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MOTTO
                 

  

“tidakkah kamu memperhatikan bahwa Sesungguhnya kapal itu berlayar di laut
dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebahagian dari
tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak
bersyukur.” (QS. Luqman (31):31)
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ABSTRAK
Penilitian ini meneliti tentang bagaimana penerapan norma dan etika
ekonomi Islam dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Desa Koto
Petai Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci serta juga meneliti tentang
hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata sekaligus
langkah-langkah yang diambil pengurus dalam mengatasi hambatan-hambatan
tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik
purposive sampling dan snowball samping yaitu sebanyak 15 informan yang
merupakan kepala Desa dan masyarakat Koto Petai, anggota BUMDes dan
pengunjung pariwisata. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan norma dan
etika ekonomi Islam di pariwisata Desa Koto Petai sudah cukup baik, pengurus
maupun pengunjung telah sama-sama memiliki kesadaran akan norma dan etika
yang berlaku, permasalahannya terletak pada area lokasi pemandian di danau yang
terbuka dan belum ada pembatas antara area laki-laki dan perempuan. Dalam
pengembangan dan pengelolaan pariwisata, pengurus menghadapi berbagai
masalah seperti modal yang terbatas dan kondisi alam. Untuk mengatasi masalah
tersebut pengurus berusaha menyelesaikannya dengan meminta tambahan alokasi
dana dari perangkat desa dan juga mulai membangun sarana dan prasarana di
sekitar lokasi pariwisata.
Kata Kunci: Norma, Etika, Ekonomi Islam, Pariwisata.
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ABSTRACT
This research discusses how to apply Islamic economic norms and ethics
in the development and management of tourism in Koto Petai Village, Danau
Kerinci District, Kerinci Districtalso discusses obstacles in the management and
development of tourism. The research method used in this research is descriptive
qualitative. The number of samples in this study is 15, determined trough
purposive sampling techniques and snowballs sampling, they are the head of the
village and the community of Koto Petai Village, BUMDes members and tourists.
The method of data collection is done through observation, interviews and
documentation.
Based on the results of research that has been done, the application of
Islamic economics norms and ethics in the village of Koto Petai is quite good, the
management and visitors both have an awareness of the norms and ethics that
apply, the complexity associated with bathing areas on the lake that is open and
not yet available the boundary beetwen male and female areas. In the
development and management of tourism, the management removes various
problems such as limited capital and natural conditions. To overcome this
problem, the management must solve it by asking for additional funding from the
village office and also start the construction of facilities and infrastructure aroun
the tourism area.
Keywords: Norms, Ethics, Islamic Economics, Tourism.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Ekonomi Islam adalah Ekonomi yang berdasarkan ketuhanan.
Sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT, bertujuan akhir kepada Allah
SWT, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah SWT.
Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi dan impor ekspor
tidak lepas dari titik tolak keTuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.1
Yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah
bahwa ajaran Islam tidak memisahkan ekonomi dengan ajaran norma dan
etika setiap individu maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, norma dan etika ini
berperan penting dalam mengatur tingkah laku manusia selaku pelaku
ekonomi.
Islam tidak dapat dipisahkan dengan etika. Etika sebagai ajaran
baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam
perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran
agama. Itulah sebabnya banyak ajaran dan paham dalam ekonomi barat
menunjuk pada kitab Injil, dan etika ekonomi Yahudi banyak menunjuk
pada Taurat. Demikian pula etika ekonomi Islam termuat dalam lebih dari
seperlima ayat-ayat yang dimuat dalam Al Qur’an. Namun, jika etika

1

Yusuf Qaradawi, Husin, and Arifin, Norma dan etika ekonomi Islam, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1997) hlm. 31.

1

2

agama Kristen-Protestan telah melahirkan semangat kapitalisme maka
etika agama Islam tidak mengarah pada kapitalisme maupun sosialisme.
Jika kapitalisme menonjolkan sifat individualism dari manusia, dan
sosialisme pada kolektivisme maka Islam menekankan empat sifat
sekaligus yaitu kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kebebasan
(free will) dan tanggung jawab (responsibility).2
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,
masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari nilai-nilai Islam dalam
kehidupan sehari-hari. Besarnya jumlah penduduk yang menganut agama
Islam menjadikan norma dan etika Islam menjadi sangat penting untuk
diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang
dilakukan

untuk

memenuhi

kebutuhan

sehari-hari

mengharuskan

masyarakat berhubungan dan bersosialisasi antara sesama baik dalam
bidang produksi, distribusi maupun konsumsi, sehingga diperlukannya
aturan-aturan, norma, dan etika yang mengatur setiap kegiatan ekonomi
tersebut agar tidak terjadi kekacauan dan kedzaliman.
Seiring dengan perkembangan zaman, keiginan dan kebutuhan
manusia akan terus bertambah dan berkembang. Perluasan keinginan dan
kebutuhan seiring dengan perubahan lingkungan tingkat peradaban serta
adanya media iklan untuk menawarkan sebuah produk. Dengan adanya
penambahan pada aspek-aspek tersebut, akan menuntut perubahan dan
pembaruan terhadap macam dan jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan
2

Veithzal Rivai and Andi Buchari, Islamic economics: Ekonomi syariah bukan opsi tapi
solusi, (Jakarta: Bumi Aksar, 2013) hlm. 233.
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yang dimiliki manusia terkadang bersifat konsumtif atau produktif.
Kebutuhan yang ada tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, melainkan
kebutuhan di masa mendatang, baik kebutuhan yang bersifat primer
maupun

sekunder.

Intinya,

kebutuhan

manusia

sangat

beragam

berdasarkan dimensi kehidupan yang ada.3 Hal ini terlihat pada semakin
meningkatnya kebutuhan manusia, sebagai contoh kendaraan pribadi yang
dulunya adalah kebutuhan tersier sekarang menjadi kebutuhan sekunder,
begitupun dengan ponsel yang bagi sebagian besar orang telah menjadi
kebutuhan primer, hal yang sama juga berlaku pada kegiatan pariwisata.
Saat ini pariwisata telah menjadi tren kehidupan manusia modern,
karena aktivitas manusia yang satu ini memiliki dimensi yang luas, tidak
sekedar untuk memenuhi kebutuhan untuk bersenang-senang untuk
menikmati perjalanan, namun aktivitas ini banyak menimbulkan aktivitas
ekonomi, sosial dan budaya, kegiatan Pendidikan, kegiatan agama,
olahraga, kegiatan ilmiah bahkan telah menjadi disiplin ilmu tersendiri.4
Di zaman yang penuh dengan persaingan seperti sekarang ini, pariwisata
sudah menjadi kebutuhan penting bagi mereka yang setiap harinya harus
menguras pikiran dan tenaga dalam dunia kerja, pariwisata menjadi ajang
untuk menenangkan diri dan untuk sekedar lari dari rutinitas kerja seharihari. Bahkan bagi sebagian masyarakat, berwisata merupakan kebutuhan

3

Said Sa'ad Marthon, Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global, (Jakarta: Bestari
Buana Murni, 2007) hlm. 41.
4
I Gusti Bagus Arjana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2016) hlm. 1.
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yang harus dipenuhi setiap tahunnya terutama pada hari libur atau pada
hari besar keagamaan.
Salah satu kawasan pariwisata yang cukup terkenal di Provinsi
Jambi adalah pariwisata Kabupaten Kerinci yang terkenal dengan slogan
“Bumi Sakti Alam Kerinci” yang diyakini bahwa Kerinci merupakan
daerah sakti yang memikat para pengunjung. Daya tarik wisata unggulan
Kerinci di antaranya adalah Danau Kerinci, Gunung Kerinci, Perkebunan
Teh Kayu Aro, Air Terjun Telun Berasap, Air Panas Semurup, Danau
Kaco, Danau Gunung Tujuh, dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Daya
tarik wisata unggulan di atas merupakan suatu potensi yang menarik dan
menjadi magnet utama bagi dunia kepariwisataan di Provinsi Jambi.5
Di anatara destinasi wisata tersebut, salah satu yang menjadi ikon
tersendiri bagi Kabupaten Kerinci adalah Danau Kerinci. Danau yang
terletak di kaki Gunung Raja ini merupakan danau terbesar yang ada di
Kabupaten Kerinci. Pusat wisata Danau Kerinci ini terletak di Desa
Sanggarang Agung yang mana dilokasi inilah diadakan acara festival
danau setiap tahunnya. Pusat wisata Danau Kerinci di desa ini diurus dan
dikuasai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, seluruh pemasukan
di lokasi wisata ini dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Kerinci.
Pengembangan wisata pedesaan yang berbasis pengembangan
potensi alam, pertanian, sosial dan budaya lokal dapat menjadi
pengembangan potensi masyarakat berbasis pariwisata. Pengembangan
5

Mardianis dan Hanibal Syartika, “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan publik, Vol.09,
No.1Tahun 2018: hlm. 54-55.
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masyarakat berbasis agro wisata dapat mengikutsertakan peran dan
partisipasi masyarakat pedesaan. Hal ini sejalan dengan pengembangan
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal yang
harus menjadi perhatian dalam pengembangan desa wisata yakni
bagaimana masyarakat

bisa didorong dan

dikembangkan secara

berkesinambungan, sehingga potensi yang dimiliki desa dan masyarakat
dapat dikembangkan secara optimal. Melalui penggalian potensi desa dan
masyarakat secara berkesinambungan maka pengembangan desa wisata
dapat berdampak maksimal bagi kesejahteraan petani dan masyarakat desa.
Dengan demikian, perkembangan suatu kawasan wisata tidak lepas dari
pengembangan dan penggalian potensi-potensi wisata itu sendiri mulai
dari dilevel daerah atau yang paling rendah.6
Lokasi Danau Kerinci yang dikelilingi oleh desa-desa di
Kecamatan Danau Kerinci. mengakibatkan beberapa tahun belakangan
masyarakat desa yang terletak di sekitar Danau Kerinci mulai
mengembangkan pariwisata Danau Kerinci yang dikelola oleh perangkat
desa, BUMDes dan atau karang taruna desa tersebut. Salah satu desa yang
memanfaatkan keberadaan Danau Kerinci sebagai tujuan wisata alam di
desa mereka adalah Desa Koto Petai. Desa yang terletak di Kecamatan
Danau Kerinci dan merupakan tempat wisata popular bagi wisatawan
lokal di sekitar danau kerinci.

6

Neneng Komariah, Encang Saepudin, and Pawit M. Yusup, “Pengembangan Desa
Wisata Berbasis Kearifan Lokal,” Jurnal Pariwisata Pesona,Vol.03 No.2 Tahun 2018: hlm. 159.
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Tanpa keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat lokal secara
langsung dalam kegiatan pengembangan pariwisata pada suatu daerah
yang didalamnya terdapat sumber daya potensial untuk dikembangkan,
dirasa akan cukup sulit bagi obyek wisata tersebut untuk berkembang.
Dengan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat sekitar untuk terlibat
langsung dalam seluruh kegiatan kepariwisataan didalam obyek wisata
tersebut selain berperan untuk dapat memajukan obyek wisata itu sendiri,
masyarakat sekitarlah yang nantinya juga akan ikut merasakan langsung
hasil yang diperoleh dari keberhasilan pengembangan Obyek Wisata yang
berada didaerah mereka.7
Desa Koto Petai adalah desa yang sangat kental akan adat yang
Islami berdasarkan syariat Islam dan Al-Qur’an. Mayoritas penduduk desa
yang ada di Desa Koto Petai semuanya adalah muslim. Masyarakatnya
adalah penganut Islam yang taat. Yang dimaksud dengan taat disini ialah
busaya Islam di desa ini masih sangat kental dan juga masih terjaga
dengan baik. Sebagai contoh, semua wanita di desa ini sellu mengenakan
hijab nya walaupun tidak ada aturan desa yang mengharuskannya. Di
malam hari, tidak ada remaja putri yang berada di luar rumah, dan
masyarakat desa lainnya akan membaca Al-Qur’an melalui Microfon.
Selain itu, di Desa Koto Petai juga melarang organ band, jika ingin

