisata adalah suatu sistem yang mengikut
sertakan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional yang serasi, mendorong
dinamika fenomena mobilitas manusia tua, muda pria wanita ekonomi kuat lemah,
sebagai penduduk setempat untuk melakukan perjalanan sementara waktu secara
sendiri ataupun kelompok menuju tempat lain didalam atau diluar negeri dengan
menggunakan transportasi darat, laut, udara masing-masing dengan apresiasi tujuan
yang berbeda dalam aksentuasi minat, Antara lain demi perubahan masa suasana
menikmati liburan, keunikan keindahan alam atau seni budaya terkait dengan
kepentingan kesehatan, pariwisata olahraga, peringatan politik dan sebagainya. 20
Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 Tentang Kepariwisataan adalah Keseluruhan Kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud

19
20

Nina W.Syam, Pariwisata di Indonesia, (Bandung; News Publishing), hlm. 106.
Ibid. hlm. 107.
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kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi Antara wisatawan dan masyarakat
setempat, sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. 21
Secara khusus kepariwisataan dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk
memperkecil kesenjangan saling pengertian di Antara Negara-Negara yang sudah
berkembang yang biasanya adalah Negara-Negara sumber wisatawan atau Negara
“Pengirim wisatawan” dengan Negara-Negara yang sedang berkembang yakni
Negara-Negara kunjungan wisatawan atau Negara “Penerima Wisatawan”. Jika kita
berpikir mengenai hubungan-hubungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi
diantara bangsa-bangsa, maka kepariwisataan yang sudah direncanakan secara jitu
dan berfungsi secara tepat dapat membantu meningkatkan dan memupuk hubunganhubungan tersebut sehingga dengan demikian akan memperluas wawasan saling
pengertian diantara bangsa-bangsa.
Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala pariwisata terdiri dari tiga unsur
yakni Manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), Tempat (unsur fisik
yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri) dan Waktu (unsur tempo yang
dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri dan selama berdiam ditempat tujuan). 22
Unsur waktu dapat bervariasi sesuai dengan jarak di Antara titik
pemberangkatan dengan Negara atau daerah tujuan wisata,alat trasportasi yang di
pergunakan,lamanya menginap di tempat tujuan tersebut dan sebagainya.

21
22

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Wahab Salah, Manajemen Kepariwisataan, (Jakarta; Pradaya Paramita). Hlm. 3.
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F. Tinjauan Pustaka
Pembahasan ataupun studi yang membahas tentang sumber daya alam dalam
pengembangan bidang pariwisata alam. Telah di temukan buku-buku dan skripsi
yang membahas tentang pengembangan pariwisata alam misalnya:
Pertama, Zaenal Arifin dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Objek
Wisata Waduk Gunung Rowo Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Siti
Luhur Kecamatan Gombong Kabupaten Pati” penelitian ini lebih memfokuskan pada
peranan menejemen untuk menyampaiakan informasi yang baik akan objek wisata
Gunung Rowo agar masyarakat luar dapat mengenal dan dapat menikmati fasilitas
yang di sediakan di objek Wisata Gunung Rawo tersebut.23
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dalam penelitiannya
yang berjudul “Peranan Objek Wisata Waduk Gunung Rowo Dalam Meningkatkan
Ekonomi Masyarakat Desa Siti Luhur Kecamatan Gombong Kabupaten Pati memiliki
perbedaan tempat penelitian dan pembahasan. Akan tetapi dalam penelitian ini
penulis membahas tentang upaya pemerintah dalam mengoptimalkan objek wisata.
Oleh karena itu penulis lebih memfokuskan terhadap upaya Dinas pariwisata dalam
meningkatkan wisata alam di kota jambi.
Kedua, Kemudian studi lainnya dilakukan oleh mahasiswa S1 Universitas
Hasanuddin Makasar yaitu Hidri Suhamdani dalam penelitiannya berjudul “Analisi
Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Enrekang” menyimpulkan bahwa
23

14;22 Wib.

http://digilid.uinsby.ac.id/../bab%25201.pdf, diakses pada tanggal 19 maret 2019. Jam
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faktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata alam diantaranya
yaitu : Daya Tarik suatu pariwisata dan sarana dan prasarana pariwisata tersebut serta
kesadaran masyarakat yang mampu bekerja sama dengan pihak pengelolaan
pariwisata.24
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidri Suhamdani dalam
penelitiannya yang berjudul “Analisi Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten
Enrekang” memiliki perbedaan tempat penelitian dan pembahasan. Akan tetapi dalam
penelitian ini penulis membahas tentang upaya pemerintah dalam mengoptimalkan
objek wisata berdasarkan peraturan daerah kota jambi no. 15 tahun 2017.

24

http://refository.unhas.ac.id/bistream/analisi-pengembangan-pariwisata-alamlewaja.pdf,
diakses pada tanggal 19 maret 2019. Jam 14:24.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1.

Tempat Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakuakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KotaJambi, karena sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam latar belakang
masalah dengan keadaan dilapangan. Alasan karna Pariwisata di Kota Jambi banyak
sekali terdapat Wisata yang masih banyak kekuranganya dan belum dikelola dengan
baik.
2. Waktu Penelitian
Mengingat, menimbang, serta memperhatikan segala kekurangan dan
keterbatasan waktu tenaga, pikiran, moril, dan materi pada diri peneliti, maka waktu
penelitian ini dilakukan dengan secepatanya.
B. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Desktiptif
Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fanomena
dilapangan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan
temuan dilapangan. Metode ini hanya memaparkan situasi atau pristiwa. Penelitian
dengan metode ini tidak mencari dan menjekaskan hubungan, tidak menguji hipotesis
atau prediksi.25

25

Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada 2009), hlm 11.
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C. Jenis dan Sumber data
1. Jenis Data
Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah kata
kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu :
a. Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya maupun dari lokasi objek penelitian, atau
keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Data primer tidak
diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Dalam
penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara .26
Yaitu mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan
yang diajukan melalui wawancara, adapun sumber primernya adalah Data primer
pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi,
Kabid Bina Program Kota Jambi, Kasi Analisa Pasar Kota Jambi, Kabid Promosi dan
Pemasaran,Masyarakat, Kasubag Kepegawaian, Kasi Promosi dan Pameran, terkait
mengenai Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Jambi Mengenai Upaya Pemerintah Dalam
Mengoptimalkan Objek Wisata di Kota Jambi.

