i

PENGEMBANGAN FASILITAS PENUNJANG WISATA AIR TERJUN
86 DESA KERITANG KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.IP)
Dalam Prodi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syariah

BARI ZULIANDI
NIM : SIP. 162251

Pembimbing
Dr. DEDEK KUSNADI, S.Sos., M.S.I
TASNIM RAHMAN FITRA. S.Sy., M.H

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020

ii

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan di bahwah ini:
Nama

: Bari Zuliandi

Nim

: SIP 162251

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Syariah

Alamat

: Kel. Selensen, kec.Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata Air Terjun 86 Desa Keritang
Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir ” adalah hasil karya
pribadi yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak berisi materi yang
tidak dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah
disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara
ilmiah.
Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penelitian siap mempertanggung
jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi,

Juni 2020

Bari Zuliandi
NIM : SIP.162251

ii

iii

Pembimbing I

: Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.S.I

Pembimbing II

: Tasnim Rahman Fitra. S.Sy., M.H

Alamat

: Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi,

Juni 2020

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
DiJambi

Persetujuan Pembimbing
Assalamu’alaikum Wr, Wb
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi ini
Saudara Bari Zuliandi NIM. SIP.162251 yang berjudul „Pengembangan
Fasilitas Penunjang Wisata Air Terjun 86 Desa Keritang Kecamatan
Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir ‟‟ telah disetujui dan dapat diajukan
untuk di munaqasahkan guna untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh
Sarjana Starta satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermamfaat bagi
kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.
Wassalamu’alaikum Wr, Wb
Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.S.I
NIP. 19811107 201101 1 005

Tasnim Rahman Fitra. S.Sy., M.H
NIP. 199204052018011003

iii

iv

iv

v

MOTTO

ٌَّللا قَ ِريب
ِ َّ َض بَ ْع َد ِإصْ ََل ِحهَا َوا ْد ُعىهُ خَ ْىفًا َوطَ َمعًا ۚ ِإ َّن َرحْ َمت
ِ َْو ََل تُ ْف ِس ُدوا فِي ْاْلَر
يه
َ ِِم َه الْ ُمحْ ِسن
Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan)
dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh
harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang
berbuat kebaikan.( QS, Al araf ayat 56).
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ABSTRAK
Bari Zuliandi, SIP162251 Skripsi ini berjudul: Pengembangan Fasilitas Penunjang
Wisata Air Terjun 86 Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri
Hilir.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam
implementasi peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan
fasilitas penunjang wisata air terjun 86 di desa Keritang. Penelitian ini
menggunakan penelitian yuridis empiris kualitatif dengan tujuan menggambarkan
fenomena dan kejadian sosial. Data yang dipakai penelitian ini yaitu data primer
dan data sekunder, data primer melalui wawancara langsung kepada informan,
sedangkan data sekunder berupa dokumen kantor dinas pariwisata dan
kebudayaan dan kantor kepala desa keritang. Pengumpulan data di lakukan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian
pengembangan objek wisata air terjun 86 ini mempokuskan dalam bidang
promosi, promosian wisata tersebut melalui media sosial dan masyarakat penggiat
wisata Pengembangan fasilitas pendukung disetiap objek wisata di Kabupaten
Indragiri Hilir ini salah objek wisata air terjun 86 yang dimana pengembangan
objek wisata tesebut masih minim dan kurang berkembang dan menjadi tugas
penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam
mengembangkan dan melestarikan Objek wisata tersebu.fasilitas penunjang
wisata air terjun 86 Desa Keritang Kecamatan Kemuning, dengan kondisi jalan
yang rusak, dan sedikitnya alat transportasi umum menyebabkan sedikitnya minat
masyarakat untuk berkunjung ke Air Terjun 86 sehingga menghambat
perkembangan objek wisata. penghambatnya pembagunan fasilitas objek wisata
air terjun 86 secara bertahap-tahap bukan sekaligus untuk pembangunnya. Yang
sekarang ini objek wisata air terjun 86 terbangkalai dan tidak terurus. Yang
dimana sayang sekali objek wisata tersebut merupakan suatu objek wisata
terfavorit di desa keritang Kec. Kemuning. Yang seharusnya di jaga dan
dilestarikan oleh masyarakat setempat dengan cara berkerja sama dalam
membangun objek wisata tersebut. Berdasarkan kesimpulan
penelitian
menunujukan bahwa peran pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir sangatlah
penting dalam mengembangkan objek wisata air terjun 86 ini dan serta didukung
oleh masyarakat setempat untuk berpartisipasi melestarikan objek wisata tersebut.

Kata Kunci: Pengembangan, Penunjang, PERDA, Fasilitas
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pariwisata telah lahir sejak adanya peradapan dunia dita ndai dengan
adanya pergerakanan manusia yang melakukan perjalanan. Pada zaman
prasejarah, manusia hidup berpindah–pindah( nomaden ) sehingga perjalanan
yang jauh ( traveling ) merupakan gaya dan cara untuk bertahan hidup.1
Menurut para ahli Bahasa, kata pariwisata berasal dari Bahasa
sansketa yang berdiri atas dua suku kata, yaitu pari dan wisatawan. Pari
berarti seluruh, semua dan penuh. Wisata berarti perjalan. Dengan demekian,
pariwisata dapat diartikan sebagai perjalan penuh, yaitu berangkat dari satu
tempat, menuju dan singgah, dibeberapa tempat, dan ketempat asal mula.
Menurut soekadjo dikutip oleh suratmin pariwisata “ segala kegiatan dalam
masyarakat

yang berhubungan

dengan

wisatawan.