7

Helin Angga Devy and R.B. Soemanto, “Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata
Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar,” Jurnal Sosiologi DILEMA,
Vol.32 No.1 Tahun 2017: hlm. 41.
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bermain gitarpun harus dilakukan sembunyi-sembunyi, karena gitar
termasuk alat musik yang dilarang di dalam islam.8
Wisata Danau Kerinci di Desa Koto Petai mulai fokus
dikembangkan semenjak tahun 2016 yang merupakan hasil musyawarah
perangkat desa dan pemuda pemudi Desa Koto Petai, didukung pula oleh
Kepala Desa yang menyambut baik akan hal itu, dan mulai
mengalokasikan dana desa untuk pengembangan dan perbaikan objek
wisata Danau Kerinci. Saat ini, secara resmi wisata Desa Koto Petai
diurus langsung oleh BUMDES Desa Koto Petai dibantu oleh pemuda
pemudi Desa Koto Petai. Sampai saat ini telah ada berbagai wahana yang
dapat dinikmati oleh para pengunjung. Seperti Speedboat, Waterboom dan
lain sebagainya. Selain menikmati wahana yang disediakan, pengunjung
juga diperbolehkan untuk mencari kerang-kerang kecil dan besar yang
dapat dikonsumsi. Hanya saja jumlah yang dapat diambil dan dibawa
pulang dibatasi oleh pihak pengelola.
Desa Koto Petai oleh masyarakat Kerinci dikenal dengan desa
yang memiliki adat yang kental akan ajaran agama Islam, sejak dulu Desa
Koto Petai menjadi tempat menuntut ilmu agama oleh masyarakat.
Banyak ulama-ulama besar Kerinci yang berasal dari Desa Koto Petai
ataupun pernah menuntut ilmu di Desa Koto Petai. Karena dari dulu telah
menjadi tempat pengajian dan menuntut ilmu agama, Desa Koto Petai
memiliki adat istiadat yang sangat kental akan ajaran agama Islam
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sehingga setiap aspek kehidupan masyarakat Koto Petai tidak bisa
dipisahkan dari ajaran agama Islam, termasuk dalam bidang pariwisata.
Terkait pariwisata, para ulama, tetua desa dan ninik mamak membuat
peraturan khusus terkait operasional yang harus dipatuhi oleh semua
kalangan tidak hanya pengelola, tetapi juga wisatawan dan masyarakat.
Perkembangan dan pembangunan akan tetap dilakukan di lokasi wisata
danau kerinci di koto petai karena kedepannya diharapkan wisata Desa
Koto Petai dapat menjadi lokasi Halal Tourism di Kerinci.9
Pariwisata di Desa Koto Petai berkembang dengan cukup pesat,
hal ini terbukti dengan bertambahnya wahana dan fasilitas serta prasarana
yang disediakan oleh pengelola. Selain itu, bertambahnya wahana di
wisata Desa Koto Petai beriringan juga dengan terus bertambahnya jumlah
wisatawan yang berkunjung, terutama di hari-hari libur. Semakin
banyaknya wisatawan yang datang dari berbagai tempat dapat membawa
pengaruh pada masyarakat, baik dampak positif maupun negativ, terlebih
lagi wisatawan yang datang boleh jadi bukan hanya pemeluk islam. Untuk
menghindari dampak negatif inilah, para ulama dan perangkat Desa Koto
Petai bersepakat membuat peraturan guna mengatur sikap dan tata krama
wisatawan serta masyarakat agar seuai dengan ajaran Islam.10
Tabel I.1:
Jumlah Pengunjung Pariwisata Desa Koto Petai Pertahun11

9

Wawancara dengan Kasim, kepala desa Koto Petai, Kecamatan Danau Kerinci,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, 01 Juni 2019
10
Observasi pra-penelitian
11
BUMDes Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci
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No.

Tahun

Jumlah Pengunjung

1.

2017

1.300 Orang

2.

2018

6.500 Orang

3.

2019

9.000 0rang

Sumber Data: BUMDes Koto Petai

Berdasarkan tabel diatas, terlihat adanya peningkatan jumlah
pengunjung yang terjadi setiap tahunnya. Wisatawan yang berkunjung ke
lokasi pariwisata Desa Koto Petai adalah wisatawan lokal dari Kabupaten
Kerinci.
BUMDES Desa Koto Petai tidak memungut biaya tiket masuk
maupun parkir pada wisatawan yang datang berkunjung pada hari-hari
kerja, hal ini menjadi salah satu keunikan yang di terapkan di pariwisata
Desa Koto Petai. Jumlah pengunjung yang didata oleh BUMDES hanya
merupakan jumlah pengunjung yang datang pada hari libur seperti hari
minggu, serta pada saat hari-hari libur panjang dan perayaan hari besar
Islam.
Karena objek wisata adalah wisata alam berupa danau yang
terletak tepat disamping lapangan sepak bola Desa Koto Petai, BUMDes
selaku pengelola objek pariwisata kesulitan untuk memisahkan area
tempat berenang atau mandi di danau antara laki-laki dan perempuan.
Selain itu, adanya pariwisata akan menimbulkan pertukaran budaya yang
sedikit banyak akan mempengaruhi masyarakat Desa Koto Petai itu
sendiri.
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Globalisasi budaya sudah mengikuti pola yang sama seperti
globalisasi ekonomi yang telah terjadi saat ini. Budaya universal
berkembang karena disebar luaskan melalui media global yang semakin
maju dan canggih. Di dalam menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit
bagi

masyarakat

untuk

melestarikan budaya lokal mereka dan

menjadikannya keunikan wilayah. Meski demikian, globalisasi budaya
merupakan komponen penting dalam pengembangan masyarakat. Prinsipprinsip yang ingin ditekankan adalah bahwa keanekaragaman budaya
perlu dipertahankan. Oleh karena itu, budaya yang memberikan identitas
dan rasa memiliki kepada orang–orang sehingga pengembangan budaya
menjadi sangat penting bagi masyarakat.12
Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas, penulis merasa
tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul
“Penerapan Norma dan Etika Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan dan
Pengembangan Pariwisata di Desa Koto Petai Kecamatan Danau
Kerinci Kabupaten Kerinci”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang dipaparkan
diatas, maka penulis merumuskan permasalahan anatar lain:
1. Bagaimana penerapan norma dan etika ekonomi Islam dalam
pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Koto Petai?

12

Siti Atika Rahmi, “Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Kearifan Lokal,”
REFORMASI, Vol.6 No.1 Tahun 2016: hlm. 80.
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2. Bagaimana kendala dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata
di Desa Koto Petai?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan dan
pengembangan pariwisata Desa Koto Petai.
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan tidak
menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis perlu membatasi
permasalahan ini hanya pada pembahasan masalah penerpan norma dan
etika ekonomi Islam dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di
Desa Koto Petai, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pihak
pengelola serta upaya apa saja yang dilakukan oleh BUMDes dan
pemerintah Desa Koto Petai untuk mengasti masalah tersebut.
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka
dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Ingin mengetahui penerapan norma dan etika ekonomi Islam dalam
pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Koto Petai.
2. Ingin

mengetahui apa saja kendalan dalam pengelolaan dan

pengembangan pariwisata di Desa Koto Petai.
3. Ingin mengetahui apa saja upaya yang dilakukan BUMDes selaku
pengurus pariwisata dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam
pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Koto Petai.
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E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi:
1. Hasil penelitian diharapkan dapat berimplikasi pada proses penerapan
norma dan etika ekonomi Islam bagi pengelola pariwisata Desa Koto
Petai dalam pengembangan dan pembangunan wisata yang berbasis
Islam di desa koto petai.
2. Sebagai informasi dan referensi mengenai penerapan norma dan etika
ekonomi Islam dalam bidang pariwisata baik dalam pengelolaan
maupun pengembangannya.
F. Kerangka Teori
1. Norma dalam Ekonomi Islam
Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat.
Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang
harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Hal
ini berarti bahwa manusia wajib menaati norma yang ada. Norma
adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan
manusia dalam arti luas. Norma merupakan petunjuk hidup bagi
manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat.
Jika melihat norma-norma ekonomi dan muamalat Islam, maka
akan ditemukan empat sendi utama, yaitu ketuhanan, etika,
kemanusiaan dan sikap pertengahan. Keempatnya merupakan ciri khas
ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataan merupakan milik umat Islam
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dan tampak dalam segala hal kegiatan yang berbentuk islami.
Keempat norma ini memiliki peran yang sama-sama sangat penting
dalam mengatur setiap individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Setiap norma ini mempunyai cabang-cabang, buah dan pengaruh bagi
aspek ekonomi dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi,
konsumsi, distribusi, masalah ekspor, maupun impor yang semuanya
diwarnai dengan norma.
Norma-norma dalam ekonomi islam, yaitu:
a. Ekonomi Ilahiyyah atau Ketuhanan
Karena titik awalnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah
dan cara-caranya tidak bertentangan dengan Syariat-Nya. Kegiatan
ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi,
diikatkan pada prinsip Ilahiyyah dan pada tujuan Ilahiyyah,
sebagaimana firman Allah SWT. :
             
 
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan.”13
Dalam norma ekonomi Islam yang berlandaskan ketuhanan,
penting adanya perasaan selalu ada yang mengawasi. Sikap itu
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QS. Al-Mulk (67): 15
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timbul dari seorang muslim karena imannya kepada Allah. 14
Dengan adanya perasaan seperti itu seorang muslim tidak akan
melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam karena mereka akan
merasa berdosa. Keimanan seorang muslim menjadi hal paling
dasar yang harus ada dalam setiap kegiatan dalam kehidupan
sehari-hari. Jika seorang muslim memiliki Iman yang kuat kepada
Allah maka dia akan melakukan segala hal dengan tujuan
beribadah dan akan selalu mengimplementasikan ajaran Islam
dalam setiap kegiatan yang dilakukannnya.
Ekonomi menurut Islam bukanlah tujuan, tetapi merupakan
kebutuhan dan sarana yang lazim bagi manusia agar bias bertahan
hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi.
Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi
pelayan bagi akidah dan risalahnya. Islam adalah sistem yang
sempurna bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun
kehidupan umat, dan semua segi kehidupan seperti pemikiran,
jiwa, dan akhlak. Juga pada kehidupan di bidang ekonomi, sosial
maupun politik.15
b. Ekonomi Akhlak
Bahwa ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan akhlak,
karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islami.
Karena risalah adalah risalah akhlak, sesuai tujuan diutusnya
14

Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta: UII PRESS, 2000) hlm. 76.
Veithzal Rivai and Andi Buchari, Islamic economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi
Tapi Solusi, hlm. 91.
15
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Rasulullah SAW. Adalah untuk menyempurnakan akhlak.
Sesungguhnya Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya
untuk mendahulukan kepentingan ekonomi diatas pemeliharaan
nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kesatuan antara
ekonomi dan akhlak ini akan semakin jelas pada setiap langkahlangkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi
dan konsumsi. Seorang muslim baik secara pribadi maupun secara
bersama-sama

tidak

bebas

mengerjakan

apa

saja

yang

diinginkannya atau apa yang menguntungkannya.16
c. Kemanusiaan
Selain bercirikan ketuhanan dan moral, sistem ekonomi Islam
juga berkarakter kemanusiaan. Jika sistem ekonomi Islam itu
berdasarkan pada nash Al-Qur’an dan As-Sunnah yang berarti
nash ketuhanan, maka manusia berperan sebagai yang diserukan
dalam nash itu. Manusialah yang memahami nash, menafsirkan,
menyimpulkan dan memindahkan dari teori untuk aplikasinya
dalam praktek. Dalam ekonomi, manusia adalah tujuan dan
sarana.17
Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia
memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia harus
hidup dengan pola kehidupan yang Rabbani sekaligus manusiawi,
sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhannya,
16
17

Veithzal Rivai and Andi Buchari, hlm. 91.
Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi Islam, hlm. 57.
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kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada sesama
manusia.18 sebagaimana firman Allah SWT. :
             
           
   
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan
padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui."19
Islam menganjurkan untuk memberdayakan Sumber Daya
Manusia (SDM) dengan cara mendidik dengan baik, karena
manusia lah penentu apakah sistem yang diajarkan dapat berjalan
ataukah tidak. Karena itulah, dalam Islam diwajibkan untuk
menuntut ilmu baik bagi laki-laki maupun perempuan tidak
terbatas pada usia. Islam menganggap bahwa ketidakmauan untuk
belajar adalah suatu musibah karena seperti apapun bentuk aturan,
norma dan nilai-nilai

kehidupan

yang diajarkan,

apabila

manusianya tidak mengetahui dan tidak menjalankan maka sistem
yang ada tidak akan bisa berjalan dengan baik.
d. Sifat Pertengahan
18

Veithzal Rivai and Andi Buchari, Islamic economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi
Tapi Solusi, hlm. 93.
19
QS. Al-Baqarah (2): 30
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Salah satu sendi utama ekonomi Islam ialah sifatnya yang
pertengahan

(keseimbangan).