26

Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-7,(Bandung:
Alfabeta, 2017), hlm. 97.
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari
sumber lain, sehingga tidak bersifat autenthik, karena sudah diperoleh dari tangan
kedua, ketiga dan seterusnya. 27 Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan data
sekunder yaitu data atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah
penelitian.
Data sekunder yang dimaksud adalah data yang biasanya telah tersusun dalam
bentuk-bentuk dokumen.Sumber yang di dapatkan dari referensi-referensi buku,
majalah, Koran, internet, dan hasil penelitian yang disusun menjadi yang berkenaan
dengan Upaya Pemerintah dalam Mengoptimalkan Objek Wisata di kota Jambi. Data
sekunder dari penelitian ini adalah data yang di ambil mengenai pengangguran dan
pariwisata yan ada di kota Jambi.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah sumber data subjek dari mana data dapat
di peroleh. Sumber data dalam penelitian Kualitatif ini adalah Orang atau
Narasumber. Posisi Narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi
respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Jadi sumber data dalam penelitian
ini adalah Orang, Narasumber dan Instansi Pemerintah di Kota Jambi Meliputi:

27

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, (Jambi: Syari‟ah Press IAIN STS,
2014), hlm. 34.
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1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
2. Pemerintah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi
3. Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi
4. Arsip atau Dokumentasi yang di dapat
5. Peristiwa / Kejadian
D. Instrumen Pengumpulan Data
Istrumen

dalam

penelitian ini

adalah

alat

yang digunakan

untuk

mengumpulkan data dari fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya
seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Jadi metode observasi adalah metode
pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui
pengamatan dan pengindraan.28
Sutrisno Hadi (1986) menyebutkan bahwa,observasi merupakan suatu proses
yang komplek,suatu proses yang tersusun dari berbagai biologis dan psikologis. Data
diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan secara

28

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu
Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.
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sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang terjadi. Adapun jenis observasi yang
digunakan adalah yaitu Observasi Partisipan dan Observasi Nonpartisipan.29
Observasi partisipan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observasi
atau

peneliti

benar-benar

terlibat

dalam

keseharian

responden.

Observasi

Nonpartisipan adalah Observasi yang tidak melibatkan secara langsung,hanya sebagai
pengamat independen.
Dalam penelitian ini penulis hanya sebagai Nonpatisipan yang mana dalam
penelitian-penelitian mengobservasi Upaya Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Jambi
dalam mengatasi Pengangguran Melalui Pariwisata yang ada di kota Jambi.
2. Wawancara
.Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu
topik tertentu.30 Susan dalam Sugiyono mengemukakan bahwa dengan wawancara,
maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi
dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak
bisa ditemukan melalui observasi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara

29

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D, Cet.Ke19. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 203.
30
Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. Ke 21. (Bandung: Alfabeta,
2014), hlm. 231.
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diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu
mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.31
Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan
informasi,yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung dengan
responden.32 Wawancara ini dilakukan dengan pihak Pemerintahan Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Jambi,guna untuk mengetahui secara langsung tentang upaya
dalam mengatasi pengangguran dan pariwisata yang ada di kota jambi.
3. Dokumentasi
Dalam penelitian ini,peneliti mengunakan metode dokumentasi atau
kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan di analisis. Metode
dokumentasi adalah metode atau teknik pengumpulan data dari beberapa dokumen
yang bersifat resmi dan diakui seperti memo, buku, surat kabar, majalah, dan
sebagainya. Metode dokumen ini digunakan untuk memperoleh data-data yang
mampu melengkapi serta memperkuat penelitian.
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen
yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories),
ceritera, biografi, peratran, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya
foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya
karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen
31

Ibid, hlm. 232-233.
Singarimbun Sofian Efendi, Metode Penelitian Surve, Cet. Ke-19, (Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia, 2008), hlm. 192.
32
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merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam
penelitian kualitatif.33
E. Teknik Analisis Data
Dalam analisi data kualitatif, Bogdan Sugiono menyatakan bahwa analisis
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan
temuan nya dapat di informasikan kepada orang lain. 34
Untuk menganalisis data dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis
analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini penulis lakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Analisis Domain
Analisis Domain pada umumnya digunakan untuk memperoleh gambaran
yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Data ini
diperoleh dari grand tour dan mini tour,hasilnya berupa gambaran umum tentang
objek yang diteliti,yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini data
yang diperoleh belum mendalam,masih dipertemukakan, namun sudah menemukan
domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.35

33
34

Ibid, hlm. 240.
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet ke 3 (Bandung: Repika Aditama, 2012), hlm

334.
35

334.

Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet Ke 3 (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm
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Dalam hal ini gambaran umum yang penulis peroleh dari grand tour yang
telah dilakukan adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Dinas
Pariwisata dalam meningkatkan wisata di Kota Jambi.
2. Analisis Taksonomi
Setelah peneliti melakukan analisis domain dan menemukan situasi-situasi
sesuai yang harus diteliti maka selanjutnya penulis melakukan analisis Taksonomi.
Analisi Taksonomi adalah analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu
yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi
sasaran studi. Dan dari analisis taksonomi ini penulis dapat menetapkan focus
penelitian pada kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Dinas Pariwisata Kota
Jambi dalam mengatasi pengangguran di Kota Jambi. Selanjutnya penulis melakukan
pengumpulan data lapangan untuk memperkuat penelitian penulis.
3. Analisis Kompenensial
Pada analisis kompenensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain
bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru memiliki perbedaan atau kontras. 36
Analisis kompenensial ini digunakan setelah mendapat informasi data secara nyata
tentang strategi pemerintah Dinas Pariwisata dalam meningkatkan wisata alam di
Kota Jambi.

36

Ibid, hlm. 360.
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F.

Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, maka penulisan menggunakan sistematika

sederhana untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya,
untuk mempermudah pemahaman tentang garis besar isi skripsi secara keseluruhan,
skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yaitu:
BAB I : Bab ini membahas mengenai pemdahuluan yang mencakupi latar
belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan kegunaan
penelititan, kerangka teori dan tinjauan pustaka.
BAB II : Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang meliputi
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data.
BAB III : Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian
yang mencakup sejarah singkat wisata Kota Jambi,keadaan geografis kota jambi,dan
keadaan demografis Kota Jambi.
BAB IV : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang mencakupi
strategi,kendala pemerintah kota jambi dalam meningkatkan pariwisata di Kota
Jambi.
BAB V : Bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan Saran.
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G. Jadwal Penelitian
Agar penelitian dan penulisan skripsi terencana dengan waktu Efektif dan
Efesien sehingga dapat selesai tepat waktu,maka seorang peneliti seharusnya
membagi langkah-langkah penelitian yang akan dijalani dalam bentuk jadwal untuk
menjadi pedoman.

No
1
2
3

4
5
6

7
8

9

10

Kegiatan
Pengajuan
Judul
Pembuatan
Proposal
Perbaikan
Proposal
dan
Seminar
Surat Izin
Riset
Pengumpul
an Data
Pengolahan
dan
Analisis
Data
Pembuatan
Laporan
Bimbingan
dan
Perbaikan
Agenda
dan Ujian
Skripsi
Perbaikan
dan
Penjilidan

Tahun 2019-2020
November Desember Januari
Februari
Maret
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
X
X
X X

X
X
X

X
X X

X

X

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.

Profil Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dibentuk berdasarkan peraturan
Daerah Kota Jambi nomor 15 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Kepariwisataan
tentang struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi, Visi dan Misi serta sasaran
kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.37

2.

Tugas Pokok Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah
Kota Jambi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Pariwisata dan Kebudayaan;

37
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c. Perencanaan, Pembangunan, Pembinaan, pengembangan, pengendalian dan
pengawasan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis
Dinas;
d. Pengkoordinasian dan hubungan kerjasama dengan pihak lain;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

Bidang Promosi Pemasaran berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala
Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang Promosi Pemasaran
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Promosi Pemasaran
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang
pemasaran pariwisata melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas di bidang promosi dan pemasaran mempunyai
fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kerjasama antar daerah tingkat Provinsi, nasional dan
internasional;
b. Pelaksanaan penelitian kepariwisataan;
c. Pelaksanaan pameran dan promosi seni budaya dan pariwisata;
d. Penyediaan bahan-bahan promosi seni budaya dan pariwisata;
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e. Pelaksanaan penyebarluasan promosi seni budaya dan pariwisata.38
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
tugasnya. Bidang Promosi dan Pemasaran terdiri dari :

1.