Semua

kegiatan

pembangaun hotel, pemugaran budaya, pembuatan rekreasi, penyelenggara
pekan pariwisata, menyelenggara pekan pariwisata.2
Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan keindahan alam,
flora dan fauna, serta beraneka ragam budaya yang dapat memberikan
pendapatan devisa yang cukup besar dalam dunia pariwisata. Secara umum
pariwisata

dipandang

meningkatkan

kegiatan

sebagai

sektor

pembangunan,

1

yang

dapat

membuka

mendorong
lapangan

dan
usaha

Bungaran Antonius Simanjutak, Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan
Pariwisata Indonesia, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm.3.
2
. Suratmin, Pengantar Olahraga Rekreasi Dan Olahraga Pariwisata,cek. Ke-1 ( Depok:
Rajawali Pres, 2018) hlm. 73.

1

2

barmasyarakat

serta

pendapatan

asli

daerah,duntuk

meningkatkan

kesajehteraan penduduk local dan pengembangan ragam budaya bangsa.
Pemerintah daerah mengatur dan mengelolah urusan kepariwisataan
urusan pariwisata sesuai peraturan perundang undang, setiap orang berhak
memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, melakukan usaha
pariwisata, menjadi pekerjaan atau buruh pariwisata dan berperan dalam
proses pembangunan pariwisata.Setiap orang atau masyarakat di dalam dan
di sekitar destinasi wisata pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi
pekerjaan atau buruh, dan pengelolah.3
Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009
tentang kepariwisataan, pemerintah daerah berkewajiban dalam menyediakan
informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan
keselamatan kepada wisatawan. Menciptakan iklim yang kondusif untuk
perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang
sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian huku.
Memelihar, pengembangan, dan melestarikan nasional yang menjadi daya
tarik wisata dan aset potensi yang belum tergali serta mengawasi dan
mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan
mengulangi dampak negative bagi masyarakat luas.4
Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 6
tahun 2009 tentang rencana induk pengembangan pariwisata pada pasal 14

3
4

Ibid.,hlm. 75
Undang-undang No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pasal 18 ayat (1) Dan (2)

3

dan pasal 18 pada pasal 14 menjelaskan tentang usaha sarana pariwisata
meliputi:
a. Pembangunan
b. Pengelolaan
c. Penyediaan fasilitas
d. Pelayana
Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebabagaimana
dimaksud diarahkan untuk mencapai sasaran demi terpenuhnya kuantitas dan
kualitas kepariwisataan daerah dan lokasi pengembangan usaha sarana
pariwisata disesuaikan dengan keperluan yang ditetapkan dengan keputusan
Bupati.
Pasal 18 menjelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan
pariwisata Daerah untuk memajukan kepariwisataan daerah, perlu diadakan
pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan kemampuan
sumber daya manusia yang diarahkan kepada peningkatan prpfisonalisme,
pengembangan dimaksud adalah dapat dilaksanakan melalui bidang
pendidikan, pelatihan, magang ataupun studi banding, pelaksanaan pengelola
maupun pengembangan pariwisata wajib menjaga dan meles5tarikan
dilingkungan daerah tersebut.6
Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang memiliki
potensi alam yang sangat banyak

6

seperti objek wisata air terjun 86,

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana
Induk Pengembangan Pariwisata Daerah pasal 14 dan pasal 18

4

ekowisata solop, ekowisata mangrove, bukit berbunga. Masih banyak lagi
objek wisata yang dijadikan aset daerah Kabupaten Indragiri Hilir bila
pemerintah mampu mengelolah dengan baik maka hal ini sangatlah mampu
menunjang pendapatan asli daerah.7
Destinasi objek wisata air terjun 86 yang terletak di Desa Keritang,
Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Perjalanan menuju air
terjun 86 dari Tembilahan yang merupakan ibu kota Kabupaten Indragiri
Hilir sejauh 20 Km. Kecamatan Kemuning dapat ditempuh kendaraan roda 2
dengan waktu 3 jam lebih dan melewati jalan menanjak dan berkelok-kelok
deangan keadaan akses jalan yang sangat buruk belum aspal masih jalan
tanah yang membuat membahayakan nyawa seorang pengunjung, dan
fasilitas penunjang air 86 belum memadai seperti tempat persinggahan, wc
dan fasilitas penunjang lainnya serta keamanan di objek wisata tersebut
belum berjalan sepenuh nya masih banyak preman yang meminta uang
kepada wisatan dengan cara paksaan. Dengan fasilitas belum memadai dan
keamanan nya kurang baik membuat wisatawan yang berkunjung ke objek
wisata air terjun 86 takut mengunjungi ke objek wisata tersebut.8 Air terjun
86 memiliki ketinggian hampir 50 meter dari puncak bukit mengeluarkan
suara gemuruh derasnya aliran sangai endelang. Berdasarkan wawancara
bersama Nazarudin selaku kepala Desa Keritang mengatakan bahwa
pengunjung ke objek wisata air terjun 86 dalam tiga tahun kebelakangan ini
7

Wawancara bersama Esti Naruliza sebagai Kepala dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Indragiri Hilir Pada tanggal 4 maret 2020 pada pukul 10:25 wib
8
Observasi pada tanggal 2 maret 2020 Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten
Indragiri Hilir
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mengalami penurunan sebab akses jalan dan fasilitas lainnya di objek wisata
tersebut belum memadai masih banyak kekurangan dan masyarakat setempat
kurang berprasitipasi dalam pengelolaan objek wisata air terjun 86 ini. 9
Tabel 1
Data pengunjung Objek wisat Air Terjun 86 Desa Keritang10