Bahkan

ciri

ini

merupakan

jiwanya. 20 Ekonomi pertengahan artinya bahwa ekonomi Islam
adalah ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan
keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan
akhirat, antar individu dan masyarakat. Di dalam individu
diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati,
antara realita dan fakta.21
Sifat pertengahan (keseimbangan) ini dapat terlihat jelas pada
sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat, Islam tidak
mendzalimi masyrakat dan tidak pula mendzalimi individu, tetapi
islam berada ditengah-tengah antara keduanya. Islam menjaga
hak-hak individu dan masyarakat dengan adil, namun hal ini tak
akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada etika pada setiap
individu masyarakat. Dalam kata lain, Islam adalah agama yang
mengajarkan untuk bersikap adil dalam segala aspek kehidupan.
2. Etika dalam Ekonomi Islam
Etika menurut Keraf merupakan disiplin ilmu yang berasal dari
filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang
mengarahkan manusia dan perilaku hidupnya. Jadi, etika memberikan
ruang untuk melakukan kajian, dan analisis kritis, nilai dan norma
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Yusuf Qaradawi, Husin, and Arifin, Norma dan etika ekonomi Islam, hlm. 69.
Veithzal Rivai dan Andi Buchari, islamic economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi
Tapi Solusi, hlm. 93.
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moral.22 Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang
memuat keyakinan tentang benar atau tidaknya sesuatu. Perasaan
bersalah yang muncul bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak
benar, berangkat dari norma-norma moral dan perasaan menghargai
diri sendiri, bila ia meninggalkannya, maka tindakannya itu harus ia
pertanggung jawabkan pada dirinya sendiri. Begitu juga dengan
sikapnya terhadap orang lain bila hal yang dilakukannya tersebut
mengganggu atau salah. Dengan demikian etika adalah keseluruhan
dari nilai-nilai tentang kebaikan, kebenaran, moralitas yang di
aktualisasikan kedalam perilaku dan tindakan sehingga menciptakan
kondisi kehidupan yang lebih baik terutama dalam bermasyarakat.
Islam tidak dapat dipisahkan dengan etika. Etika sebagai ajaran
baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam
perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari
ajaran agama. Itulah sebabnya banyak ajaran dan paham dalam
ekonomi barat menunjuk pada kitab Injil, dan etika ekonomi Yahudi
banyak menunjuk pada Taurat. Demikian pula etika ekonomi Islam
termuat dalam lebih dari seperlima ayat-ayat yang dimuat dalam Al
Qur’an. Namun, jika etika agama Kristen-protestan telah melahirkan
semangat kapitalisme maka etika agama Islam tidak mengarah pada
kapitalisme maupun sosialisme. Jika kapitalisme menonjolkan sifat
individualism dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme maka
22

S. Sofyan Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Selemba Empat,
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Islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu kesatuan (unity),
keseimbangan (equilibrium), kebebasan (free will) dan tanggung
jawab (responsibility).23
a. Konsep kesatuan (unity)
Konsep kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksi
dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek–aspek
kehidupan muslim baik dalam ekonomi, politik, sosial menjadi
satu. Konsep tauhid, aspek sosial, ekonomi, politik dan alam,
semuanya milik Allah, dimensi vertikal menghindari diskriminasi
di segala aspek dan menghindari kegiatan yang tidak etis.24 Etika
dalam ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang ada
di dalam Al Qur’an dan Al Hadist. Nilai-nilai ini menyeru manusia
pada kebaikan, kebenaran serta akhlak yang baik, membantu
sesama dan tidak berbuat curang ataupun mendzalimi orang lain.
b. Konsep keseimbangan atau keadilan (equilibrium)
Konsep keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal
yaitu hubungan individu satu dengan individu lain agar dapat jujur
dalam

bertransaksi.

Keadilan

merupakan

kesadaran

dan

pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang
sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga
masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan
23
24

hlm. 11.

Veithzal Rivai dan Andi Buchari, hlm. 233.
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20

atau paksaan, memberi dan menerima yang selaras dengan hak dan
kewajiban karena adil pada hakekatnya adalah bahwa kita
memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, dan
karena pada hakikatnya semua orang sama-sama nilainya sebagai
manusia jadi perlakuan sama terhadap semua orang, tentu dalam
situasi

yang

sama

misalnya

seseorang

menjual

barang

dagangannya dengan kualitas, jumlah dan ukuran serta waktu yang
sama pada orang lain dengan harga yang murah, maka hal tersebut
juga harus dilakukan kepada orang lainnya.25
Dalam banyak ayat Al-Qur’an, Allah memerintahkan manusia
berbuat adil, di dalam Islam adil diartikan sebagai “tidak
mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini
adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan mengejar
keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak
alam. Tanpa keadilan, manusia akan berkelompok-kelompok
dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi
golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas
manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih
besar dari usaha yang dilakukannya karena kerakusannya.

26

Penegakan keadilan dan penghapusan segala ketidak adilan telah
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ditekankan dalam Al-Qur’an sebagai misi utama para Rasul Allah,
yaitu:
         
            
       
“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang
padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi
manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya
Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasulrasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah
Maha kuat lagi Maha Perkasa.” 27
c. Kehendak bebas (free will)
Salah satu kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat
sosial adalah konsep mengenai manusia’bebas’. Hanya Tuhanlah
yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptaanNya manusia juga relative bebas. Bertentangan dengan apa yang
disebar luaskan dalam kaum non-muslim, menurut Islam, manusia
tidak diikat dengan takdir dalam arti harfiah.

28

Manusia

dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya
sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam
bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu
27
28

QS Al Hadiid (57): 25
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perjanjian, termasuk menepati atau melanggarnya. Dengan
demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan
dan keseimbangan.
Kebebasan manusia ini tidak berarti manusia bebas berbuat
sekehendaknya, mereka dibatasi oleh syariah yang bertujuan
memelihara kemaslahatan semua orang dengan menegakkan
disiplin pada diri mereka. Karena itu mereka bebas dalam ikatan
tanggung jawab sosial seperti yang ditentukan oleh syariah. Setiap
sistem yang memperhamba manusia atau memberikan kebebasan
tak terbatas pada mereka sehingga melanggar batas-batas yang
telah

ditentukan

oleh

Tuhan

lewat

syariat-Nya

sendiri,

bertentangan dengan martabat dan tanggung jawab yang
dikandung dalam konsep khilafah dan tidak dapat memberikan
kontribusi kepada kesejahteraan manusia.29
d. Tanggung Jawab (Responsibility)
Yang terakhir adalah konsep pertanggung jawaban, dimana
kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan
oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban
dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan
kesatuan,

manusia

perlu

mempertanggung

jawabkan

tindakannya. 30 Pertanggung jawaban tak bisa dilepaskan dari
konsep kebebasan dalam berkehendak, ia menetapkan batasan
29

Omer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi,(Jakarta: Gema Insani PRESS, 1991)

hlm. 211.
30

Muhammad dkk, Visi AlQuran Tentang Etika Bisnis., hlm.11
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mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan
membuatnya bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan.
Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggung jawaban , saat
manusia memilih melakukan sesuatu antara yang baik dan yang
buruk, manusia juga harus menjalani konsekuensinya. Bahkan
dapat dikatakan semkin besar kebebasan maka semakin besar pula
pertanggung jawaban.
Sebagai khilafah Allah, manusia bertanggung jawab kepadaNya dan mereka akan diberi pahala (reward) atau azab
(punishment) di akhirat kelak, berdasarkan apakah kehidupan
mereka didunia sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang
telah diberikan oleh Allah SWT.31
3. Pariwisata
a. Pengertian Pariwisata
Pariwisata yang berasal dari akar kata wisata menurut UU
Republik Indonesia

No.9 tahun 1990 tentang kepariwisataan,

mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjui tempat tertentu
dengan

tujuan

rekreasi,

mengembangkan

pribadi,

atau

mempelajari daya tarik wisata yang di kunjungi. 32 Pariwisata
dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata “al-Siyahah, al-

31

Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2012)

hlm. 15.
32

Bungaran Antonius Simanjuntak, Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan
Pariwisata Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017) hlm. 2.
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Rihlah, dan al-Safar” atau dalam bahasa Inggris dengan istilah
“tourism”, secara defenisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan
perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan
maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara
lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang
lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat
dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung)
dengan tujuan tertentu. 33 Pariwisata adalah keseluruhan daripada
gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan tinggalnya
orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara dan tidak
berhubungan dengan pencarian nafkah. Menurut World Tourism
Organization (WTO), pariwisata adalah kegiatan orang-orang
melakukan perjalanan ke dan tinggal disuatu tempat di luar
lingkungan biasanya untuk jangka waktu kurang dari satu tahun
secara berturut-turut untuk memanfaatkan waktu senggang, urusan
bisnis dan tujuan lainnya.34
Masih

banyak

definisi

lain

tentang

pariwisata

yang

dikemukakn oleh para ahli, namun secara singkat dapat
disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan melakukan
perjalanan untuk berlibur dengan tujuan mendapatkan kenikmatan,
mencari kepuasan, mengetahiui sesuatu, berziarah, dan lain-lain.

33

Johar Arifin, “Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata,” An Nur, Vol.4,
No.2, Tahun 2015: hlm. 147.
34
I Gusti Bagus Arjana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif., hlm. 6.
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Pariwisata bukanlah kegiatan yang hanya dilakukan belakangan ini,
namun sudah ada sejak dulu.
Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan
ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh
segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini
telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak
hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara
berkembang. Indonesia sebagai negara yang berkembang dalam
tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata
sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar
negeri

yang

berimbang.

Melalui

industri

ini

diharapkan

pemasukan devisa dapat bertambah.
Tabel I.2:
Komponen dan Elemen Penting Pariwisata.35
KOMPONEN PARIWISATA
Pemasaran
Aksesibilitas
Destinasi
Sumber Daya
Dan
Kelembagaan
Pariwisata
Jasa
Transfortasi
Daya
Tarik
Transportasi
wisata;
View,
Budaya, Tradisi,
Religi
Alat
Udara, Laut, Kawasan
informasi
Darat; Kereta Pariwisata; Ekoapi,
Bus, wisata, Wisata
E
Pribadi
Sport,
Wisata
L
Belanja, Wisata
E
Religi, Wisata
M
Kuliner, Wisata
35

Burhan Bungin, Komunikasi Pariwisata, (Jakarta: KENCANA, 2015) hlm. 87.
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E
N
E
L
E Metode
M informasi
E
N
P
A
R
I
W
I
S
A
T
A

Agen-agen
Informasi
Pariwisata
Komitmen
Pemerintah
Terhadap
Pariwisata

Kesenian,
Wisata Pantai

Travel Agen

Kemudahan
Mendapatkan
Transportasi
Map

Fasilitas dan
Kebersihan di
Bandara,
Pelabuhan dan
Terminal
Fasilitas
di
tempat-tempat
perhentian
jalan darat
Fasilitas
di
tempat
perhentian
jalan darat
jalan darat

Aksesibilitas

Hospitality
(Kebersihan,
Keramahan,
Kenyamanan,
Keamanan)
Hotel,
Motel,
guest
house,
rumah rakyat
Atraksi; Hiburan
dan Rekreasi

Venue MICE

Wisata air; air
terjun, air laut
Wisata
Relaksasi

Spa-

Kulinari

KOMPONEN PARIWISATA
Destinasi
Sumber Daya
Dan
Kelembagaan
Pariwisata
Jasa perjalanan
wisata
lokal
Sovenir, oleholeh,
dan
industri kreatif
alat
senam,
pancing, sepeda,
olahraga, panjat
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tebing,
mountiain, dan
sebagainya.

Menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan
Dewan Syariah Naional-Majelis Ulama Indonesia pariwisata
syariah memiliki standar kriteria sebagai berikut:36
1) Berorientasi pada kemaslahatan umum.
2) Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
3) Menghindari kemusyrikan dan khurofat.
4) Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi,
minuman keras, narkoba dan judi.
5) Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti
tidak bersikap hedonis dan asusila.
6) Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan.
7) Bersifat universal dan inklusif.
8) Menjaga kelestarian lingkungan.
9) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan.
Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, ada
beberapa hal yang berkaitan dengan pariwisata yang perlu
dipahami dan diketahui, yaitu:
1) wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat
36

Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana, Analisis Komperatif Potensi Industri Halal
dalam
Wisata
Syariah
dengan
Konvensional,
dalam
http://catatanek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis-komparatif-potensiindustri.html diakses 30 mei
2020
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tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau
mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi,
dalam jangka waktu sementara (pasal 1 ayat 1).
2) wisatawan adalah orang yang melakukan wisata (pasal 1 ayat
2).
3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah
(pasal 1 ayat 3).
4) 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 dan masyarakat setempat,
sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan
pengusaha (pasal 1 ayat 4).
5) Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka ragaman
kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi
sasaran atau tujuan kunjungan wisata (pasal 1 ayat 5).
6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi
pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu
atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat
daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,
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aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan
melengkapi terwujudnya kepariwisataan (pasal 1 ayat 6).
7) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan pariwisata (pasal 1 ayat 7).
8) Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang
yang melakukan kegiatan usaha pariwisata (pasal 1 ayat 8).
9) Industri pariwisata adalah sekumpulan usaha pariwisata yang
saling terkait dalam menghasilkan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan
pariwisata (pasal 1 ayat 9).
Dalam pariwisata internasional setiap orang yang melakukan
pariwisata biasanya disebut dengan wisatawan ataupun palancong.
Kedua istilah ini pada dasarnya memiliki arti yang sama namun
terdapat

perbedaan

antara

keduanyan.

Wisatawan

ialah

pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di
negara

yang

dikunjungi

dan

tujuan

perjalanannya

dapat

digolongkan sebagai pesiar (untuk keperluan rekreasi, liburan,
kesehatan, studi, keagamaan dan olah raga) dan hubungan dagang,
sanak keluarga, handai taulan, kenferensi-konferensi serta misi.
Sedangkan Pelancong adalah pengunjung sementara yang tinggal
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di negara yang dikunjungi kurang dari 24 jam (termasuk
pelancong dalam perjalanan kapal pesiar).37
b. Jenis-jenis Pariwisata
Menurut

Spillane

(1987),

pariwisata

di

kelompokkan

berdasarkan tujuan dan motif seseorang atau kelompok yang
melakukan perjalanan pariwisata, diantaranya:
1) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism)
Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang
meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari
udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak kaingin
tahuannya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk
melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam,
untuk mengetahui hikayat rakyat setempat.
2) Pariwisata untuk rekreasi (Recreation Tourism)
Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang
menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat,
untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya,
yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya. Biasanya,
mereka

tinggal

selama

mungkin

di

tempat-tempat

yang

dianggapnya benar-benar menjamin tujuan-tujuan rekreasi tersebut
(misalnya

37

di

tepi

pantai,

di

pegunugan,

di

pusat-pusat

James J. Spillane, Ekonomi pariwisata, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017) hlm. 27.
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peristirahatan

atau

pusat-pusat

kesehatan)

dengan

tujuan

menemukan kenikmatan yang diperlukan.
3) Pariwisata untuk kebudayaan (Cultural Tourism)
Jenis ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi, seperti
keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset untuk
mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat
negara lain, untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan
peradaban masa lalu atau sebaliknya penemuan-penemuan besar
masa kini, pusat-pusat keseniaan dan keagamaan, atau juga ikut
serta dalam festival seni music, teater, tarian rakyatdan lain-lain.
4) Pariwisata untuk olahraga (Sport Tourism)
Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:
a) Big sport events, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar
seperti olypiade games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan
tinju dunia dan lain-lain yang menarik perhatian tidak
hanya pada olahragawannya sendiri tetapi juga ribuan
penonton atau penggemarnya.
b) Sporting tourism of the practitioners, yaitu pariwisata
olahraga

bagi

mereka

yang

ingin

berlatih

dan

mempraktekkan sendiri seperti pendakian gunung, olah
raga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain.
5) Pariwisata untuk urusan usaha dagang (Business Tourism)
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Menurut para ahli teori, perjalanan usaha ini adalah bentuk
professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan
pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya
baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.
6) Pariwisata untuk berkonvensi (Convention Tourism)
Merupakan pariwisata dalam rangka mengikuti acara atau
kegiatan seperti seminar, pameran, konferensi dan lain sebagainya
yang diselingi dengan kegiatan wisata di waktu senggangnya.
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dijadikan acuan dalam
penelitian karena hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan
penelitian ini pada aspek fokus pada tema-tema yang dimiliki memiliki
persamaan ataupun perbedaan dengan hasil penelitian yang akan
dilakukan. Dibawah ini adalah lima penelitian yang memiliki keterkaitan
dengan penelitian ini, yaitu:

No
1.

Tabel I.3:
Tinjauan Pustaka
Hasil Penelitian

Nama Peneliti
dan Judul
Alvien Septian Etika bisnis Islam
Haerisma,
dalam pengembangan
2018
pariwisata halal di
Indonesia
sudah
“Pengembangan dilakukan
oleh
Pariwisata
pemerintah, pengusaha
Halal
di atau
pengelola
Indonesia
pariwisata atau juga
Tinjauan Etika masyarakat
luas
Bisnis Islam
sebagai konsumen dan
”
stakeholder
lainnya.
Pemerintah
segera

Persamaan dan
Perbedaan
Persamaan:
Adanya kesadaran etika
dan norma syariah dari
pemerintah, pengurus
dan juga pengunjung.
Pemerintah Desa dan
juga BUMDes juga
menerbitkan beberapa
aturan khusus untuk
sektor pariwisata di
Desa Koto Petai.
Perbedaan:
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2.

Jaiz
M
Awwali, Dewi
Rahmi,
dan
Noviani, 2018
“Implementasi
Etika
Bisnis
Islam
dalam
Usaha Travel
Umroh di Kota
Bandung”

38

membuat
kerangka
kerja peraturan dan
kelembagaan
yang
tepat dan tepat yang
terkait
penyediaan
lingkungan
yang
kondusif bagi industri
halal,
keterbatasan
biaya
anggaran
pengembangan objek
pariwisata
nasional,
kerusakan lingkungan
akibat pengembangan
yang
tidak
tepat,
kurangnya
sarana
prasarana seperti toilet
yang layak, tempat
ibadah yang memadai,
perlengkapan
sholat
dan sebagainya, jumlah
akomodasi dan tempat
makan
yang
tersertifikasi
halal
masih
belum
mencukupi permintaan
pasar.38
Menurut
hasil
penelitian yang telah
dilakukan,
peneliti
memperoleh
hasil
bahwa menurut persepsi
pelaku usaha telah
menerapkan
aspekaspek etika bisnis Islam
termasuk
kedalam
kategori baik, dengan
jumlah rata-rata skor
untuk shiddiq mencapai
69,37%, aspek fathanah
mencapai
68,32%,
aspek tabligh mencapai
73,06%. Namun jika
dilihat dari persepsi

Perbedaan antara dua
penelitian ini adalah
luas cangkupan yang di
teliti, dimana peneliti
terdahulu
meneliti
pengembangan
pariwisata halal secara
menyeluruh di seluruh
Indonesia

Persamaan:
Kedua penelitian yang
dilakukan sama-sama
berfokus pada bidang
jasa, dan hasil nya
sama-sama
menyebutkan
bahwa
telah adanya kesadaran
dan penerapan etika
bisnis Islam.
Perbedaan:
Objek penelitian yang
dilakukan
berbeda,
dimana
satunya
meneliti pada hotel
sedangkan yang satunya
berfokus pada area

Alvien Septian Haerisma, “Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Tinjauan
Etika Bisnis Islam,”Al-Mushtashfa: Junal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.3 No.2, Tahun
2018: hlm. 166.
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3.

4.

39

pengguna jasa, masih
terdapat dua aspek yang
termasuk
kedalam
kategori cukup, yaitu
pada aspek amanah
dengan nilai rata-rata
skor 66,06% dan aspek
istiqomah dengan nilai
rata-rata 66,88%.39
Muhajirin,
Pariwisata merupakan
2018
aktifitas
yang
dianjurkan oleh syara’
“Pariwisata
karena fitrah manusia
Dalam Tinjuan dalam
kehidupannya
Ekonomi
tidak
meluluh
Syariah”
melakasanakan ibadah
mahdhah yang waktu,
jumlah pelaksanaannya
sudah ditentukan oleh
syara’. Syara’ juga
mendorong umat Islam
supaya mengenal alam
sekitarnya,
sehingga
jika aktifitas pariwisata
tersebut
mempu
menjadikan pelakunya
lebih
mengenal
penciptanya,
lebih
menjaga
lingkungan
sekitarnya
hal
ini
tentunya
sangat
dianjurkan
karena
makna ibadah bukan
hanya ibadah mahdhah
tetapi
masuk
di
dalamnya ibadah ghairu
mahdhah.
Kegiatan
pariwisata
bersinggungan dengan
aktifitas ekonomi.40
Muhammad
Sistem
pelaksanaan
Fahmul Iltiham usaha hotel berbasis

pariwisata.

Persamaan:
Persamaan
kedua
penelitian ini terletak
pada
pembahasan
pariwisata
dalam
ekonomi syariah, hal ini
menyangkut
pada
norma
dan
etika
Ekonomi Islam.
Perbedaan:
Penelitian
terdahulu
lebih berfokus pada
konsep dan Tinjauan
pariwisata
dalam
Ekonomi
Syariah,
sedangkan
penelitian
yang dilakukan peneliti
lebih berfokus pada
penerapan Norma dan
Etika Ekonomi Islam
pada Pengelolaan dan
Pengembangan
pariwisata.

Persamaan:
Kedua penelitian pada

Jaiz M Awwali, Dewi Rahmi and Noviani, “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam
Usaha Travel Umroh di Kota Bandung,” Vol.4 No.1 Tahun 2018: hlm. 68.
40
Muhajirin, “Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah,” Al Mashlahah, Vol.06,
No.01 Tahun 2018: hlm. 101.
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dan Danif,
2016
“Penerapan
Konsep Etika
Bisnis
Islam
pada
Manajemen
Perhotelan di
PT.
Syari’ah
Guest
House
Malang”

5.

Helin
Angga
Devi, R.B.
Soemanto,
2017
“Pengembangan
Objek dan Daya
Tarik Wisata
Alam Sebagai
Daerah Tujuan
Wisata Di
Kabupaten
Karanganyar”
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syari‟ah
di
PT.
Syari‟ah Guest House
Malang sudah sesuai
dengan etika bisnis
Islam.
Dalam
pelaksanaannya, standar
hotel syari‟ah memang
lebih tinggi dibanding
hotel
konvensional.
sudah memperhitungan
resiko yang mungkin
terjadi
dengan
menerapkan
prinsip
syari‟ah.
Karena
mereka yakin bahwa
bisnis
yang sesuai
dengan aturan Islam
akan
membawa
kebaikan
serta
mendatangkan
keberkahan.41
Berbagai
tanggapan
dari pelaku wisata di
kawasan objek wisata
air terjun jumog yaitu
pedagang
makanan,
pemilik penginapan dan
pengelola lahan parkir
serta wisatawan yang
menganggap
bahwa
pengembangan
yang
dilakukan telah sesuai
dengan
apa
yang
diharapkan. Hal ini
dikarenakan wisatawan
yang
mengunjungi
objek wisata sudah
semakin ramai dan
objek wisata air terjun
jumog sendiri sudah
semakin
dikenal,
semakin
lengkapnya
fasilitas dan prasarana

dasarnya
meneliti
tentang
penerapan
norma
dan
Etika
Ekonomi Islam pada
sektor Jasa.
Perbedaan:
Penelitian
terdahulu
lebih berfokus pada
manajemen perhotelan,
sedangkan
panelitian
yang telah dilakukan
peneliti berfokus pada
penerapan norma dan
etika ekonomi Islam
dalam pengelolaan dan
pengembangan
pariwisata dan juga
kesadaran pengurus dan
pengunjung.

Persamaan:
Baik
penelitian
terdahulu
maupun
penelitian
yang
dilakukan
peneliti,
kedua
objek
penelitiannya
adalah
wisata alam.
Perbedaan:
Penelitian
yang
dilakukan peneliti lebih
berfokus
pada
penerapan norma dan
etika ekonomi Islam.