Seksi Promosi dan Pameran

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran dalam
urusan Promosi dan Pameran, dengan rincian tugas sebagai berikut

a. Menyusun rencana kerja Seksi Promosi dan Pameran.
b. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data promosi dan pameran;
c. Melaksanakan publikasi dan informasi pariwisata;
d. Menyiapkan bahan informasi dan profil pariwisata;
e. Melaksanakan Pameran dan Promosi daerah tingkat lokal, regional, nasional
dan internasional;
f. Melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan pihak lain dalam pengadaan
dan peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata, seni dan budaya;
g. Melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan pihak lain untuk
melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemasaran dan
pengembangan potensi pariwisata;
h. Melakukan penyiapan bahan untuk pembangunan dan pengembangan sarana
dan prasarana pariwisata dan Seni Budaya;
38
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i. Membuat laporan bulanan dan tahunan;Melaksanaan tugas-tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasasesuai dengan bidang tugasnya

2.

Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata dan Seni Budaya

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perumusan, pelaksanaan
dan Pengembangan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan
urusan pengembangan di bidang Promosi dan pemasaran dengan rincian tugas
sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja seksi Pengembangan pasar pariwisata dan seni
budaya sebagai pedoman pelaksana tugas;
b. Mmelaksanakan pengembangan pasar pariwisata dan seni budaya;
c. Melaksanakan Pengembangan ekonomi kreatif;
d. Membuat Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata dan seni budaya;
e. Melakukan penyusunan data base wisata dan seni budaya;
f. Membuat profil wisata dan seni budaya;
g. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan
bidang tugasnya.
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3.

Seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran dalam
urusan kemitraan dan hubungan antar lembaga, dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Kemitraan dan hubungan antar lembaga;
b. Membantu, memberikan fasilitas dan prioritas dalam menyelenggarakan
promosi atau melakukan kegiatan kepada usaha pariwisata dan Seni Budaya ;
c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dibidang pariwisata dan seni
budaya;
d. Melakukan pemberian bantuan sarana dan prasarana pariwisata dan Seni
Budaya;
e. Melaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
3.

Visi, dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi39

39
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VISI
”Menjadi Institusi Terdepan Dalam Perumusan, Pelaksanaan Dan Pengendalian
Kebijakan Di Bidang Pariwisata Dan Kebudayaan Untuk Menuju Jambi Bangkit
2018”
MISI
1. Mewujudkan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan yang berbasis
potensi dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan pengembangan kegiatan pariwisata dan seni budaya;
3. Meningkatkan pelayanan pariwisata dan kebudayaan yang profesional;
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pariwisata dan kebudayaan;
5. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan antar instansi
pemerintah, antar daerah, swasta dan luar negeri di bidang pariwisata dan
kebudayaan.
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4.

Struktur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi
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5.

Sarana Dan Prasarana dinas Prawisata dan Budaya Kota Jambi
Sarana Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Jambi40
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Peralatan Kantor
Meja Rapat
Kursi Putar
Meja Biro dan Meja ½ Biro
Kursi Kayu
Kursi Besi
Meja Komputer
Lemari & Rak Penyimpanan
Laptop dan Komputer
AC / Pendingin Ruangan
Televisi
Kamera CCTV
Dispenser
CPU, Monitor, UPS
Kipas Angin
Brankas
Printer
Server Reineir
Wireless USB
Jumlah

Sumber:Data

40

Observasi

Dinas

Pariwisata

Unit
1 Unit
10 Unit
34 Unit
21 Unit
14 Unit
21 Unit
12 Unit
25 Unit
8 Unit
2 Unit
3 Unit
7 Unit
25 Unit
7 Unit
2 Unit
11 Unit
1 Unit
1 Unit
205 Unit
dan

Kebudayaan

Kondisi
Baik
Baik
Baik
Sedang
Baik
Sedang
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sedang
Baik
Baik
Kota

Jambi

Data Observasi Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
.Pada Tanggal 7 Januari 2020.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL
A. Kondisi Objek Wisata yang ada di Kota Jambi
Objek

Wisata

merupakan

kegiatan

rekreasi

dan

pariwisata

yang

memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami
atau sudah ada usaha Budidaya, agar ada daya tarik wisata ketempat tersebut. Objek
Wisata dipergunakan sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan aktivitas yang
sangat padat dan suasana keramaian kota. Sehingga dengan melakukan wisata tubuh
dan pikiran menjadi tenang kembali dan bisa bekerja lebih kreatif lagi karena dengan
wisata alam kemungkinan kita bisa memperoleh kesenangan jasmani maupun rohani.
Objek wisata di Kota Jambi terbentuk secara alami dan dapat dikembangkan
serta dikelola sehingga menjadi objek daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal
maupun wisatawan asing. Khususnya Kota Jambi yang memiliki berbagai macam
objek wisata yang bisa dijadikan tempat berekreasi seperti objek wisata Sungai
Batang Hari, Danau Sipin, dan Danau Teluk yang ada di Kota Jambi.
Sesuai dengan yang disampaiakan oleh bapak Rindang Afriyanto S.H selaku
Kepala Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, beliau menyatakan bahwa:
„‟Kota Jambi ini memiliki berbagai macam objek Wisata yang bisa dijadikan
tempat berekreasi seperti wisata Sungai Batang Hari, wisata Danau Sipin dan

38
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wisata Danau Teluk yang mana tempat-tempat tersebut sering dikunjungi
oleh Wisatawan lokal dan Wisatawan asing‟‟.41
Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Kota Jambi memiliki
berbagai macam objek wisata yang bisa dijadikan tempat untuk berekreasi. yang
mana objek wisata Koita Jambi tersebut meliputi wisata Sungai Batang Hari, wisata
Danau Sipin dan wisata Danau Teluk yang mana objek wisata ini cukup sering
dikunjungi oleh Wisatawan lokal dan Wisatawan asing.
1. Objek Wisata Sungai Batang Hari

41

Wawancara bersama Bapak Rindang Afriyanto Selakau Kepala Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan, Selasa, 3 Desember 2019.
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Sungai Batang Hari merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatra. Mata
Airnya yang berasal dari Gunung Rasan, dan yang menjadi hulu di wilayah
Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Jambi keperairan timur
Sumatera dekat Muara Sabak. Kepanjangan atau luas sungai batang hari berkisar 800
km yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Jambi.42
2. Objek Wisata Danau Sipin

Jambi merupakan sebuah Provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Jambi juga
terkenal dengan Wisatanya, salah satunya adalah Danau Sipin. Danau Sipin ini adalah
sebuah Danau alami dan tidak asing lagi bagi masyarakat umum Kota Jambi. Danau
Sipin atau Danau yang biasa disebut Solok Sipin ini memiliki pemandangan yang