No

Tahun

Jumlah Pengunjung

1

2017

365 Pengunjung

2

2018

257 Pengunjung

3

2019

184 Pengunjung

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pengembangan fasilitas
wisata air terjun 86 desa Keritang Kecamatan Kemuning kabupaten Indragiri
Hilir belum berjalan semestinya, sehingga menimbulkan pertanyaan
bagaimana sebetulnya pengembangan fasilitas penunjang wisata ini.
Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu
menyadari mengenai peran pentingnya dalam mengembangkan suatu objek
9

Wawancara bersama Nazarudin selaku Kepala Desa Keritang Pada tanggal 14 agustus
2019 pukul 10:00
10
Dokumentasi Desa Keritang Pada Tanggal 15 Agustus 2019.
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wisata mengingat bahwa objek wisata Air Terjun 86 adalah salah satu tempat
wisata yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam menumbuhkan
pendapatan daerah. Peran penting yang dimaksud dalam hal ini adalah
strategi terkait dengan pengembangan objek wisata Air Terjun 86 agar dapat
lebih berdaya saing dalam menarik wisatawan. Strategi sebagai bentuk upaya
yang dilakukan untuk menciptakan dan melestarikan kawasan wisata dengan
menggunakan dimensi-dimensi strategi yang menciptakan strategi yang
sesuai dengan pengembangan kawasan obyek wisata air terjun 86 ini.
Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata dapat mengambil langkah yang strategis dari pilihan yang ada.
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis kemudian tertarik untuk
melakukan penelitian tentang “Pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata
Air Terjun 86 Desa Keritang Kecamatan Kemunig Kabupaten Indragiri
Hilir”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan maka peneliti ini akan
mengambil keputusan masalah sebagai berikut ?
1.

Bagaimana Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

2.

Bagaimana pengembangan fasilitas penunjang wisata air terjun 86 Desa
Keritang Kecamatan Kemuning ?

3.

Apa faktor penghambat pengembangan fasilitas penunjang wisata air
terjun 86?

7

C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini tidak melenceng dan cakupan nya sesuai, maka penulis
akan memberikan batasan-batasan penelitian. Agar pembahasan ini tidak
meluas penulis hanya membahas tentang bagaimana pengembangan fasilitas
penunjang wisata air terjun 86 Desa Keritang Kecamatan Kemuning
Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2009.
D.

Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:
1.

Ingin mengetahui Pengembangan pariwisata Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir

2.

Ingin mengetahui pengembangan fasilitas penunjang wisata air terjun 86.

3.

Ingin mengetahui faktor penghambat pengembangan fasilitas penunjang
wisata air terjun 86.

E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah
satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang
mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan. Selain itu diharapkan
juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang
mengambil judul yang sama dan obyek yang berbeda.
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2. Manfaat Praktis
a.

Bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan untuk menganalisis
permasalahan di lapangan tentang pengembangan fasilitas penunjang
wisata air terjun 86 desa Keritang kecamatan Kemuning kabupaten
Indragiri Hilir.

b.

Sebagai sumbangsih pengetahuan kepada mahasiswa tentang
pengembangan wisata air terjun 86 di kecamatan Kemuning.

c.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi
stakeholders yang berkaitan langsung maupun tidak langsung,
khususnya mengenai tempat wisata.

d.

Sebagai bahan untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian tingkat
pendidikan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) jurusan
Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.

F. Kerangka Teori
Agar penelitian tepat dan terarah, maka penulis menganggap perlu adanya
kerangka teori sebagai landasan berpikir guna untuk mendapatkan konsep
yang benar dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini..
1.

Teori Kenerja
Pada umumnya kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan
seseorang di dalam melakukan suatu pekerjaan. yang mengemukakan
bahwa kinerja adalah kesuksesan seseorang didalam melaksanakan
tugas. mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh
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seseorang atau sekelompokorang dalam suatu organisasi, sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar
hokum dan sesuai dengan moral maupun etika.11
Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri,
menjelaskan bahwa bagi individu penilaian kinerja berperan sebagai
umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan,
kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk
menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya.
Bila suatu organisasi mempunyai SDM yang mempunyai
tanggung jawab yang tinggi, moral yang tinggi, hokum yang andal,
maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan mempunyai kinerja
yang baik. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan, yaitu:12
a.

Bagaimana mengorganisasikan berbagai kegiatan dan memobilisasi
para karyawan yang ada dalam organisasi agar tujuan organisasi
dapat tercapai.

b.

Bagaimana mengelola para karyawan organisasi secara efektif, agar
tujuan organisasi dapat tercapai disertai efisiensi yang tinggi.

c.

Bagaimana menciptakan kondisi organisasi, sistem balas jasa dan
hukuman untuk menunjang suasana kerja agar tercapai tujuan
organisasiyang suadah ditetapkan.

11

Hanif Nurcholis, Teori Kenerja dan Pemerintahan Indonesia , (Jakarta: PT Grasindo),
hlm.223-230
12
Ibid hlm 231.
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Dari paparan teori mengenai pengertian kinerja, dapat disimpulkan
bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu yang telah dikerjakan dalam
organisasi sesuai tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan
kepada individu atau kelompok kerja guna mencapai tujuan organisasi
sesuai dengan nilai dan norma yang ada.
Sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian kinerja sangat
penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang
berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan
pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan,
promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses
manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan kegunaan tersebut,
maka penilaian yang baik harus dilakukan secara formal berdasarkan
serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan
secara objektif serta didokumentasikan secara sistematik. Dengan
demikian, dalam melalukan penilaian atas prestasi kerja para pegawai
harus terdapat interaksi positif dan kontinu antara para pejabat
pimpinan dan bagian kepegawaian.
Kinerja (performance) merupakan suatu pencapaian persyaratan
pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran
yang dihasilkan. Kinerja merupakan salah satu alat ukur bagi
pencapaian tujuan organisasi. Kinerja dapat dipandang sebagai „thing
done’. juga mengartikan kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai
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dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya.13
a.