Muhammad Fahmul Iltiham dan Danif, "Penerapan Etika Bisnis Islam pada
Manajemen Perhotelan di PT.Syariah Guest House Malang", Jurnal Malia, Vol.7 No.2, Tahun
2016
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serta semakin baiknya
layanan
yang
42
ditawarkan.
Sumber data: Penelitian Terdahulu
Dari hasil beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa
pariwisata yang sesuai dengan norma dan etika ekonomi Islam harus
dijalankan berdasarkan AlQuran dan Al Hadist dimana harus memenuhi
beberapa syarat agar dapat dikatakan sebagai halal tourism diantaranya
yaitu adalah disediakannya Masjid atau tempat shalat, makanan yang ada
disekitar pariwisata harus halal, adanya pemisahan lokasi-lokasi tertentu
antara kaum wanita dan kaum pria, adanya peraturan-peraturan khusus
untuk laki-laki dan perempuan dan jika diperlukan pemasangan sepanduk
dilarang berbuat zina di lokasi wisata tersebut.
Pariwisata Desa Koto Petai juga menghadapi masalah yang tidak
jauh berbeda, pihak pengelola berusaha untuk menerapkan aturan-aturan
yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada praktiknya, pengelola
mengalami kesulitan dalam memisahkan lokasi pemandian antara
pengunung laki-laki dan perempuan, serta berbagai masalah internal
lainnya. Penelitian ini selain berfokus pada penerapan norma dan etika
ekonomi Islam, juga akan meneliti tentang tantangan yang dihadapi
pengelola dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Desa Koto
Petai.
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BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah di
kemukakan sebelumnya, maka pendekatan Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian Kualitatif deskriptif yang berbentuk penelitian
lapangan (field reseach) merupakan metode untuk menemukan seacara
spesifik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah
kehidupan masyarakat dan menjelaskan fakta-fakta yang terjadi secara
jelas.43 Tujuan Deskripsi ini adalah untuk membantu membaca mengetahui
apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa peristiwa
atau aktivitas yang terjadi di latar penelitian.44 Maka pada penelitian ini
peneliti akan memaparkan bagaimana penerapan norma dan etika ekonomi
Islam dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Koto
Petai Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci.
Penelitian ini bersifat deskriptif, metode ini adalah metode yang
menggambarkan suatu data yang akan dibuat, baik oleh penulis maupun
secara kelompok. Ciri-ciri metode diskriptif adalah memusatkan diri pada
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Kasus pada Baznas Kota Jambi)”, Skripsi Universitas Islam Negeri STS Jambi, (2016), hlm. 31
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masa sekarang dan masalah yang aktual, dan kemudian data yang
dikumpulkan disusun, dijelaskan dan dianalisis.45
B. Jenis dan Sumber Data
Ada pun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari data primer dan sekunder, sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti
(petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. 46 Pada penelitian ini,
sumber data primer yang didapatkan oleh peneliti yaitu berasal dari
hasil wawancara peneliti dengan para Informan yaitu Kepala Desa
Koto Petai, BUMDes Koto Petai beserta karyawan, masyarakat Desa
Koto Petai dan Wisatawan yang berkunjung ke lokasi pariwisata Desa
Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam
bentuk dokumen-dokumen. 47 Data sekunder yang di gunakan oleh
peneliti yaitu bersumber dari buku tentang pariwisata, jurnal tentang
pariwisata dan jurnal tentang norma dan etika Ekonomi Islam. Serta
media cetak yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan
data ini digunakan oleh peneliti sebagai data pelengkap dari data
primer.
45

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press, 2012)

46

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)

47

Sumadi Suryabrata, hlm. 39.

hlm. 251
hlm. 39.

C. Objek dan Subjek Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.48 Dari objek tersebut diambil contoh atau subjek yang
diharapkan dapat mewakili objek. Peneliti mengambil tempat
penelitian di Desa Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten
Kerinci.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian atau informan merupakan orang, kelompok
atau para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi atau
hubungan yang erat dalam penelitian. Subjek yang diteliti diambil
dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan pada karakteristik
tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dalam penelitian.
Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian
kualitatif ada dua yaitu, purposive sampling dan snowball samping.
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini minsalnya
peneliti memilih general manajer sebagai orang yang dianggap tahu
sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial
yang di teliti. snowball samping adalah teknik pengambilan sampel
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Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm.

sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama
menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang
sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan,
maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber
data.
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Ada pun general manajer dalam penelitian ini untuk

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu Direktur dan
karyawan BUMDes, masyarakat Desa Koto Petai serta para wisatawan
yang berkunjung ke objek wisata Desa Koto Petai.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan gabungan kedua
teknik tersebut, yaitu teknik purposive sampling dan snowball
samping. Dengan cara yaitu peneliti memilih orang tertentu yang di
pertimbangkan akan memberikan data yang di perlukan dan dapat
dipercaya. Data yang diperoleh, selanjutnya berdasarkan data atau
informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya yang telah diambil
tadi, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang di pertimbangkan
akan memberikan data yang lengkap. Alasan peneliti menggunakan
kedua teknik tersebut adalah agar informasi yang disajikan lengkap
serta mampu memberikan data yang memuaskan bagi pembaca.
D. Instrumen Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pengamatan
atau peninjauan secara cermat. Observasi adalah pengamatan terhadap
49

Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007 )hlm. 109.

suatu obyek yang di teleti baik secara langsung mau pun tidak
langsung untuk memperoleh data yang harus di kumpulkan dalam
penelitian.50
Metode

observasi

atau

pengamatan

mengoptimalkan

kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku
tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. 51 Observasi dalam penelitian
ini digunakan untuk memperoleh data primer, dimana hasil data
tersebut akan menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan
dalam penelitian.
2. Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk dari wacana, gambarangambaran khususnya mencerminkan struktur dan tujuan wawancara
yang berbeda, yaitu wacana dibuat dan diorganisasi dengan
menanyakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Suatu wawancara
adalah suatu produk bersamaan tentang apa yang dibicarakan oleh
responden dan pewawancara, dan bagaimana mereka berbicara satu
sama lain.52
Metode

wawancara

adalah

pengumpulan

data

dengan

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada
responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam
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dengan alat perekam.53 Wawancara dilakukan peneliti dengan subjek
penelitian yaitu kepala desa koto petai dan BUMDES desa koto petai.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan
sebagai penguatan data observasi dan wawancara, karena dokumentasi
adalah satu kesatuan dengan data observasi dan wawancara yang
dilakukan sebelumnya. 54 Dalam penelitian ini penulis melakukan
pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen resmi.
Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsiparsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau
hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah
penelitian, disebut Teknik dokumenter atau studi dokumenter.
Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrument untuk memperoleh
semua data-data yang berhubungan dengan penelitian.
E. Teknik Analisis Data
Setelah penelitian ini selesai maka dilakukan pengolahan data dari
hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang diperoleh terlebih
dahulu diseleksi menurut kelompok variabel tertentu dan dianalisis
melalui segi kualitatif, denga Teknik:
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1. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang
memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang
tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data
dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang di pandang ahli.
Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang,
sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan
pengembangan teori yang signifikan.55
2. Data Display (Penyajian Data)
Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow
chart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian Kualitatif adalah dengan teks
bersifat naratif. 56 Data di sajikan secara sistematis agar mudah di
pahami berkaitan dengan fokus penelitian yakni penerapan norma dan
etika ekonomi Islam dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata
di Desa Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci.
3. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan ini memberikan penafsiran
terhadap hasil analisis data. Pada penelitian yang menggunakan

55

Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm.
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pengujian hipotesis penelitian, kesimpulan dapat ditarik dari hasil
pengujian hipotesis.
F. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan, terdiri dari lima bab dan setiap
babnya terdiri dari sub-sub. Masing-masing bab membahas permasalahan
tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya.
Adapun sistematika pembahasan adalah:
BAB I : Bab ini membahas tentang pendahuluan mencakup latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka teori dan tinjauan pustaka.
BAB II : Bab ini membahas metode penelitian yang meliputi pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data
dan Teknik analisis data.
BAB III : Bab ini membahas mengenai gambaran umum Desa Koto Petai,
Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci.
BAB IV : Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang akan
diteliti oleh penulis mengenai penerapan norma dan etika
ekonomi islam dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata
di desa koto petai.
BAB V : Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Desa Koto Petai
Desa Koto Petai adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan
Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Jumlah
penduduk Desa Koto Petai pada 2019 menurut data Kaur Pemerintahan
Desa Koto Petai adalah 1478 Jiwa, 730 jiwa laki-laki dan 748 jiwa
perempuan. Karena lokasi desa yang terletak berdampingan langsung
dengan Danau Kerinci membuat mata pencaharian utama masyarakat desa
adalah berprofesi sebagai nelayan, selebihnya sebagian kecil berprofesi
sebagai petani, pedagang dan pegawai swasta ataupun pegawai negeri.57
Mayoritas penduduk yang ada di Desa Koto Petai semuanya
menganut agama Islam. Ajaran Islam masih terasa sangat kental di desa
ini, hal ini terlihat pada masyarakat khususnya wanita yang semuanya
mengenakan kerudung untuk menutupi kepala mereka baik yang sudah
dewasa ataupun yang bahkan masih belum baligh walaupun sebenarnya
tidak ada peraturan desa akan hal itu. Di desa ini juga dilarang adanya
Organ band dan juga alat-alat musik pada umumnya.
Mendengar nama Desa Koto Petai, secara tidak langsung banyak
yang akan beranggapan bahwa di desa ini terdapat banyak petai. Namun
hal ini tidak benar. Ada beberapa teori yang dipercaya masyarakat dan
disebut-sebut sebagai awal mula munculnya nama Desa Koto Petai.
57
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Mengenai sejarah asal-usul nama Desa Koto Petai diambil dari
kata “kutok petai” yang berarti kotak peti. Peti yang dimaksud disini
adalah peti-peti yang digunakan masyarakat zaman dulu untuk
menyimpan barang-barang berharga milik mereka, semua rumah pada
zaman dahulu di Desa Koto Petai memiliki beberapa peti yang umumnya
terbuat dari besi yang lebarnya berukuran kisaran 40 cm dan panjang 70
cm hingga 150 cm. karena desa ini dikenal dengan banyaknya peti, maka
akhirnya desa ini dijuluki dengan nama Desa Koto Petai. Koto Petai
terdiri dari dua kata, yaitu “Koto” dan “Petai”. Selain dari pendapat yang
mengatakan bahwa kata koto diambil dari kata kutok (kotak), ada pula
pendapat yang mengatakan bahwa koto tidak diubah sedikitpun karena
koto berarti banyak.58
B. Struktur Pemerintahan Desa Koto Petai
Sistem Pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas
berbagai komponen yang berkerja saling bergantung dan mempengaruhi
dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

58

Wawancara dengan Kasim, Kepala Desa Koto Petai, tanggal 11 Januari 2020

Gambar 3.1:
Struktur Pemerintahan Desa Koto Petai.59
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C. Visi dan Misi Desa Koto Petai
1. Visi
Adapun visi pemerintah Desa Koto Petai, yaitu:
Menuju Perubahan Yang Lebih Baik dan Unggul di Segala Bidang.
“Terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih guna
mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, sejahtera
serta mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan masyarakat guna
mencapai kehidupan yang bermartabat”
Mendengar dan memahami segala aspirasi masyarakat, menyatukan
bersama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik,
yang berlandaskan rasa persatuan dan berazaskan gotong royong.
2. Misi
Mewujudkan Persatuan dan Kesejahteraan didalam Hidup
Bermasyarakat Guna Menuju Desa Koto Petai yang Lebih Maju
a) Bersama seluruh warga desa berusaha dan berjuang untuk
kemajuan Desa Koto Petai.
b) Bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga
keagamaan dan lembaga sosial politik supaya dapat memeberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang:
1). Ekonomi
2). Keagamaan dan Pendidikan
3). Sosial dan Politik