42
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sangat eksotis, semilir angin sejuk yang berhembus mampu menghanyutkan para
pengunjung, banyak yang datang mengunjungi danau sipin ini dikarenakan suasanaya
yang sejuk dan nyaman. Panjang atau luas danau ini berkisaran +93 hektar yang di
kelola langsung oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Danau Sipin ini berlokasikan di
Kota Jambi simpang Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.43
3. Objek Wisata Danau Teluk

Danau Teluk merupakan salah satu objek Wisata andalan di Kota Jambi.
Danau teluk ini terbentuk secara alami yang terletak di wilayah Kecamatan Danau
Teluk. Saat ini di wilayah Danau Teluk dimanfaatkan oleh penduduk masyarakat
43
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disekitarnya sebagai pembudidayaan Ikan Patin, Ikan Nila dan Ikan Gurami. Panjang
atau luas Danau Teluk ini berkisaran + 10 Ha yang dikelola langsung oleh
Pemerintah Jambi. Danau Teluk ini berlokasikan di daerah kecamatan Danau Teluk
Kota Jambi.
B. Upaya

Dinas

Pariwisata

Dan

Kebudayaan

Kota

Jambi

Dalam

Mengoptimalkan Objek Wisata
1. Mengatasi Pengangguran
Dalam kamus Estimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau
pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa
pengertian upaya yaitu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu persoalan, dan
mencari jalan keluar.44 Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan kebudayaan berupaya
dalam mengoptimalkan objek wisata di Kota Jambi.
Dalam

undang-undang

Nomor

10

Tahun

2009

dinyatakan

bahwa

keparawisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap
wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisataan bertujuan untuk.45
a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. menghapus kemiskinan

44
45

Muhammad Ngajenan, Kamus Bahasa Indonesia, ( Semarang: Dahara Prize 1990), Hal.177
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang keparawisataan pasal 3 dan pasal 4.
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d. mengatasi pengangguran
e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
f. memajukan kebudayaan
g. megangkat citra bangsa
h. memupuk rasa cinta tanah air
i. memperkukuh jati diri dan dan kesatuan bangsa
j. dan mempererat persahabatan antara bangsa.
Penbangunan keparawisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana
pembangunan

kepariwisataan

di

Kota

Jambi

dengan

memperhatikan

keanekaragaman, keunikan dank kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia
untuk beriwisata. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam
mengatasi tingkat pengangguran yaitu:
1) Membuka regulasi bagi masyarat yang ingin terlibat dalam mengelola objek
wisata di Kota
Dinas Pariwisata Kota Jambi dalam mengelola objek wisata di Kota Jambi
tentunya mendata Pariwisata-pariwisata yang ada di Kota Jambi. Sebagaimana yang
diketahui bahwa Kota Jambi memiliki objek wisata yang memiliki keindahan. Selain
itu untuk mengatasi tingkat pengangguran tentunya Dinas Pariwisata membuka
regulasi bagi masyarat yang ingin terlibat dalam mengelola objek wisata di Kota
Jambi guna mengatasi tingkat pengangguran. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak
Rindang Afriyanto Selakau Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, beliau menatakan

bahwa:
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Dalam meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Jambi untuk mengatasi
pengangguran tentunya kami harus melakukan pendataan terhadap wisata yang ada di
kota jambi guna menemukan titik terang terhadap potensinya. Selain itu kami akan
menyesuaikan kebutuhan yang dianggap penting dalam perencanaanya. Hal ini kami
lakukan agar ditemukanya titik terang dalam mengatasi pengangguran bagi
masyarakat di kisaran objek wisata Kota Jambi.46
Upaya Dinas Pariwisata Kota Jambi dalam mengelola objek wisata untuk
mengurangi pengangguran di kota jambi yaitu membuka regulasi dengan
mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pembangunan dan pengembangan
objek wisata. Selain itu menghidupkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi
masyarakat yang meliputi dibidang usaha kecil berbasis ekonomi kerakyatan.
meningkatkan

kesejahteraan

masyarakan

melalui

peningkatan

pengetahuan

permodalan pembangunan sarana dan penunjang kegiatan ekonomi serta memperluas
akses pemasaran hasil usaha perindustrian.
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syahwinar S.E selaku Kasubag
Kepegawaian beliau menyatakan bahwa :
Kami selaku dinas pariwisata Kota Jambi tentunya bertanggung jawab dan
berupaya untuk mengurangi atau mengatasi tingkat pengangguran dengan cara
mengikutsertakan masyarakat setempat untuk terlibat dalam pembangunan
dan pengembangan objek wisata yang ada dikota jambi. Bukan hanya itu saja,
kami memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berdagang
46
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seperti berdagang usaha kecil-kecilan agar bisa memenuhi kebutuhan
hidupnya.47

Pada dasarnya untuk mengurangi tingkat pengangguran Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan bertanggung jawab dan sudah berupaya untuk mengurangi tingkat
pengangguran dengan cara melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat setempat
yang berada di tiap-tiap objek wisata khususnya di Kota Jambi. Selain itu Dinas
Pariwisata dan Keebudayaan juga memberikan peluang dan kesempatan kepada
masyarakat setempat untuk berdagang usaha kecil-kecilan diharapkan bisa memenuhi
kebutuhan hidup bagi masyarakat setempat.
2) Meningkatkan ekonomi yang produktif
Untuk meningkatkan ekonomi yang produktif. Kota Jambi memiliki potensi
yang cukup besar terutama objek wisata-wisata yang cukup menjanjikan. Jika semua
ini mampu dikelola dan dapat ditingkatkan produktifitasnya dengan melalui kerja
sama dengan masyarakat maka perekonomian masyarakat kota jambi akan maju
sangat pesat dan hal ini dapat mengurangi pengangguran di kota jambi.
Hal ini diperkuat oleh Bapak Ahmad Irfansyah. P.SIP Selaku Kasi Analisa
Pasar, beliau menyatakan bahwa:
Jika kita bekerja sama dengan masyarakat untuk sama-sama menjaga dan
merawat wisata yang ada di kota jambi tentunya wisata-wisata yang ada di
kota jambi ini akan sering dikunjungi. Pengelolaan wisata yang ada di kota
jambi ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama kami dari dinas pariwisata
47
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dan kebudayaan bersama masyarakat yang bermukim di sekitar wisata yang
ada di kota jambi. Dengan demikian kita sudah berupaya mengatasi
pengangguran di kota jambi.48