Faktor yang mempengaruhi kenerja
Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan
(ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan
pendapat Keith Davis dalam A.A Anwar Prabu Mangkunegara
(2000:67) dalam Prabu Mangkunegara (2007, yang merumuskan
bahwa:14
1.

Faktor Kemampuan (Ability)
Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kekmpuan
potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill).
Artinya, pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas ratarata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan
genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan
terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan
lebih mudah mencapai kinerja maksimal .

2.

Faktor motivasi (Motivation)
Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan
karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan
organisasinya. Mereka yang bersikap positif (pro) terhadap
situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan

13

Sudarmanto, Teori Kenerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM, (Jakarta: PT
Gramedia), Hlm.250.
14
Wirawan, evaluasi sumber daya manusia (toeri, aplikasi dan penelitian) (jakarta : PT
selemba empat). Hlm 150.
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sebaliknya. Jika mereka bersikap negative (kontra) terhadap
situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang
rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain
hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan
pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja
Menurut Henry Simamora dalam Prabu Mangkunegara (2007 :
14) kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:
1.

2.

3.

Faktor individual terdiri dari:
a.

Kemampuan dan keahlian

b.

Latar belakang

c.

Demografi

Faktor psikologis yang terdiri dari:
a.

Persepsi

b.

Attitude

c.

Personality

d.

Pembelajaran

e.

Motivasi

Faktor organisasi terdiri dari:
a.

Sumber daya

b.

Kepemimpinan

c.

Penghargaan

d.

Struktur

e.

Job design
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Faktor

menpengaruhi

kenerja

pemerintah

dalam

perencanaan

parawisata:
a.

pеningkаtаn dаyа tаrik wisаtа

b.

pеnyеdiааn fаsilitаs rumаh mаkаn

c.

mеningkаtkаnаksеsibilitаs bеrupа аlаt trаnsportаsi

d.

pеrеncаnааn

dаlаm

mеningkаtkаn

promosi

untuk

mеnаrik

wisаtаwаn.
Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap dan
tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja
dan iklim organisasi.
Faktor internal dan faktor eksternal ini merupakan jenis-jenis
atribusi yang dibuat karyawan memiliki sejumlah akibat psikologis dan
berdasarkan kepada tindakan. Seseorang karyawan yang menganggap
kinrjanya baik berasal dari faktor-faktor internal seperti krmampuan
atau upaya, diduga orang tersebut akan mengalami lebih banyak
perasaan positif tentang kinerjanya dibandingkan dengan jika ia
menghubungkan kinerjanya yang baik dengan faktor eksternal. Sperti
nasib baik, suatu tugas yang mudah atau ekonomi yang baik.
2.

Teori Pengembagan Pariwisata
Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis
dan berkelanjutan menuju ketataraan nilai yang lebih tinggi dengan cara
melakukan penyesuaian dan koreksi berdasarkan pada hasil monitoring
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dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana. Pengembangan
pariwisata haruslah didasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan
maksud

menciptakan

menguntungkan

interaksi

diantaranya

jangka

pencapaian

panjang
tujuan

yang

saling

pembangunan

pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setepat.15
Menurut Oka A. Yoeti, bahwa pengembangan pariwisata adalah
usaha yang dilakuakan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki
objek dan daya tarik wisata yang akan

dan sedang dipasarkan.

Pengembangan pariwisata tersebut meliputi perbaikan objek dan
fasilitas-fasilitas yang ada kepada wisatawan semenjak berangkat dari
tempat tinggalnya menuju tempat tujuan hingga kembali ketempat
semula.16
Menurut Hadinoto, ada beberapa hal yang menentukan dalam
pengembangan suatu objek wisata diantaranya, promosi merupakan
suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan
dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perancanaan,
promisi

merupakan bagian penting, pendapatan dan keinginan

wisatawan adalah berbeda dengan pendapat menyuplai tranportasi.
Tranportasi mempunyai dampak besar terhadap velume dan lokasi
pengembangan pariwisata, penerimaan wisatawan yang menyediakan

15

Pradnya Paramita, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. ( Jakarta: PT.
Kompas Media Nusantara. 2008) hlm 123.
16
Oka A. Yoeti. Pemasaran Pariwisata di Indonesia ( Bandung: Angkasa Offet, 1983 )
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akomodasi dan pelayanan jasa pendukung wisata( fasilitas dan
pelayanan ).17
Pertama, lingkungan memiliki nilai hakiki yang juga bisa
berfungsi sebagai asset wisata. Pemanfaatannya bukan hanya untuk
kepentingan jangka pendek tetapi juga untuk kepentingan generasi
mendatang; Kedua, pariwisata harus diperkenalkan sebagai aktivitas
yang positif yang memberikan keuntungan bersama kepada masyarakat,
lingkungan, dan wisatawan itu sendiri; Ketiga, hubungan antara
pariwisata dan lingkungan harus dibuat sedemikian rupa sehingga
lingkungan tersebut berkelanjutan untuk jangka panjang.
Pariwisata harus tidak merusak sumber daya alam supaya masih
dapat dinikmati oleh generasi mendatang atau membawa dampak yang
dapat diterima; Keempat, aktivitas pariwisata dan pembangunan harus
peduli terhadap skala/ukuran alam dan karakter tempat-tempat kegiatan
tersebut dilakukan; Kelima, pada lokasi lainnya, keharmonisan harus
dibangun diantara kebutuhan-kebutuhan wisatawan, tempat/lingkungan,
dan masyarakat; Keenam, dunia yang cenderung dinamis dan penuh
dengan perubahan dapat selalu memberi keuntungan. Adaptasi terhadap
perubahan, bagaimanapun juga, jangan sampai keluar dari prinsipprinsip ini. Ketujuh, industri pariwisata, pemerintah lokal, dan lembaga
swadayaasyarakat (LSM) pemerhati lingkungan, semuanya memiliki
tugas untuk peduli pada prinsip-prinsip di atas dan bekerja sama untuk
17

Hadinoto, Kusudianto. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata, ( Jakarta:
UI Press, 1996 )
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merealisasikannya.ada pun yang dilakukan pemerintah daerah dalam
pengembangan parawisata.
1.