4). Budaya dan Olah Raga
5). Kepemudaan dan Kemahasiswaan
6). Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
D. Sejarah Pariwisata Desa Koto Petai
1. Awal berdiri
Pariwisata Pantai Indah Desa Koto Petai sebenarnya sudah ada
sejak lama, hanya saja pemerintah desa pada saat itu tidak melakukan
pengembangan dan pembangunan lokasi pariwisata sehingga saat
wisatawan datang tidak ada kegiatan ekonomi yang diterapkan
BUMDes dan pemerintah desa.
Pada tahun 2016, pemuda-pemudi Desa Koto Petai membuat suatu
organisasi dan menamainya sebagai HIPPERD (Himpunan Pemuda
Pemudi Relawan Desa) dan mulai memanfaatkan lokasi pariwisata
Desa Koto Petai bersama-sama dengan karang taruna Desa Koto Petai,
mereka mulai mengambil uang masuk dan juga parkir. Pada akhir
tahun 2016, kepala desa memanggil Ketua HIPPERD saat itu untuk
membicarakan rencana pembukaan pariwisata Desa Koto Petai. Sejak
saat itu, pembangunan mulai dilakukan, mulai dari membuat dermaga
apung hingga membangun jembatan pelangi (jembatan penghubung
daratan dengan dermaga apung) yang memanfaatkan besi kantor
perikanan desa yang tidak terpakai. Pengerjaan dilakukan secara
gotong royong oleh anggota HIPPERD tanpa adanya upah, barulah
pada tahun 2017 ADD dianggarkan untuk pembangunan pariwisata,

walaupun dengan jumlah yang sedikit namun tetap membantu.
Melihat keseriusan pemuda-pemuda Desa Koto Petai inilah, Kepala
Desa Koto Petai segera membentuk pengurus yaitu BUMDes Koto
Petai yang juga didukung oleh peraturan pemerintah yang mewajibkan
adanya BUMDes di setiap Desa.60
2. BUMDes Koto Petai
BUMDes Koto Petai terbentuk secara resmi pada tahun 2017
setelah berdirinya pariwisata Pantai Indah Desa Koto Petai. Pada saat
ini BUMDes hanya memilik pengurus tetap tanpa karyawan, seluruh
karyawan yang berkerja dibwah BUMDes adalah merupakan Pemudapemudi relawan desa yang dengan suka rela membantu untuk
mengelola dan mengembangkan pariwisata Desa Koto Petai.
Pada tahun 2017-2019, gaji karyawan BUMDes diambil dari 30%
pendapatan pariwisata Desa Koto Petai dan ditambah dengan sedikit
dana desa yang diberikan paling lama setahun sekali setelah laporan di
selesaikan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk pengurus saja, akan
tetapi karyawan juga diberikan sedikit dana untuk jerih payah mereka.
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Gambar 3.2:
Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Pantai Indah Desa Koto Petai.61
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E. Produk-produk yang ditawarkan di Pariwisata Desa Koto Petai
Biaya masuk, parkir maupun wahana tidak dikenakan pada harihari biasa, hal ini dikarenakan wahana seperti Speedboat juga tidak di
operasikan pada hari-hari itu kecuali jika ada rombongan wisatawan yang
datang dan mereka dapat menghubungi pihak pengelola untuk menaiki
wahana. Pariwisata lebih difokuskan pada akhir minggu dan juga hari-hari
libur serta peringatan hari besar keagamaan dan hari-hari lainnya.
Biaya masuk sekaligus biaya parkir digabung dengan jumlah
Rp.3000 untuk sepeda motor dan Rp.7000 untuk kendaraan mobil.
Sebagian besar wahana yang ditawarkan di Pariwisata Pantai Indah Desa
Koto Petai adalah wahana yang berhubungan dengan wahana air.
Biaya masuk yang dikenakan pada hari libur pun hanya dikenakan
pada wisatawan yang berasal dari luar Desa Koto Petai dan terkadang juga
jika tidak ada karyawan BUMDes yang sedang berjaga di sekitar kawasan
pariwisata di hari libur maka wisatawan tidak membayar biaya masuk
dalam bentuk apapun.

No.
1

Tabel 3.1:
Wahana Pariwisata Desa Koto Petai62
Wahana
Biaya
Keterangan
SpeedBoat

-

-

62

Rp.8000
untuk anakanak
Rp.15.000
untuk dewasa
Rp.20.000
Untuk
rute
yang
lebih
jauh.

Untuk rute yang lebih
jauh, biasanya
tujuannya adalah ke
cangkat (pulau
kelelawar) yang
terletak di Desa Ujung
Pasir (Sebelah Desa
Koto Petai)

BUMDes Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci

2
3

Seluncuran
Air
Mandi di
Danau

Rp. 5000 sepuasnya
-

4

Spot Foto

-

5
6

Dermaga
Pondok

-

7

Tiket Masuk

-

8

Parkir

-

Sumber: BUMDes Koto Petai

Rp. 3000
untuk anakanak.
Rp.5.000
untuk dewasa
Rp.2000
untuk sepeda
motor
Rp.5000
untuk mobil

Mandi tidak dipungut
biaya, hanya saja
karena di danau
terdapat banyak lukan
(remis) maka jumlah
lukan yang diambil
pengunjung dibatasi
hanya sekantong asoy
kecil saja. Jika
berlebih, maka akan
dikenakan biaya.
Lokasi foto yang
disediakan antara lain
sayap burung
berukuran besar yang
terbuat dari besi,
ayunan, dll.
Tempat bersantai
karena lokasinya yang
berjejer sepanjang
pinggir danau dan
biasanya juga
digunakan untuk lokasi
makan bersama bagi
pengunjung yang
datang dengan
membawa bekal
Tiket masuk hanya
dikenakan pada harihari libur.

Parkir dikenakan hanya
pada hari-hari libur.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Norma dan Etika Ekonomi Islam dalam Pengelolaan dan
Pengembangan Pariwisata di Desa Koto Petai
Salah satu hal yang paling menarik dalam pengelolaan dan
pengembangan pariwisata Desa Koto Petai adalah sikap gotong royong
yang dimiliki oleh masyarakat terutama pemuda-pemudi desa. Selain
pengurus BUMDes, pemuda-pemudi desa berperan besar dalam upaya
pengembangan dan pengembangan pariwisata. Hal ini terlihat dari
banyaknya pemuda-pemudi yang menjadi relawan karyawan BUMDes
tanpa mengharapkan upah. Hal ini sangat membantu pihak BUMDes yang
memiliki kendala dalam hal dana. Pengelolaan yang bersifat gotong
royong ini memberikan hasil yang transparan antara BUMDes, perangkat
desa dan masyarakat Desa Koto Petai, hal ini menimbulkan kepercayaan
dan akan dapat membantu pembangunan Pariwisata.
1. Informan A (Kepala Desa Koto Petai)
Nama

: Kasim, SE

No Telefon

: 0821-9911-4690

Pihak pengelola pariwisata Desa Koto Petai tidak hanya
mementingkan aspek hiburan semata namun juga tidak melupakan
perihal ajaran agama, hal ini terlihat dari tersedianya tempat berganti
baju yang terpisah antara wanita dan pria, lokasi pariwisata yang dekat
dengan masjid dan adanya beberapa aturan yang diberlakukan. Selain
itu, pengunjung yang datang harus menaati segala peraturan dan adat
di Desa Koto Petai seperti tidak boleh mengenakan pakaian yang
terbuka bagi perempuan, tidak boleh berbuat mesum dan lain
sebagainya. Dana pengembangan pariwisata berasal dari ADD yang
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telah dirapatlkan terlebih dahulu, ini juga menjadi salah satu masalah
paling besar yang dihadapi BUMDes. Untuk kedepannya, kami
berencana untuk memperluas wilayah pariwisata, menambah wahana
dan juga terus melakukan perbaikan dan pembangunan pariwisata.
Dan harapan kami, nanti pariwisata ini akan kami usahakan menjadi
wisata syariah.63
Beliau menambahkan bahwa jika mengenai norma dan etika
ekonomi Islam, tentu saja diterapkan di pariwisata seperti tidak
mengenakan biaya yang terlalu mahal, saling tolong menolong dalam
pengelolaan. Selain itu, karena lokasi pariwisata kita merupakan
pariwisata alam sebisa mungkin kita turut menjaga dan melestarikan
alam dengan tidak mengambil terlalu banyak remis dan juga
memanfaatkan sampah plastic sehingga tidak mencemari danau.
Yang menjadi masalah besar adalah lokasi tempat mandi
antara laki-laki dan perempuan di danau yang terbuka lebar, hal ini
masih diusahakan diatasi dan dicari solusi terbaik oleh pihak BUMDes
dan pemerintah desa.
2. Informan B (Direktur BUMDes Koto Petai)
Nama

: Sofwan, S.Pd

No Telefon

: 0852-1118-3115

Saya menjabat sebagai direktur BUMDes setelah ditunjuk oleh
Kepala Desa dan kemudian setelah ditunjuk saya da perangkatperangkat BUMDes lainnya mendapat pelatihan dan pembekalan dari
pemerintah kabupaten kerinci, karena beberapa tahun belakangan
pemerintah mewajibkan adanya BUMDes di setiap desa. Tidak ada
kriteria khusus untuk menjadi karyawan BUMDes, namun mungkin
karena gajinya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jam
kerjanya. Jika ditanya mengenai penerapan norma dan etika ekonomi
Islam tentu saja sedikit banyak pasti kita terapkan. Setidaknya disini
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kita bersikap jujur dan transparan dalam aliran dana, kita juga tidak
meninggalkan shalat walaupun sedang berkerja mengelola dan
mengoperasikan wahana yang ada disini. Norma dan etika ekonomi
Islam dapat berbentuk dalam apa saja, contoh seperti kita
menyediakan layanan yang baik untuk wisatawan dan bersifat ramah,
mengenakan biaya yang bersahabat dikantong, itu juga termasuk
norma dan etika ekonomi Islam Karena setidaknya kita menjaga
hubungan anatar sesama manusia. Selain itu, baik BUMDes maupun
pemerintah desa bersama-sama memberikan sedikit dana penghasilan
pariwisata kepada pemuda-pemudi relawan yang kurang beruntung
dan untuk membantu sekolah mereka. Walaupun sedikit, setidaknya
dapat mengurangi beban mereka. BUMDes juga menyediakan tempat
shalat untuk para pengunjung, mukena juga di sediakan di masjid.
Seperti yang sudah diketahui, pemerintah desa bekerja sama dengan
BUMDes juga menerbitkan peraturan berserta denda bagi yang
melanggar aturan tersebut. untuk kedepannya, kami berencana untuk
terus membangun dan mempromosikan wisata Desa Koto Petai agar
lebih banyak pengunjung yang datang.64
3. Informan C (Perangkat dan Pegawai BUMDes Koto Petai)
Sebagai