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerja
sama dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan masyarakat untuk
bersama-sama menjaga dan merawat wisata yang ada di kota jambi tentunya wisatawisata yang ada di Kota Jambi akan sering dikunjungi dan menjadi pusat perhatian
bagi para pengunjung. Pengelolaan wisata alam yang ada di Kota Jambi tidak terlepas
dari kerja sama dinas pariwisata dan kebudayaan bersama masyarakat yang
bermukim di sekitar wisata alam yang ada di kota jambi. Selain itu untuk
menanggulangi pengangguran, dinas pariwisata dan kebudayaan menganjurkan
kepada masyarakat untuk membuat tempat-tempat yang mana sebagai pendukung
terkait masalah sarana dan prasarana berupa tempat beristirahat dan usaha kecil
seperti warung santai agar ketika ada pengunjung yang datang dari jauh bisa
beristirahat di warung santai yang disediakan oleh masyarakat yang bekerja di daerah
wisata di Kota Jambi.
Peran masyarakat dalam suatu pembangunan sangatlah penting karena
masyarakat merupakan salah satu faktor dalam berdirinya suatu pemerintahan dan
majunya suatu pembangunan tergantung pada masyarakat daerah itu sendiri.
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Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Rohman selaku masyarakat menyatakan
bahwa:
Jika rencana pemerintah menjadikan kota jambi salah satu tempat wisata,
maka ini akan menjadi aset untuk masyarakat guna meningkatkan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata yangada akan di desain sebaik
mungkin untuk menambah pengetahuanmasyarakat, selain tempat wisata
masyarakat juga akan bertambahpengetahuan dengan masuknya orang dari
luar.49
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apabilarencana
pemerintah menjadikan kota jambi salah satu tempat wisata, maka ini akan menjadi
aset untuk masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan
kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah objek wisata yang ada di Kota Jambi.
Pariwisata yang berlokasikan di Kota Jambi akan di desain sebaik mungkin untuk
menambah pengetahuan masyarakat, selain tempat wisata masyarakat juga sudah
berfikir maju dengan hadirnya pengunjung dari luar maka akan bertambah
pengetahuan masyaratat dengan masuknya wisatawan asing.
3) Meningkatkan Sarana dan prasarana
Upaya yang selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan
kebudayaan yaitu meningkatkan terkait mengenai Sarana dan Prasarana. Kota Jambi
memiliki sumber daya alam berupa potensi wisata yang mempunyai nilai lebih jika
dikembangkan. Wisata alam yang ada di Kota Jambi memilikikeindahan alam yang
beragam terutama potensiwisata alamnya, namun belum maksimal dikembangkan
49
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oleh Dinas KebudayaanPariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sebagai lembaga
yang berwenang dalam bidang kepariwisataan Sarana-prasarana wisata Kota Jambi
masih belum memadai.
Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota
Jambi:
Kota Jambi memiliki keindahan alam yang beragam dan dapat mengurangi
tingkat pengangguran dengan meningkatkan perekonomian masyarakat
setempat serta pendapatan asili daerah (PAD) jika objek wisata yang ada
dikembangkan. Untuk kedepannya kami Selaku Dinas Pariwisata Dan
kebudayaan akan berusaha untuk memajukan Pariwisata yang ada di Kota
Jambi dengan memperbaiki Infrastruktur, jalan menuju tempat wisata
kemudian membentuk tim khusus sebagai pendamping wisata bagi wisatawan
yang datang dari luar.50
Melihat dari keseriusan Pemerintahan Dinas Pariwisata dan kebudayaan kota
Jambi dalam mengupayakan memajukan pariwisata alam yang ada di kota Jambi
menjadi hal yang sangat serius dikarenakan Kota Jambi memiliki keindahan alam
yang beragam dan dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan
perekonomian masyarakat serta pendapatan asili daerah (PAD). Pariwisata alam yang
ada di Kota Jambi akan dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Dan kebudayaan untuk
memajukan Pariwisata Alam yang ada di Kota Jambi dengan memperbaiki
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infrastruktur jalan menuju tempat wisata kemudian membentuk tim khusus sebagai
pendamping wisata bagi wisatawan yang datang dari negara asing.
2. Mengoptimalkan Objek Wisata
Kota Jambi merupakan salah satu daerah yang memiliki bermacam ragam
objek wisata. Akan tetapi potensi tersebut tidak mendatangkan peningkatan yang
optimal apabila Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi tidak terlalu perduli
dalam mengelola objek wisata yang ada di Kota Jambi dengan baik.Pengelolaan ini
diperlukan agar menarik minat wisatawan-wisatawan baik dari dalam maupun dari
luar negeri untuk dapat berkunjung menikmati suasana objek wisata yang ada di Kota
Jambi. Untuk mengoptimalkan objek wisata yang ada di Kota Jambi tentunya Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi terus berupaya melakukan peningkatan objek
wisata yang ada di Kota Jambi.
1. Mendata Objek Wisata yang ada di Kota Jambi
Sebagaimana yang diketahui bahwa Kota Jambi sangat berpotensi terhadap
objek wisatanya yang memiliki keindahan akan tetapi objek wisata yang ada di Kota
Jambi masih banyak dirasakan adanya kelemahan-kelemahan dalam pengelolaanya
dan masih ada yang belum mengetahui objek wisata yang berada di Kota Jambi.
Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Rindang Afriyanto Selakau Kepala
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi:
Dalam mengoptimalkan objek wisata yang ada di Kota Jambi tentunya hal
yang harus kami lakukan adalah dengan cara mendata keseluruhan objek
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wisata yang ada di Kota Jambi. Dengan demikian tentunya hal tersebut akan
menjadi bahan epaluasi kami untuk meningkatkan pengunjung dari
wisatawan-wisatawan agar lebih mengenal keberadaan objek wisata yang ada
di Kota Jambi.51
2. Mengikutsertakan

Masyarakat

Setempat

dalam

Pembangunan

dan

Pengembangan Objek Wisata di Kota Jambi
Perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Jambi dalam

mengoptimalkan objek wisata yang ada di Kota Jambi tentunya tidak terlepas dari
yang namanya melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan dan
pengembangan objek wisata yang ada di Kota Jambi. Masyarakat setempat juga
dinjurkan berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangkan objek wisata yang
ada di Kota Jambi.
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Feri Irawan Selakau Kabid Promosi
Dan Pemasaran Kota Jambi:
Perencanaan dalam mengoptimalkan objek wisata di Kota Jambi tentunya
kami selaku dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi melibatkan
masyarakat setempat dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata
yang ada di Kota Jambi dengan tujuan dari yang direncanakan dapat tercapai
dengan adanya keterbukaan dengan masyarakat setempat setelah itu programprogram yang ingin di capai dapat terlaksana dengan baik.52
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Pada dasarnya untuk mengoptimalkan objek wisata di Kota Jambi, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalam mengoptimalkan objek wisata yang
ada di Kota Jambi tentunya tidak terlepas dari yang namanya melibatkan masyarakat
setempat dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata yang ada di Kota
Jambi dengan tujuan dari yang direncanakan dapat tercapai dengan adanya
keterbukaan dengan masyarakat setempat setelah itu program-program yang ingin di
capai dapat terlaksana dengan baik.
3. Keterbatasan Pengetahuan Sumber Daya Manusia
Dalam mengoptimalkan objek wisata di Kota Jambi tentunya didukung oleh
sumber daya manusianya. Berdasarkan wawancara bersama Bapak, Suroto S.H
selaku Kabid Bina Program yang menyatakan bahwa:
„Dalam pengelolaanobjek wisata di Kota Jambi ini masih dirasakan masih
kurang optimal diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam
mengelola objek wisata di Kota Jambi. Oleh sebab itu tentunya dalam
pengelolaan objek wisata diperlukan dukungan oleh sumber daya manusianya
agar objek wisata di Kota Jambi dapat dirasakan optimal.53