Mengajak masyarakat dalam pengembangan parawisata
Pengembangan pariwisata tentunya tidak dapat dipisahkan
dengan partisipasi. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai
objek yang hanya menerima apa yang diputuskan dari atas
(pemerintah), tetapi masyarakat pada saat ini juga harus dilibatkan
sebagai subjek dalam kerangka mengembangkan pariwisata.18
Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata
akan menyebabkan timbulnya rasa memiliki dan rasa ingin turut
memelihara potensi pariwisata yang berada di daerahnya.dalam
sebuah

Seminar

Pengembangan

Suatu

Kawasan

Bahari,

mengungkapkan bahwa pembangunan pariwisata harus dikaitkan
dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat lokal sehingga
kemajuan pariwisata akan terintegrasi dengan perekonomian
masyarakat lokal.19 Selanjutnya untuk menganalisis siapa yang
berpartisipasi,

Cohen

dan

Uthoff

menyarankan

agar

mengidentifikasi ciri-ciri khusus, mereka itu adalah20: Pertama,
penduduk setempat, Kedua, pemimpin masyarakat baik secara
formal maupun non formal, Ketiga, pejabat pemerintah, Keempat,
orang asing.

18

Manafie, Ade Hendrik, Wisatawan Dan Penerimaan Masyarakat Lokal Namberala”
(Salatiga : Tesis Master Program Pascasarjana UKMW Salatiga 2003) Hlm 21.
19
Ibid hlm 22.
20
Ibid hlm 24.
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Ketidak

terlibatan

masyarakat

lokal

dalam

kegiatan

pariwisata sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal
bukan termasuk stakeholders dari pariwisata dan merupakan
kelompok yang termarjinalisasi dari kesempatan bisnis dalam
bidang pariwisata. Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki
pengetahuan tentang fenomena alam dan budaya yang ada di
sekitarnya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan secara
finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau
terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam
dan budaya.
2.

Memberikan pemahaman enterpreneurship masyarakat lokal dalam
pengembangan.
Perkembangan pariwisata disuatu daerah secara tidak
langsung akan membawa pengaruh positif terhadap daerah itu
sendiri. Bardgett, menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan
pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Itu bisa
disaksikan melalui penyerapan tenaga kerja pada sektor perhotelan,
restoran, rumah makan, dan sebagainya. Selain itu, Alloc dan
Tetsu/ melihat bahwa pariwisata dapat menjadi bagian integrasi
pembangunan ekonomi di suatu negara jika dapat menggerakan
sektor

pembangunan

lainnya.

Misalnya,

berbagai

hotel

membutuhkan beras dan sayur, ikan dan daging yang biasanya
disediakan oleh petani, nelayan dan peternak lokal.
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3.

Peran masyarakat lokal dalam Menjaga konservasi lingkungan
hidup.
Pada bagian ini, akan dibahas beberapa konsep mengenai
peran komunitas masyarakat dalam konservasi lingkungan.
Pembahasan ini menjadi urgen, mengingat aktivitas pariwisata
tidak bisa dipisahkan dengan daya dukung lingkungan itu sendiri.
Oleh sebab itu, menjaga kondisi lingkungan agar tetap terpelihara
dan dijaga kelestariannya, menjadi penting untuk dibahas, agar
kelak dapat bermanfaat untuk saat ini dan waktu yang akan datang.
Krisis lingkungan global menjadi salah satu persoalan mendasar
dan penting yang sudah seharusnya dibicarakan (dibahas) bersama
dalam penyelesaiannya.
Keberlanjutan pengembangan pariwisata sangat tergantung
pada besarnya kontrol masyarakat lokal terhadap daerahnya. Ini
menjadi penting mengingat masyarakat lebih mengetahui dan
mengenal kondisi daerahnya dibandingkan dengan orang lain di
luar komunitasnya. Akhir-akhir ini peran masyarakat lokal dalam
partisipasinya mengontrol lingkungan tempat tinggalnya semakin
minim, sehingga berakibat terhadap (semakin) termarjinalisasi
masyarakat lokal, atau semakin terdesaknya masyarakat lokal dari.
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prosedur

pengambilan

keputusan,

dan

semakin

menghawatirkan keberlanjutan pembangunan pariwisata itu.21
G. Tinjauan pustaka
Di antara langkah penting dalam peneliti memulai aktifitas penelitiannya
adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian terlebih
dahulu yang meliliki kaitan langsung atau tidak dengan permasalahan
penelitian yang diagkat. Bahakan pustaka uga sagat diperlukan sebelum
peneliti menemukan permasalahan harus dipahami bahwa tinjaua pustaka
harus dimasukan pada jenis penelitian lapangan dan jenis penelitian pustaka22
1.

Skiripsi ini yang disusun oleh Istiana Fitriani, “ Analisis Ekonomi Objek
Wisata Kawasan Candi Muaro Jambi Dalam Persespektif Masyarakat
Desa

Muara

Jambi

Sebgai

Cagar

Budaya

Nasional”.