pihak

yang

berperan

dalam

pengembangan

dan

pengelolaan, BUMDes Desa Koto Petai beserta karyawan juga
bertanggung jawab dalam melayani pengunjung dan menjaga
keamanan. Walaupun Jam kerja BUMDes beserta karyawan lebih
banyak pada akhir minggu dan hari-hari libur saja, namun setiap hari
Perangkat dan Karyawan BUMDes tidak pernah membiarkan posko
ataupun lokasi pariwisata kosong tanpa pengawasan.
Alhamdulillah, baik masyarakat ataupun pengunjung sama-sama
memiliki kesadaran akan aturan mana yang baik mana yang benar,
mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan di lokasi pariwisata.
Hingga saat ini, belum ditemukan kasus tindakan asusila pemudapemudi ataupun pelanggaran peraturan yang serius, paling parah
hanya pengunung yang mengambil remis dalam jumlah yang banyak.
Menurut pandangan saya, ajaran Islam seperti norma dan etika tadi
dapat diterapkan dengan cukup baik. Selain itu, kami juga
menyediakan kafe yang pengelolanya adalah masyarakat Desa Koto
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Petai sendiri sehingga insyaallah terjamin kehalalannya, namun kami
tetap akan mengusahakan label halal jika nanti sudah tersedia
makanan kemasan oleh-oleh khas Desa Koto Petai.65
Penerapan norma dan etika ekonomi Islam di pariwisata Desa
Koto Petai sudah sangat baik. Walaupun permasalahan tadi terletak
pada sulitnya melakukan pemisahan lokasi pemandian antara
pengunjung pria dengan wanita masih belum bisa diselesaikan, namun
permasalahan tersebut juga sebenarnya tidak selalu terjadi. Hanya
pada hari-hari tertentu saja, itupun biasanya baik laki-laki maupun
wanita secara tanpa sadar akan mandi dilokasi yang agak berjauhan.
Pembangunan kamar mandi dan lokasi wisata yang dekat dengan
Masjid Desa Koto Petai juga menjadi nilai tambah.66
Kami jadi karyawan BUMDes sebagai relawan, karena sebagian
besar pemuda-pemudi memang jadi relawan untuk membantu
BUMDes yang kekurangan SDM. Walaupun tanpa digaji, namun
kalau pada saat ada dana dari Pemerintah Desa tetap kami diberikan
sedikit sebagai uang makan dan sebagainya. Untuk penerapan norma
dan etika Islam, menurut saya sudah sangat baik. Selain karena adat
istiadat desa yang masih sangat Islami, pemuda-pemudi dan anak-anak
kecil disini juga belajar agama dan mengaji sejak kecil jadi secara
tidak langsung akan terimplementasi pada kehidupan sehari-hari
termasuk dalam kegiatan mengurus wisata di Desa Koto Petai. Kalau
diperhatikan juga, penduduk di sepanjang pintu utama menuju lokasi
wisata kebanyakan adalah tokoh-tokoh alim ulama’ desa, sehingga
jika nanti ada yang kurang berkenan mungkin akan dibicarakan
langsung dengan pemerintah desa dan perangkat BUMDes.67
4. Informan E (Pengunjung Pariwisata Desa Koto Petai)
Berdasarkan data pengunjung yang diperoleh dari BUMDes,
wisatawan yang datang ke pariwisata Desa Koto Petai terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagian besar wisatawan
datang dari penjuru Kerinci dan terkadang juga dari luar daerah,
seperti Kota Jambi dan Kabupaten lainnya di Provinsi Jambi.
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Saya dan keluarga memilih untuk berkunjung ke wisata Desa Koto
Petai karena melihat dari Facebook. Lokasinya juga tidak terlalu jauh
dari tempat tinggal saya, kebetulan juga kemaren pertama kali ke sini
sedang pada masa liburan hari raya Idul Fitri. Bawa anak rekreasi, dari
pada suntuk dirumah. Kelebihan wisata disini pertama karena tiket
masuk dan parkir murah, anak-anak juga bisa bermain dan juga mandi
di danau, ada seluncuran waterboom nya juga, yang paling favorit
disini itu naik speedboat. Kalau tentnag penerapan ajaran-ajaran Islam,
setau saya Desa Koto Petai memang sangat kental dengan ajaran
agama Islam, kita sebagai pengunjung ya setidaknya juga
menghormati adat dan kebiasaan orang disini.68
Saya kebetulan sekolah SMP dan MA di Desa Koto Petai, jadi
saya sudah sering ke sini bahkan sebelum pariwisata ini
dikembangkan dan dibangun berbagai sarana dan prasarana disini.
Karena lama sekolah disini, saya juga mengetahui bagaimana adat dan
bagaimana masyarakat desa hidup berpegang pada ahjaran agam Islam.
Jadi, norma dan etika ekonomi Islam sangat terasa disini, dalam
berbagai aspek termasuk kegiatan pariwisata ini. Saya juga mendengar
bahwa adanya wacana untuk pariwisata ini juga akan dijadikan wisata
syaria’ah, saya sangat mendukung hal itu. Dibandingkan dengan
tempat wisata lain di sekitar Danau Kerinci, disini jauh lebih
terjangkau dan lokasinya juga strategis, danau di sekitar sini juga
airnya tidak terlalu dalam sehingga aman untuk anak-anak berenang.
Saya sangat merekomendasikan tempat wisata ini.69
Norma dan etika ekonomi Islam yang diterapkan di pariwisata
Desa Koto Petai sangat baik, sarana dan prasananya cukup lengkap,
seperti masjid, kafe, tempat berganti pakaian dan wc umumnya,
karyawannya juga ramah dan tentu saja harga yang terjangkau. Saya
kesini paling senang naik Speedboat, Cuma Rp.10.000 untuk dewasa
dan rutenya juga cukup jauh. Saya sudah beberapa kali kesini dan saya
belum bertemu dengan hal-hal yang tidak baik yang biasa ditemukan
di tempat wisata lain seperti adanya pemuda-pemudi yang berbuat
maksiat, pungutan liar ataupun harga makanan dan minuman yang
jauh lebih mahal. Disini semuanya jauh lebih baik.70
5. Informan F (Masyarakat Desa Koto Petai)
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Masyarakat Desa Koto Petai khususnya yang tinggal dekat dengan
lokasi pariwisata menjadi pihak yang paling terkena dampak pengaruh
adanya pariwisata dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Selain itu,
lokasi pariwisata juga terletak dekat dengan tiga sekolah yaitu SMP N
29 Kerinci, MI Koto Petai dan MA Al-Muhsinin Desa Koto petai
secara langsung maupun tidak langsung juga akan memberi pengaruh
pada siswa-siswa sekolah tersebut.
Penerapan norma dan etika ekonomi Islam di sekitar pariwisata
Desa Koto Petai sudah cukup baik, mungkin karena pariwisata
tersebut masih belum lama berdiri dan pengunjungnya juga baru
masyarakat desa-desa terdekat yang sudah tau bagaimana adat Desa
Koto Petai yang masih kental dengan ajaran agama. Karena tau
tentang hal ini mereka harus mengikuti adat dan peraturan yang sudah
dibuat BUMDes.71
Desa Koto Petai memang kental akan ajaran agama Islam, dulu
saat masih belum berdiri banyak tokot-tokoh masyarakat yang
menolak didirikannya pariwisata di sini, bahkan hingga kini masih ada
yang kurang setuju. Untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat di
lokasi pariwisata, pemerintah desa membuat aturan dan bagi yang
melanggar akan dikenakan denda. Pemuda desa juga turut membantu
menjaga dan mengawasi lokasi pariwisata untuk mencegah hal-hal
yang tidak diinginkan. Menurut saya, penerapan norma dan etika
Islam sudah sangat baik. Masyarakat bersama-sama menjaga
lingkungan sekitar pariwisata, sarana dan prasarana juga sudah mulai
bertambah. Kalau mengenai pemisahan lokasi tempat mandi laki-laki
dan perempuan memang sangat sulit, ada sebagian pengunjung yang
mandi dilokasi yang sama. Namun karena lokasi wisata yang selalu
ramai, menurut saya mereka akan sulit melakukan tindak asusila. 72
Selain itu, peneliti juga menanyakan bagaimana dampak adanya
lokasi pariwisata ini terhadap masyarakat Desa Koto Petai, terutama
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pada anak kecil dan Pemuda-Pemudi yang bersekolah di sekitar lokasi
pariwisata.
Adanya pariwisata di desa sangat bagus karena masyarakat dapat
berlibur tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Bagi siswasiswi disekolah juga sama, saat istirahat kami biasanya membeli
makanan dan membawa makanan tersebut untuk makan bersama di
pinggir danau, baik di atas dermaga ataupun di pondok-pondok yang
ada di sekitar danau. Kami juga dapat melepas stress setelah belajar
berjam-jam. Kalau pertanyaan apakah sudah sesuai dengan aturan
norma dan etika Islam, iya tapi saya juga sering melihat ada pemudapemuda dari desa lain yang datang untuk berenang di danau mereka
sering hanya memakai celana pendek ataupun hanya celana dalam. Di
hari-hari biasa karyawan BUMDes jarang berada di lokasi pariwisata
karena mereka memiliki pekerjaan lain jadi sering tidak ada yang
menegur saat hal itu terjadi.73
Penerapan norma dan etika ekonomi Islam di lokasi wisata Desa
Koto Petai menurut saya sangat baik. Karyawan BUMDes yang
merupakan relawan dari pemuda-pemudi desa sejak kecil sudah
dididik dengan didikan Islam, dari pulang sekolah hingga malam tak
lepas dari belajar mengenai agama Islam. Menurut saya, hal itu sangat
berpengaruh pada akhlak mereka dan juga perilaku mereka saat
menjadi pegawai BUMDes. Kalau soal mandi, sebenarnya yang sering
mandi adalah anak-anak. Orang tua tidak terlalu sering mandi, kecuali
jika sedang musim remis (lukan). Paling permasalahannya pada cara
berpakaian mereka saat mandi dan juga bercampurnya lokasi
pemandian antara laki-laki dengan perempuan. Selebihnya wisata
membawa dampak yang sangat baik bagi siswa-siswi sekolah untuk
menghabiskan waktu luang.74
Saya sangat senang dengan dibangunnya berbagai hal di wisata
Desa Koto Petai, karena saya bisa menghabiskan waktu istirahat di
sana. Pengunjung yang datang ke sini biasanya tidak melakukan halhal yang aneh ataupun melanggar adat dan ajaran agama Islam yang
ada di Desa Koto Petai. Penerapan norma dan Etika ekonomi Islam
nya juga sangat baik, kami menyediakan tempat berganti baju dan
tempat shalat. Selain itu, lingkungan di sekitar juga di jaga
kebersihannya.75
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Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan
norma dan etika ekonomi Islam di pariwisata Desa Koto Petai sudah
cukup baik, terlihat dari tersedianya tempat shalat, kamar mandi dan
tempat ganti baju yang terpisah diantara laki-laki dan perempuan, tiket
masuh dan harga untuk menaiki wahana yang murah sehingga dapat
terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, adanya pertauran-peraturan
tentang pariwisata yang harus ditaati pengunjung dan masyarakat. Hanya
saja masalah terbesar terletak pada lokasi mandi di danau antara laki-laki
dan permepuan. Namun, Kepala Desa Koto Petai telah menyampaikan
bahwa pihak pengurus pariwisata sedang mencoba mencari jalan keluar
akan masalah ini.
B. Hambatan-hambatan

dalam

Pengelolaan

dan

Pengembangan

Pariwisata Desa Koto Petai
Setiap aktivitas apapun bentuknya, tidak selamanya akan sesuai
dengan harapan. Hambatan timbul sebagai dampak dari keadaan di
lapangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pengelolaan
dan pengembangan pariwisata Desa Koto Petai, BUMDes dan Perangkat
Desa Koto Petai menghadapi hambatan-hambatan sebagai berikut:
1. Minimnya Alokasi Dana
Modal menjadi salah satu kendala yang dihadapi pengurus
pariwisata dalam upaya pengembangan pariwisata, hal ini dikarenakan
dana untuk pengembangan Pariwisata dialokasikan dari dana ADD

Desa Koto Petai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh
bendahara BUMDes Koto Petai sebagai berikut:
Kendala terbesar yang kami hadapi adalah masalah dana. Alokasi
dana untuk pariwisata Pantai indah Desa Koto Petai berasal dari ADD
yang jumlahnya dibatasi oleh perangkat desa, karena ADD ini juga
dialokasikan untuk pembangunan desa di bidang lain. Jumlah dana
yang kecil menghambat upaya pengembangan pariwisata seperti
menambah wahana pariwisata, dan juga pembangunan sarana dan
prasarana. Hal ini juga berdampak pada gaji para karyawan BUMDes
karena gaji karywan diambil dari persen penghasilan BUMdes
pertahun. 76
Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat terlihat bahwa
minimnya dana menghambat pembangunan dan pengembangan
pariwisata, juga berpengaruh pada gaji karyawan BUMDes. Secara
rinci, jumlah ADD yang dianggarkan pada objek Pariwisata Desa
Koto Petai adalah 30% dari Rp.2.000.000.000 yaitu sebesar
Rp.600.000.000 dimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan
jalan, wahana dan lain sebagainya. Adapun sumber pemasukan
BUMDes perbulan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No

Tabel 4.1:
Pendapatan Perbulan Pariwisata Desa Koto Petai Tahun
201977
Bulan
Pendapatan

1

Januari

Rp. 5.523.000

2

Februari

Rp. 3.288.000

3

Maret

Rp. 3.675.000

76

Wawancara dengan Ardiansah, Bendahara BUMDes Koto Petai, tanggal 21 januari

77

BUMDes Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci.