Dari wawancara di atas maka dapat dicermati bahwa Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Jambi masih mengalami bebrapa permasalahan sebagai
penghambat dalam pengelolaan wisata yang ada di Kota Jambi. Sehingga proses
pengelolaannya tidak maksimal. Menurut peneliti hal ini dikarenakan kurangnya
53
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sumber daya manusia yang mengerti dan memahami secara jelas konsep dari
memahami pengelolaan objek wisata yang ada di kota jambi itu sendiri. Seharusnya
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lebih gencar mengsosialisasikan dan mengadakan
pelatihan kepada setiap unit kerja yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
ini agar lebih memahami apa yang menjadi pokok permasalahan dalam pengelolaan
wisata alam di Kota Jambi agar menjadi lebih optimal.54
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Kota Jambi memiliki objek wisata yang memiliki nilai lebih jika
dikembangkan. Sarana

dan prasarana

tentunya

menjadi

penunjang

dalam

mengoptimalkan objek wisata yang ada di Kota Jambi. Jika sarana dan prasarananya
memadai tentunya objek wisata yang ada di Kota Jambi akan lebih ramai didatangi
oleh pengunjung.
Seperti yang disampaikan oleh Bapak, Syahwinar Selaku Kasubag
Kepegawaiandalam wawancara yaitu:
Selama ini proses pengelolaan objek wisata Kota Jambi cukup baik, namun
tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa kendala sebagai penghambat dalam
pelaksanaanya sehingga masih dirasakan kurang optimal. Dengan adanya
sarana dan prasarana yang memadai tentunya objek wisata yang ada di Kota
Jambi ini akan menjadi pusat perhatian bagi wisatawan-wisatawan.55

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Syahwinar diatas maka dapat
dicermati bahwa proses pengelolaan objek wisata Kota Jambi sudah berjalan cukup
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baik. Namun tidak lepas dari berbagai problematika dalam pelaksanaannya sehingga
masih dirasakan kurang optimal.Sarana dan Prasarana menjadi sangat penting dalam
pengelolaan wisata alam Kota Jambi dikarenakan sebagai penunjang dan akses untuk
kenyamanan bagi pengunjung dan dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi
berusaha sehingga bisa dimaksimalkan dengan baik dengan lengkapnya sarana dan
prasarana. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi harusmemperhatikan secara
detail tentang pembangunan fasilitas wisata alam dan kebutuhan pengunjung ini
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyiapkan sarana dan prasarana untuk
proses pengelolaan objek wisata di Kota Jambi.
C. Kendala

Dinas

Pariwisata

Dan

Kebudayaan

Kota

Jambi

Dalam

Meningkatkan Objek Wisata Di Kota Jambi
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Jambi belum tercapainya sasaran kebijakan pemerintah Kota Jambi
untuk

meningkatkan

kunjungan

wisatawan

nusantara

maupun

wisatawan

mancanegara di wisata yang ada di Kota Jambi. Penyebab tidak tercapainya sasaran
tersebut terjadinya hambatan promosi dari aspek komunikasi yang disebabkan oleh
keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana dan sarana-prasarana yang
belum memadai.
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1.

Keterbatasan Pengetahuan Sumber Daya Manusia
Dalam

proses komunikasi, sumber adalah pembuat

atau pengirim

informasi/pesan atau dengan kata lain disebut dengan komunikator. Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Jambi dengan Bidang Pemasarannya merupakan komunikator
dalam promosi pariwisata Kota Jambi. Promosi Pariwisata Kota Jambi saat ini masih
dilakukan sendiri oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi dan belum
melibatkan pihak lain atau dengan kata lain belum melakukan kerja sama dengan
Lembaga atau Instansi lain atau pihak swasta.
Sebagaimana disampaikan oleh Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Jambi, beliau menyatakan bahwa:
"Dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Jambi belum melibatkan pihak Lain baik di dalam provinsi
Jambi apalagi tingkat Nasional, hal ini akan menjadi perhatian kami untuk
masa kedepanya.56
Sebagai lembaga Pemerintahan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Jambi mempunyai keterbatasan dalam mempromosikan objek daya tarik wisata Kota
Jambi, baik dari segi dana dan sumber daya manusia, terutama dalam merancang
promosi untuk menjual objek pariwisata Kota Jambi.
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Dari pengamatan penulis. hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia
seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman tim promosi pada bidang
pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi tidak mendukung dalam
melaksanakan promosi pada bidang promosi Pariwisata alam Kota Jambi.
Salah satu kendala penghambat dalam pengelolaan objek wisata di wilayah ini
adalah adanya keterbatasan pengetahuan mengenai pengelolaan objek wisata yang
ada di Kota Jambi. Meskipun telah ada beberapa wisata yang cukup baik dalam
pengelolaanya, akan tetapi dibandingkan dengan pengelolaan wisata yang ada di Kota
Jambi, maka komponen dan fungsi wisata di Kota Jambi masih kurang dimengerti
dan dikuantifikasi dengan baik. Informasi yang ada saat ini masih dirasakan belum
mencukupi

untuk

mengkaji

pengaruh

yang

ditimbulkan

dari

adanya

pengembangan/pembangunan wisata alam yang memiliki kendala di Kota Jambi.
Selain itu, pengertian mengenai pengelolaan wisata alam masih kurang dipahami
dengan baik oleh Sumber Daya Manusianya
Berdasarkan wawancara bersama Bapak, Suroto S.H selaku Kabid Bina
Program yang menyatakan bahwa:
Yang menjadi kendala dalam pengelolaan objek wisata di Kota Jambi ini.
yaitu adanya keterbatasan pengetahuan mengenai fungsi dan pengelolaan
wisata alam di Kota Jambi itu sendiri. Karena dibandingkan dengan wisata
yang sudah dirasakan baik dalam pengelolaanya, maka komponen dan fungsi
wisata di Kota Jambi masih kurang dimengerti dan dikuantifikasi dengan baik.
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Informasi yang ada saat ini masih dirasakan belum mencukupi untuk mengkaji
pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pengembangan/pembangunan wisata
di Kota Jambi. Selain itu, kualitas sumber daya manusianya yang terbatas
dengan kemampuan yang dimilikimya sehingga menjadi kendala atau faktor
penghambat dalam pengelolaan wisata di Kota Jambi.57

Dari wawancara di atas maka dapat dicermati bahwa Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Jambi mengalami bebrapa kendala penghambat dalam pengelolaan
wisata yang ada di Kota Jambi. Sehingga proses pengelolaannya tidak maksimal.
Menurut peneliti hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang mengerti
dan memahami secara jelas konsep dari memahami pengelolaan wisata yang ada di
kota jambi itu sendiri. Seharusnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lebih gencar
mengsosialisasikan dan mengadakan pelatihan kepada setiap unit kerja yang ada pada
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini agar lebih memahami apa yang menjadi pokok
permasalahan dalam pengelolaan wisata di Kota Jambi.58
2.