Skirips

imenyimpulkan nilai ekonomi atau potensi Candi Muara Jambi
masyarakat Desa Muara Jambi dalam usaha yaitu usaha souvenir, usaha
makanan, usaha pemandu wisata, usaha seni budaya Jambi. Manfaat
yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.23
Penelitian ini cenderung mengarah peningkatan ekonomi masyarakat
setempat terhadap pembangunan tempat wisata Candi Muara Jambi pelaksanaan
program yang ada dan dampak langsung terhadap masyarakat. Sedangkan

21

Alexander Johanes Wowor, “Pariwisata Bagi Masyarakat Lokal” (Salatiga : Desertasi
Doktor Program Pascasarjana Studi Pembangunan Ukws 2011)
22
Sayuti Una (Ed), Pedoman Penulisan Skiripsi, Fakultas Syariah Iain Sts Jambi Dan
Syariah Press, 2012, Hlm 34.
23
.Istiana Fitriani, “ Analisis Ekonomi Objek Wisata Kawasan Candi Moaro Jambi
Dalam Persespektif Masyarakat Desa Muara Jambi.” Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,( 2019)
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penilitian yang saya buat mengarahkan bagaimana pengembangan fasilitas
wisata Air Terjun 86 seperti pembangunan fasilitas jalan dan fasilitas lainnya

2.

Skripsi ini yang disusun oleh Sabriani, “ Peran Humas Dinas Pariwisata
Kota Jambi Dalam Mempromosikan Wisata Bersih Kampoeng Radja ”
Skiripsi

menyimpulkan

bahwa

dalam

mempromosikan

wisata

Kampoeng Radja sebagai wisata bersih yaitu mendorong pihak pengelola
untuk mempertahankan prestasi yang diraih tetap kebersihan lokasi
wisata, promosian wisata bersih dalam bentuk himbauan yang dimuat
dalam media cetak dan elektronik.24
3.

Skiripsi ini disusun oleh Salman Alparisi, “ Kebijakan Pengembangan
Ekowisata Hutan Lindung Bukit Sari Sebagai Destinasi Wiasata Alam Di
Kabupaten Tebo” menyimpulkan bahwa pengembangan ekowisata hutan
lindung

bukit

sari

cara

mendidik

tentang

fungsi

lingkungan,meningkatkan lingkungan, bermanfaat secara ekologi untuk
mencapai manfaat hutan yang sebaik-baiknya, baik langsung maupun
tidak langsung.25
Melihat beberapa skripsi yang telah terdahulu sebagai referensi
penulis bahwa tidak ada persamaan penelitian saya buat tentang
Pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata Air Terjun 86 Desa Keritang
Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian saya

24

Sabriani, “ Peran Humas Dinas Pariwisata Kota Jambi Dalam Mempromosikan Wisata
Bersih Kampoeng Radja.” Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Fakultas Dakwah, ( 2018 )
25
Salma Alparisi, “Kebijakan Pengembangan Ekowisata Hutan Lindung Bukit Sari
Sebagai Destinasi Wisata Alam di Kabupaten Tebo.” Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi. Fakutas Syariah,
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membahas tentang pengembangan pariwisata daerah dan pengembangan
fasilitas wisata air terjun 86 yang meliputi fasilitas jalan dan fasilitas
pendukung untuk pengembangan objek wisata air terjun 86 dan penelitan
yang saya buat terfokus dalam pengembangan fasilitas penunjang objek
wisata untuk pengembangan pariwisata.
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BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas
penelitian, misalnya mahasiswa melakukan penelitian guna menyusun skripsi,
tesis, atau disertasi. Dalam penelitiannya ia menggunakan metode tertentu,
misalnya metode penelitian kualitatif atau kuantitatif, atau berbagai jenis
metode penelitian lainnya, misalnya metode penelitian deskriptif, studi kasus
dan eksploratif.26
A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis
empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan
dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian
yang di lakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang
terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan
fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah data yang di butuhkan
terkumpul kemudian kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya
menuju pada penyelesaian masalah.27

26
27

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014) hlm. 43.
Umar, Metode Penelitian untuk skripsi, ( Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2011)

hlm. 28.
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B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Keritang Kecamatan
Kemuning kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata kabupaten Indragiri Hilir. Dengan subjek penelitian Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir dan Desa Keritang.
Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah
tersebut.
C. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data
sekunder.
b. Data Primer
Data primer adalah data pokok yang di perlukan dalam
penelitian, yang di peroleh secara langsung dari sumbernya,
ataupun dari lokasi objek penelitian, keseluruhan data hasil
penelitian yang di peroleh di lapangan. 28 Dalam hal ini yang di
maksud dengan data primer adalah data yang peroleh secara
langsung secara langsung melalui observasi lapangan dan
melalui wawancara terhadap pemerintah daerah dan masyarakat
untuk mengetahui Pengembangan Fasilitas Penunjang Air
Terjun 86 Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten
Indragiri Hilir.

28

Ibid, hlm 34
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c.

Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang didapatkan oleh orang
melakukan penelitian dari data yang sudah ada sebelumnya yang
berkaitan dengan kajian penelitian. Data sekunder merupakan
data primer yang telah di olah lebih lanjut dan di sajikan dengan
baik pihak pengumpul data data primer atau pihak lain.29 Dengan
kata lain data sekunder adalah data sejumlah keterangan yang di
peroleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara, data
yang di maksud adalah data berupa dokumen - dokumen Desa
Keritang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Indragiri Hilir.

2.

Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh
sumber data

juga disesuaikan dengan instrument dari pengumpulan

data yang digunakan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini
terdiri dari orang dan materi berupa barang dan benda yang
berbentuk keadaan dan pengembangan fasilitas penunjang wisata air
terjun 86 Desa Keritang Kecamatan Kemuning meliput: kepala dinas
pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir, kepala Desa Keritang,
Masyarakat.

29

Ibid, halm 36
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D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh
penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:
1. Observasi
Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi
kegiatan

pemuatan

perhatian

terhadap

suatu

objek

dengan

menggunakan seluruh indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan,
melalui penglihatan penciman, pendengaran, peraba, pengecap. Jadi
dalam artian teknik observasi dapat di lakukan dengan tes, kuesioner,
rekaman gambar, dan rekaman suara. Maka peneliti melakukan
pengamatan secara langsung di lapangan. Sebagai objek penelitian ini
dengan menggunakan teknik obsevasi non parstisipan. Kedudukan
peneliti hanyan sebagai pengamat dan selama proses observasi akan
dibuat catatan – catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data
kembali 30.
2. Wawancara
Wawancara adalah suatu proses interaksi dan dan komunikasi
untuk mendapatkan informasi yang hanya diperoleh dengan cara
bertanya langsung dari responden. Intrumen ini digunakan untuk
mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan
data baru yang tidak terdapat dalam dekumen. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur sebagai
30

hlm. 37

Sayuti Una ( ed ), Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi ( Jambi: Syariah Press 2014)
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intrumen pelengkap observasi dalam pengumpulan data terkait
Pengembangan Fasilitas Penunjang Air Terjun 86 Desa Keritang
Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun yang di
wawancara yaitu: Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan
Pengembangan Pariwisata, Pemerintah Desa, Masyarakat.31
3. Dokumentasi
Dokumentasi

adalah

peristiwa

penting

yang

sudah

berlaku.

Dokumentasi

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya

monumental dari seseorang. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti
dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber,
tetapi informasi diperoleh dari macam – macam sumber tertulis atau
karya yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya,
karya seni dan karya fikir.32
Dokumentasi ini diperlukan untuk melengkapi data dari pengguna
data observasi dan wawancara. Dokumtasi ini penulis gunakan untuk
memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan
Pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata Air Terjun 86 Desa
Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

31

Singaribun dan Sofia Effendi, Metode Penelitian Surve ( Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia, 2008) hlm,192
32
Djaman Satori dan Aan Komariah, Metologi Penelitian Kualitatif ( Bandung:
Alfabeta,2013) hlm. 148
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E. Unit Analisis Data
Penelitian ini menggunakan unit analis data agar sampai kepada
objek penelitian. Adapun unit analisis data dari penelitian ini adalah
keadan dan pengembangan fasilitas penunjang air terjun 86 Desa Keritang
Kecamatan

Kemuning

Kabupaten

permasalahan yang akan diteliti

Indragiri

Hilir

sebagai

pokok

untuk mengukur evaluasi

dari

pengembangan fasilitas penunjang air terjun 86
1. Analis Dominan
Analisis dominan biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran
atau pengertian yang bersifat umum atau relatif menyeluruh tentang
apa yang mencangkup pada pokok permasalahan yang diteliti.33 Analis
domain ini juga digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.
2. Analisis Taksonomi
Analisis taksonomi adalah analisis yang lebih rinci pada fokus
penelitian yang ditetapkan namun terbatas pada domain tertentu yang
sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan dan menjelaskan fokus
yang menjadi sasaran semula penelitian.34 Analisis taksonomi ini juga
digunakan untuk menganalis data tentang keadaan pengembangan
fasilitas penunjang wisata air terjun 86 Desa Keritang Kecamatan
Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

33

Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi, ( Malang : YA3
Malang, 1990).hlm 91
34
Ibd, hlm 98
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis dengan menggunakan model kualitatif. Menurut Miles dan
Huberman, terdapat tiga tehnik analisis data kualitaif yaitu reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.35 Dalam penelitian kualitatif
tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul,
atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.
Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses
analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang.
Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Dalam model
ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut:
1.

Reduksi Data
Mereduksi data ialah aktifitas peneliti dalam memilih dan
memilah data yang relavan untuk disajikan. Mereduksi data yang
diperoleh dari hasil wawancara, data wawancara ini telah yang telah
direkam kemudian di transkipkan dengan tujuan memudahkan
peneliti memilih data-data yang sesuai untuk di analisis. Mereduksi
data yaitu data yang diambil merupakan data penting tentang

35

Matthew Miles B, Huberman A. Miche, Analisis data kualitatif, (Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 1992), hal.16.

29

Pengembangan Fasilitas Penunjang wisata air terjun 86 Desa
Keritang Kecamatan kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
2. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data
yang ada secara sederhana, rinci, utuh dan integrative yang
digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya
dalam menarik kesimpulan dari data yang ada
3. Penarikan kesimpulan
Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang
disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik
adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.
Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat tentang
kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau sebaliknya. Penarikan
kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses
penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan
selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha
untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan,
yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan dan persamaan dan halhal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan yang
tentative namun dengan bertambahnya data melalui verifikasi terus
menerus akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat
grounded (dasar).36 Kesimpulan ini merupakan data yang mengenai

36

Ibid, hal. 110.
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dengan data yang bersangkutan dengan Pengembangan Fasilitas Air
Terjun 86 Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri
Hilir.
G. Sistematika Penulisan
Ada pun sistematikanya sebagai berikut:
Bab pertama: membahas megenai pendahuluan yang terdiri dari subbab
sebagai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, sistematika penulisan.
Bab kedua:

membahas megenai motode penelitian.