2020

4

April

Rp. 2.704.000

5

Mei

Rp. 3.563.000

6

Juni

Rp. 36.607.000

7

Juli

Rp. 2.793.000

8

Agustus

Rp. 4.047.000

9

September

Rp. 6.635.000

10

Oktober

Rp. 2.498.000

11

November

Rp. 2.810.000

12

Desember

Rp. 4.304.000

Jumlah

Rp. 78.447.000

Sumber: BUMDes Koto Petai
2. Cuaca yang buruk
Pariwisata Desa Koto Petai adalah pariwisata berbasis wisata alam
berupa Danau Kerinci yang juga berdampingan dengan lapangan bola
Desa Koto Petai. Direktur BUMDes mengatakan bahwa saat musim
hujan, lapangan bola yang biasanya dijadikan sebagai lokasi parkir
dan juga lokasi untuk tempat menjual makanan menjadi terendam.
Pada saat musim hujan, air danau biasanya naik dan akan
merendam lapangan bola. Pada saat banjir ini kita kewalahan untuk
menyediakan lokasi parkir sehingga harus dipindahkan ke tepi jalan
yang jaraknya cukup jauh dari lokasi pariwisata. Selain itu, pedagangpedagang juga terpaksa harus mendekat ke tempat lokasi dan
menyebabkan jalur pejalan kaki menjadi sempit. Selain itu, saat banjir
ikan-ikan yang ada di dermaga terapung terlepas dan menyebabkan
kerugian.78
3. Pertentangan Pendapat Mengenai Pariwisata
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Kendala lain dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata
Desa

Koto

Petai

adalah

adanya

beberapa

perangkat

desa,

Nenekmamak dan alim ulama yang menentang adanya pariwisata di
Desa Koto Petai.
Ada beberapa alim ulama’ dan para tetua di desa yang menentang
dibukanya pariwisata karena mereka berpendapat bahwa nanti akan
rawan muda-mudi yang berbuat hal-hal tidak benar dan ditakutkan
terjadinya pengaruh budaya luar yang tidak baik bagi muda-mudi desa
seperti cara berpakaian. Sebagaimana di ketahui bahwa Desa Koto
Petai merupakan desa yang masih kental akan ajaran agama Islam,
sehingga sebagian besar Ulama menentang pariwisata di Desa Koto
Petai.79
Selain itu, pertentangan pendapat ini juga terjadi pada masyarakat
yang tidak setuju jika pedagang yang banyak berjualan di lokasi
pariwisata adalah pedagang dari luar dan juga perdebatan mengenai
lokasi mandi antara laki-laki dan perempuan di Danau Kerinci.
C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan dan Pengembangan
Pariwisata Desa Koto Petai.
Untuk mengatasi Hambatan-hambatan yang telah diuraikan diatas,
BUMDes dan pemerintah Desa Koto Petai melakukan beberapa hal,
antara lain:
1. Modal
Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa modal menajadi
kendala besar dalam pengembangan pariwisata Desa Koto Petai,
sehingga kepala Desa Koto Petai sedang mengupayakan untuk dana
ADD mendatang lebih banyak di alokasikan pada sektor pariwisata.
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Hal ini beriringan dengan rencana untuk menambah wahana seperti
banana boat dan juga membangun istana bola yang diperuntukan
untuk anak-anak.
Pada saat peneliti melakukan observasi ke lokasi pariwisata Desa
Koto Petai, pembangunan sarana sudah mulai dilakukan seperti Kamar
mandi dan tempat berganti pakaian, Jalan di sekitar lokasi wisata
bahkan sudah hampir selesai. Pembangunan lain yang juga dilakukan
adalah kantor BUMDes yang nantinya juga akan dijadikan gedung
pusat pengelolaan pariwisata Desa Koto Petai.
2. Membuat dan menerbitkan peraturan
Untuk mengatasi perbedaan pendapat dengan para ulama dan tetua
desa, serta mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran adat dan ajaran
agama Islam di lokasi wisata maka pemerintah desa dan BUMDes
melakukan musyawarah yang menghasilkan Keputusan Bersama
Empat Jenis Desa Koto Petai Tentang Keamanan, Ketertiban,
Keindahan Desa dan BUMDes Wisata Keluarga Pantai Indah Nomor:
08/KD-KP/2017.
Berdasarkan hasil musyawarah empat jenis desa koto petai,
menghasilkan beberapa peraturan yang telah dituangkan dalam
Peraturan Desa (PERDES) sebagai berikut:
a. Keamanan dan Ketertiban

1). Dilarang berbuat maksiat, mengedar dan mengkonsumsi
narkoba, lem dan sejenisnya serta berperilaku menyimpang/mesum
di area BUMDes Pantai Indah Desa Koto Petai.
2). Pengunjung/wisatawan hanya boleh menyambil remis/lokan
untuk konsumsi sebanyak 1 kantong asoi/10 kg.
3). Dilarang menjala, memesat di area wisata Pantai Indah Desa
Koto Petai.
4). Dilarang mandi dengan menggunakan pakaian dalam dan mandi
bersama-sama laki-laki dan perempuan.
5). Dilarang membuat pesat di area wisata.
6). Untuk kenyamanan pengunjung, buanglah sampah pada
tempatnya.
b. Sanksi
1) Bagi yang melanggar kaputusan ini akan dikenakan denda paling
sedikit Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) paling banyak
Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
2) Disamping denda kami tidak bertanggung jawab atas apapun
yang terjadi bagi yang melanggar aturan ini.
2. Promosi
Promosi

adalah

upaya

menkomunikasikan

pesan

tentang

pengetahuan, keyakinan dan ingatan akan produk atau jasa kepada
pembeli

potensial

dengan

tujuan

mendapat

tanggapan

serta

menimbulkan pengaruh sehingga membutuhkan dan memanfaatkan

jasa pelayanan. Promosi dalam konsep strategi pemasaran merupakan
unsur taktik pemasaran dalam upaya menangkap pasar (market
creation).80
Promosi adalah unsur penting dalam pemasaran untuk
memasarkan suatu produk barang/jasa, melalui promosi inilah kita
dapat memberitahu konsumen dan juga mengiklankan produk untuk
menarik konsumen dalam hal ini wisatawan untuk datang berkunjung
keare pariwisata Desa Koto Petai. Dalam upaya promosi, BUMDes
dan juga perangkat desa aktif melakukan promosi di media sosial
seperti Instagram (@bumdes_pantaiindah_kotopetai), facebook
(BUMDes Pantai Indah Koto Petai Office) dan juga di youtube, selain
itu promosi dari mulut ke mulut juga menjadi pilihan. Selain itu,
karyawan BUMDes bagian IT serta wisatawan yang berkunjung juga
sering membuat Vlog di area pariwisata yang kemudian di upload di
youtube.81
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Supriyanto and Ernawaty, Pemasaran Industri Jasa Kesehatan, (Yogyakarta: Andi,
2010) hlm. 205.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penerapan norma dan etika ekonomi Islam di pariwisata Desa Koto
Petai belum baik, hal ini dikarenakan masalah terbesar terletak pada
lokasi mandi di danau antara laki-laki dan perempuan, yang mana
dalam pandangan Islam hal ini sangat fatal dan dilarang oleh ajaran
agama Islam. Namun, Kepala Desa Koto Petai telah menyampaikan
bahwa pihak pengurus pariwisata sedang mencoba mencari jalan
keluar akan masalah ini.
2. Hambatan-hambatan

dalam

pengelolaan

dan

pengembangan

pariwisata di Desa Koto Petai diantaranya adalah alokasi dana yang
terbilang tidak mencukupi untuk pengembangan dan pembangunan
lokasi wisata, selain itu fakto-faktor seperti cuaca yang buruk yang
menyebabkan terganggunya lokasi pariwisata seperti banjir juga
menjadi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata
Desa Koto Petai. Selain itu, sebagai desa yang asih memegang teguh
adat dan ajaran agama Islam menimbulkan adanya pendapat kurang
setuju atas beridirnya pariwisata di Desa Koto Petai karena khawatir
akan dampak negativ yang akan ditimbulaka.
3. Upaya pengelola dalam mengatasi segala kendala dalam pengelolaan
dan pengembangan pariwisata telah banyak dilakukan melalui
berbagai cara seperti menerbitkan peraturan desa tentang keamanan
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dan ketertiban di lokasi pariwisata dan mengenakan denda bagi
wisatawan yang melanggar. Pengembangan juga terus dilakukan
dengan renacan diatmbahnya anggaran dana yang akan di alokasikan
untuk pembangunan pariwisata, promosi yang gencar melalui media
sosial juga teus dilakukan.
B. Saran
1. Saran untuk BUMDes
Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, masalah yang
ditemukan adalah lokasi mandi di danau. Menurut peneliti, pihak
pengelola sebaiknya memperluas lokasi pariwisata sehingga tidak
berpusat pada satu titik. Hal ini dapat menjadi solusi pemisahan area
mandi utuk laki-laki dan perempuan.
2. Untuk penelitian selanjutnya
Karena peneliti melakukan penelitian dalam rangka karena adanya
wacana akan menjadikan wisata ini sebagai wisata syariah, maka
peneliti berharap penelitian selanjutnya akan lebih berpusat pada
persepsi masyarakat terhadap wisata syariah dan dampak ekonomi,
sosial dan budaya dengan adanya pariwisata terhadap masyarakat
sekitar.
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a. Lampiran 1: Wawancara

No
1

2

Informan
Kasim
(Kepala Desa Koto Petai)

Sofwan
(Direktur BUMDes Koto Petai)

Pertanyaan
1. Bagaimana sejarah penamaan
desa ini menjadi Desa Koto
Petai?
2. Dari mana dana untuk
pengembangan pariwisata Desa
Koto Petai berasal?
3. Bagaimana awal mula
berdirinya destinasi pariwisata
Desa Koto Petai?
4. Bagaimana proses penunjukan
pengurus pariwisata Desa Koto
Petai?
5. Apa saja hambatan yang
dihadapi dalam mendirikan
pariwisata di Desa Koto Petai?
6. Bagaimana upaya anda selaku
kepala desa dalam mengatasi
hambatan-hambatan tersebut?
7. Apa saja rencana
pengembangunan dan
pengembangan pariwisata di
masa mendatang?
1. Bagaimana proses ditunjuknya
anda sebagai direktur BUMDes?
2. Adakah kriteria khusus untuk
menjadi karyawan BUMDes?
3. Bagaimana sistem kerja
karyawan BUMDes?
4. Apa saja kendala yang anda
temui dalam mengembangkan
dan mengelola pariwisata di
Desa Koto Petai?
5. Apa saja upaya anda dalam
mengatasi kendala-kendala
tersebut?
6. Apakah pihak pengurus
mengetahui dan sadar akan
norma dan etika ekonomi
Islam?
7. Apakah di lokasi wisata ini telah
diterapkan norma dan etika
ekonomi Islam?

3

Karyawan BUMDes:
- Ardiansyah
- Ahmad Gufran Ilyas
- Pasrul Hadi
- Rizal Alkhudri

4

Masyarakat Desa Koto Petai:
- Nayli Khusna
- Salmiah
- Sabrina
- Siti Nur Hafiza
- Kahfi

8. Apa yang akan anda lakukan
jika terjadi pelanggaran aturan
yang telah dibuat?
9. Apa saja rencana dan harapan
anda untuk pengembangan
pariwisata di Desa Koto Petai?
1. Apa saja kendala yang dihadapi
dalam mengelola dan
mengembangkan pariwisata di
Desa Koto Petai?
2. Upaya apa saja yang dilakukan
dalam mengatasi kendalakendala tersebut?
3. Bagaimana sistem kerja yang
diterapkan?
4. Bagaimana rencana untuk
mengembangkan dan
mempromosikan pariwisata di
Desa Koto Petai?
5. Apakah karyawan BUMDes
memiliki pengetahuan dan
kesadaran akan norma dan etika
ekonomi Islam?
6. Apakah di area lokasi pariwisata
Desa Koto Petai telah
diterapkan norma dan etika
ekonomi Islam?
7. Apa harapan anda ke depannya
untuk pariwisata Desa Koto
Petai?
1. Bagaimana dampak adanya
objek pariwisata di Desa Koto
Petai bagi anda?
2. Bagaimana pandangan anda
tentang wisatawan yang datang
dari berbagai daerah?
3. Apakah menurut anda pengurus
telah menerapkan norma dan
etika Islam pada kegiatan
pariwisata di Desa Koto Petai?
4. Apa yang akan anda lakukan
sebagai masyarakat desa jika
terdapat pengunjung yang
melanggar aturan yang telah
dibuat?
5. Bagaimana harapan anda untuk

5

Wisatawan:
- Yulya
- Ikmal Tolibi
- Ratna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

perkembangan pariwisata di
Desa Koto Petai kedepannya?
Dari mana anda mengetahui
tentang keberadaan objek wisata
di Desa Koto Petai?
Mengapa anda memilih untuk
berwisata ke objek Desa Koto
Petai?
Bagaimana pendapat anda
tentang layanan dan produk
yang ditawarkan?
Apakah anda mengetahui bahwa
Desa Koto Petai masih sangat
kental dengan ajaran Islam?
Apakah anda mengetahui semua
aturan yang harus ditaati saat
berada di area pariwisata?
Menurut anda sebagai
wisatawan apakah pada
pengelolaan pariwisata sudah di
lakukan dengan baik dan sesuai
dengan norma dan etika Islam?
Apakah anda akan kembali
berkunjung di masa mendatang?
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