Sarana dan Prasarana
Pada beberapa lokasi pengembangan wisata di Kota Jambi, tata tempat dan

fasilitas yang dibangun pemerintah umumnya tidak memperhatikan kondisi dan
pembangunanya, sehingga fasilitas yang ada di wisata Kota Jambi masih dirasakan
adanya ketidak sesuaian dan tidak strategis dalam pembangunanya. Jika kondisi tata
57
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kelola tempat dapat dibenahi, maka penyediaan sarana dan prasarana seperti fasilitas
yang ada di wisata Kota Jambi dapat terpenuhi, serta pemberdayaan pengelolaan
wisata alam Kota Jambi akan dapat dilaksanakan dengan baik.
Seperti yang disampaikan oleh Bapak, Syahwinar Selaku Kasubag
Kepegawaiandalam wawancara yaitu:
“Selama ini proses pengelolaan wisata Kota Jambi cukup baik, namun tidak
bisa dipungkiri terdapat beberapa kendala sebagai penghambat dalam
pelaksanaanya, yang sering kita temui dilapangan salah satunya yaitu sarana
dan prasarana, dikarenakan pada titik lokasi tertentu pengembangan wisata
kota jambi masih keterbatasana fasilitas dan tata tempatnya masih dirasakan
belum strategis dalam memberikan kenyamanan bagi pengunjung.”59

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Syahwinar diatas maka dapat
dicermati bahwa proses pengelolaan wisata alam Kota Jambi sudah berjalan cukup
baik. Namun tidak lepas dari berbagai problematika dalam pelaksanaannya.Sarana
dan Prasarana menjadi sangat penting dalam pengelolaan wisata Kota Jambi
dikarenakan sebagai penunjang dan akses untuk kenyamanan bagi pengunjung dan
kami berusaha sehingga bisa dimaksimalkan dengan baik dengan lengkapnya sarana
dan prasarana. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi harusmemperhatikan
secara detail tentang pembangunan fasilitas wisata dan kebutuhan pengunjung ini
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyiapkan sarana dan prasarana untuk
proses pengelolaan wisata di Kota Jambi.
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3.

Keterbatasan Dana
Pariwisata akan semakin berkembang jika dilakukan promosi yang serius,

intens dan berkelanjutan. Promosi Pariwisata membutuhkan dana yang besar untuk
menunjang kegiatan promosi tersebut, salah satu kendala Pemerintah Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalammeningkatkan objek daya tarik wisata
Kota Jambi yaitu keterbatasan pada dana.
Hal tersebut dijelaskan oleh Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Jambi menyatakan bahwa:
Kita menginginkan Kemajuan dan perkembangan Pariwisata di Kota Jambi
Khususnya yang terkenal dengan Pariwisata alamnya. Salah satu cara untuk
mencapai hal tersebut yaitu dengan melakukan promosi wisata alam yang ada
di Kota Jambi, dalam melakukan promosi tersebut kami terkendala di
pendanaan dikarenakan dana untuk melakukan promosi masih minim. Jadi
dana yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah di bagi tiga yaitu Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.60
Dari kendala-kendala di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
mengupayakan agar pariwisata yang ada di Kota Jambi khususnya Pariwisata di Kota
Jambi dapat berkembang dan dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.
Hal tersebut ditandai dengan upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
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dalam mempromosi Objek Daya Tarik Wisatayang dilaksanakan setiap tahun dengan
dana yang minimal, sebagaimana penjelasan Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Jambi:
"Dengan dana minimal dan seadanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Jambisetiap tahun melaksanakan promosi pariwisata melalui pameran
pembangunan baik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi maupun yang
dilaksanakan Pemerintah Kota Jambi, dengan menampilkan foto/poster
Wisata Kota Jambi dan informasi tersebut ditulis dalam buklet dan liflet yang
dipajang, mengikuti festival tahunnya. Budaya Jambi dan Pawai Budaya
Jambi yang dilaksanakan setiap tahunya.61
Cara promosi yang disiapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
dalam mempromosikan wisata yang ada di Kota Jambi khususnya berupa periklanan,
promosi penjualan dan acara khusus.
4.

Periklanan (advertising)
Iklan adalah bentuk komunikasi tidak lansung yang didasari informasi

keunggulan atau keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian rupa Sehingga
menimbulkan rasa menyenangkan yang akan merubah pikiran seseorang untuk
melakukan pembelian.
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Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi menggunakan periklanan
dalam mempromosikan dengan iklan media cetak dan iklan media luar ruangan.
Media cetak yang digunakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
adalah buklet dan leaflet, yaitu media cetak yang dibuat sendiri dengan pertimbangan
biaya lebih murah. Buklet dan leaflet ini ditempatkan di stand pameran waktu
mengikuti pameran pembangunan ditingkat provinsi dan di lokasi-lokasi wisata Kota
Jambi. Buklet dan leaflet yang di cetak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
berisi pesan mengenai informasi keindahan dan daya tarik wisata di Kota Jambi untuk
menarik minat pembaca untuk berkunjung.
Dari pengamatan penulis pada dua buah buklet yang diterbitkan, satu dengan
judul "Pesona Wisata Kota Jambi". buklet ini isinya memberikan informasi tentang
objek wisatadi Kota Jambi baik yang sudah dikelola maupun yang belum. Pesan yang
disampaikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi kepada audiens tentang
objek wisata di Kota JambiBuklet dan Leaflet masih belum optimal, sehingga
menjadi kendala bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.
Sebagaimana disampaikan oleh Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Jambi menyatakan bahwa:
Kami menggunakan "Buklet dan leaflet di pajang pada saat mengikuti
pameran pembangunan Kota Jambi yang dilaksanakan setiap tahunnya pada
(Ulang Tahun Kota Jambi) dan rak di ruang tamu yang masih belum memadai
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dan kurang optimal sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi kami Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan di Kota Jambi.62
Dari Pengamatan penulis di ruang tamu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Jambi terdapat rak yang masing belum memadai dan dirasakan belum optimal
dan penulis mendapatkan buklet dan leaflet dari Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Jambi yang diambil dari sebuah rak di ruang tamu Dinas
Pariwisata danKebudayaan Kota Jambi.
5.

Iklan Media Luar Ruangan
Periklanan luar ruangan sifatnya statis, karena hanya ditempatkan pada

tempat-tempat yang dianggap strategis di sepanjang jalan mulai dari bandara, stasiun,
terminal dan pusat perbelanjaan." Media luar Ruangan yang digunakan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambiadalah baliho dan spanduk. Pesan yang
disampaikan pada baliho yaitu Ucapan selamat datang di lokasi wisata dan pada
spanduk berisi pesan pesona wisata alam Kota Jambi dengan foto wisata yang ada di
Kota Jambi.
6.

Promosi Penjualan
Pameran merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam promosi penjualan.

Promosi penjualan adalah suatu kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang
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dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya
dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu maka produk tersebut
akan menarik perhatian konsumen. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Jambimemanfaatkan pameran pembangunan sebagai ajang promosi sebagaimana
disampaikan oleh kasi promosi dan pameran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Jambi:
"Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambiselalu aktif setiap tahun
mengikuti ajang pameran pembangunan yang dilaksanakan pemerintah
Provinsi Jambi maupun Pameran yangdilaksanakan Pemerintah Kota Jambi,
Di stand pameran ditampilkan foto-foto Wisata Kota Jambi, buklet leaflet dan
foto-foto kegiatan kebudayaan serta duplikat peralatan dan senjata yang
digunakan zaman dahulu sebagai warisan budaya."63
Sasaran promosi Pariwisata Kota Jambi adalah wisatawan nusantara dan
manaca Negara, untuk mewujudkan sasaran tersebut seyogyanya Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Jambimengikuti pameran dagang yang bertaraf nasional kalau
belum siap ke taraf Internasioanal. Di ajang dagang yang bertaraf Nasional dan
Internasional akan bertemu penjual dan pembeli dari seluruh dunia, ajang ini akan
menjadi transaksi untuk menjual produk barang dan jasa (travel, hotel, objek wisata
dan

sebagainya).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil tiga buah
kesimpulan sebagai berikut:
1. Objek Wisata terbentuk secara alami dan dapat dikembangkan serta dikelola
sehingga menjadi objek daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun
wisatawan asing. Khususnya Kota Jambi yang memiliki berbagai macam objek
wisata yang bisa dijadikan tempat berekreasi seperti situasi Wisata Sungai Batang
Hari, Danau Sipin, dan Danau Teluk yang ada di Kota Jambi.
2. Upaya Dinas Pariwisata Kota Jambi dalam mengelola objek wisata alam untuk
mengurangi pengangguran yaitu: Membuka regulasi bagi masyarat yang ingin
terlibat dalam mengelola objek wisata, Meningkatkan ekonomi yang produktif,
Sarana dan prasarana. Adapun dalam mengoptimalkan objek wisatanya yaitu,
mendata objek wisata yang ada di Kota Jambi, mengikutsertakan masyarakat
setempat dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata, keterbatasan
pengetahuan sumber daya manusia, mendata objek wisata.
3. Adapun yang menjadi kendala Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Jambi dalam
meningkatkan objek wisata di Kota Jambi, pertama, keterbatasan pengetahuan
sumber daya manusia, Kedua keterbatasan dana, ketiga sarana-prasarana yang
belum memadai.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa
saran sebagai berikut:
1.

Untuk Dinas Priwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi agar lebih meningkatkan
rasa persatuan dalam menjalankan program kerja dan kegiatan-kegiatan yang
berkenaan dengan objek wisata yang ada di Kota Jambi agar tetap eksis dan
bermanfaat bagi pengunjung wisatawan wisata Kota Jambi.

2.

Untuk mengatasi pengangguran seharusnya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kota Jambi bekerja samadengan masyarakat setempat dalam mengelola objek
wisata yang ada di Kota Jambi agar terciptanya perekonomian rakyat dan
mengurangi tingat pengangguran di Kota Jambi.

3.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi seharusnya menerima segala
bentuk masukan dan saran untuk mengoptimalkan wisata alam di Kota Jambi
untuk mengembangkan potensi wisata alam di Kota Jambi.

65

DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Al-Qur‟an
Anwar, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2005.
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, 2007.
Cintania Mongkol, Strategi dinas pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata
budaya di kabupaten minahasa, dalam Jurnal 2017.
Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke7,Bandung: Alfabeta, 2017.
Data Observasi Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Jambi Pada Tanggal 7 Januari 2020.
Inu Kencana Safiie, Ilmu Pemerintahan, Bandung: CV.Mandar Maju. 2017.
Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gaung Persada 2009.
Muhammad Ngajenan, Kamus Bahasa Indonesia, Semarang: Dahara Prize 1990.
Nina W.Syam, Pariwisata di Indonesia, Bandung; News Publishing. 2003.
Observasi Peneliti tentang Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang kurang
memahami konsep pengelolaan wisata alam. Pada tanggal 05 Oktober 2019.
Rewold, Strategi Promosi Pemasaran,Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

66

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, Jambi: Syari‟ah Press IAIN
STS, 2014.
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D,
Cet.Ke-19. Bandung: Alfabeta, 2014.
Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. Ke 21.Bandung:
Alfabeta, 2014.
Saragih, Banggaran, Dkk, Kebijaksanaan Penyelenggaraan Penyulih Pertanian,
Bogor: Yayasan Mulia Persada 1993.
Senja Nila Sari, Manajemen Strategi, Jakarta: Dunia Cerdas. 2007.
Singarimbun Sofian Efendi, Metode Penelitian Surve, Cet. Ke-19, Jakarta: Pustaka
LP3ES Indonesia, 2008.
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D,
Cet.Ke-19. Bandung: Alfabeta, 2014.
Sumber Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi 2019.
Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,
(Surabaya: Sinar Terang. 2008.
Suyitno, Perencanaan Wisata, Yokyakarta: Kanisiyus, 2001.
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet ke 3, Bandung: Repika Aditama, 2012.
Wahab Salah, Manajemen Kepariwisataan, Jakarta; Pradaya Paramita. 2014.
B. Internet
http//:digilib.unila.ac.idTinjauan Pustaka Pengangguran, diakses pada tanggal 14
maret 2019 jam 14:58 Wib.

67

http://digilid.uinsby.ac.id/../bab%25201.pdf, diakses pada tanggal 19 maret 2019. Jam
14;22 Wib.
http://ejournal.unp.ac.id.Utari Ardilla Ica Putri,Analisis Potensi Objek Wisata di Kota
Jambi,diakses tanggal 11 maret 2019 jam 10:55 wib.
http://media.neliti.comQorina Novitri dan M.Syafri,Determinan Penerimaan Daerah
dari Sektor Pariwisata di Kab/Kota Provinsi Jambi periode 2000 – 2012,
diakses tanggal 11 maret 2019 jam 11:34 wib.
http://refository.unhas.ac.id/bistream/analisi-pengembangan-pariwisataalamlewaja.pdf, diakses pada tanggal 19 maret 2019. Jam 14:24.
C. Undang-undang
Peraturan Daerah Kota Jambi No.15 Tahun 2017
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang keparawisataan pasal 3 dan pasal 4.
D. Wawancara
Wawancara bersama Bapak Rindang Afriyanto Selakau Kepala Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan, Selasa, 3 Desember 2019.
Wawancara bersama Bapak Syahwinar Selaku Kasubag Kepegawaian, Rabu, 4
Desember 2019.
Wawancara bersama Bapak Ahmad Irfansyah. P.SIP Selaku Kasi Analisa Pasar,
Rabu, 4 Desember 2019
Wawancara bersama Bapak Feri Irawan Selakau Kabid Promosi Dan Pemasaran,
Senin, 9 Desember 2019.

68

Wawancara bersam Bapak Bapak, Suroto S.H selaku Kabid Bina Program. Pada
Tanggal 9 Desember 2019.
Wawancara bersama Ibu Anisah. S.E Selakau Kasi Promosi dan Pameran, kamis, 12
Desember2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara
Daftar pertanyaan:
1.

Bagaimana Situasi Wisata Alam yang ada di Kota Jambi?

2.

Apa saja Wisata Alam yang ada di Kota Jambi?

3.

Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
dalam mengelola Objek Wisata Alam untuk mengurangi pengangguran di Kota
Jambi ?

4.

Apa kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalam meningkatkan
Wisata Alam di Kota Jambi?

5.

Sejauh mana bentuk Partisipasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
dalam pembangunan Wisata Alam di Kota Jambi?

6.

Harapan dan saran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalam
meningkatkan pengunjung Wisata Alam di Kota Jambi?

1. Foto dokumentasi wawancara bersama Bapak Rindang Afriyanto Selaku
Kepala Dinas, dan Ibu Anisah. S.E Selakau Kasi Promosi dan Pameran di
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.
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