Bab ketiga:

membahasan mengenai gambaran desa keritang kecamatan
kemuning

Bab keempat: membahas tentang Pengembangan Fasilitas Penunjang
Wisata Air Terjun 86 Desa Keritang Kecamatan Kemuning
Kabupaten Indragiri Hilir
Bab kelima:

penutup yang terdiri dara:kesimpulan dan saran – saran
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H. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan penelitian dalam melakukan penelitian di lapangan,
maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel
jadwal penelitian sebagai berikut
Bulan dan Tahun

No

Jenis Kegiatan

Oktober
2019

Januari
2020

Februari
2020

Mei
2020

Juni
2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

Pengajuan

X

judul
2

Pembuatan

x

Proposal
3

perbaikan dan

X

seminar
4

Surat izin

X

Riset
5

Pengumpulan

X

data
6

Pengolahan

X

Data
7

Pembuatan

x

laporan
8

Bimbingan dan

x

Perbaikan
9

Agenda dan
ujian skripsi

10

Perbaikan dan
Penjilidan

x

X
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELTIAN

A.

Sejarah Desa Keritang
Desa Keritang terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu
kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri
dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas
perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut Utara : Kabupaten Pelelawan
Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi jambi Barat :
Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi

Riau Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah
endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan
payau (mangrove), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas
leih kurang 1.082.953,06 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3
Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa
daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari
permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatatn
Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.37 2 Dengan ketinggian
tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut,
apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelahbelah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau37
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pulau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi untuk mengembangkan
daerah pada sector ekonomi.
Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir
maka salah satu factor pendukungnya adalah dengan memperbaiki system
pelayanan publik sehingga dapat mengundang investor dalam menanamkan
modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilit memiliki
potensi alam yang baik berupat pertanian, pertambangan, perikanan,
maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri dan
berbagai potensi lainnya. Dalam perdagangan dan jasa masyarakat
Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke daerah-daerah seperti Jambi,
Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Malaysia dan Singapore. Untuk
kawasan Industri, dapat menciptakan peluang bisnis dan investasi pada
bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor perdagangan kapal
barang dan ferry, pengembangan jasa peti kemas dan pengolahan kawasan
industry. Pelayanan publik yang baik akan mendorong pemberdayaan
potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam setiap usaha
memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor pendukung
dalam kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai kesejahteraan
Masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten
Indragiri Hilir.
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B. Struktur Organisasi Desa Keritang 38

C. Tugas Pegawai Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten
Indragiri Hilir.
1. Tugas Kepala Desa
a.

Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa.

b.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa,
melaksanakan pembangunan , pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat

c.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a)
Kepala Desa memiliki fungsi – fungsi sebagai berikut:

38
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d. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja
pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah
pertanahan,pembinaan ketentraman dan ketetiban, melakukan
upaya perlindungan masyarakat, adminsitrasi kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah.
e. Melaksanakan pembangunan,seperti pembangunan sarana
prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan.
f. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan
kewajinban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya
masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
g. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi,politik, lingkungan
hidup,pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang
taruna.
h. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan
lembaga lainnya.
2. Tugas Sekretaris Desa
a.

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat
Desa.

b.

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa

c.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekretaris desa mempunyai fungsi :
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1)

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat,arsip,dan ekspedisi.

2)

Melaksanakaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,penyiapan
rapat,pengadministrasian

aset,inventarisasi,

perjalanan

dinas,dan

pelayanan umum.
3)

Melaksanakan urusan keuangan seperti urusan administrasi keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan,dan administrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

4)

Melaksanakan

urusan

perencanaan seperti

menyusun

rencana

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginpentarisir data-data
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan.
3. Tugas BPD
Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga
tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam
dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman
pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga memiliki kekuatan untuk
menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui
beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi

37

masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD
dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam
merumuskan langkah kebijakan desa.
BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa
yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya
dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD
juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan
desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BDP dalam
ranah politik dan sosial desa.
D. Visi dan Misi
1. Visi
“Terwujudnya Masyarakat Desa keritang Yang Berakhlak Mulia, Sehat,
Cerdas dan Sejahtera”39Rumusan Visi tersebut merupakan suatu
ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa
Keritang baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam)
tahun ke depan Desa Keritang mengalami suatu perubahan yang lebih baik
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi
dengan dilandasi semangat gotongroyong dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.
2. Misi
a. Penempatan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi;

39
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b. Meningkatan profesionalisme perangkat desa sebagai pelayan
masyarakat;
c. Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat;
d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan
ekonomi, social budaya,pertahanan dan keamanan;
e. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan, cepat
tanggap untuk berobat dan peningkatan pendidikan dengan tuntas
wajib belajar;
f. Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber pendapatan utama
masyarakat;
g. Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi
melalui perbaikan sarana dan prasarana umum.40
E. Keadaan penduduk
Jumlah penduduk Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten
Indragiri Hilir pada saat di bentuk 3.065 jiwa. Berdasarkan data pada tahun
2018 jumlah penduduk Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten
Indragiri Hilir adalah 5.236 jiwa. Ekonomi Desa Keritang sangat tergantung
kepada hasil perkebunan karet, kelapa sawit, dan pinang. Dengan mata
pencarian penduduk 40% sebagai petani karet, 20% petani kelapa sawit, 10%
petani sawit,10% sebagai pedagang, 20% lainya bekerja sebagai PNS dan
bekerja serabutan.

Penduduk asli Desa Keritang adalah suku melayu

sebagaimana halnya suku-suku melayu yang ada di daerah Indragiri Hilir

40
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lainnya, suku melayu didaerah ini juga memiliki sistem kekerabatan yang
bersifat parental dan beragama islam, hal tersebut terlihat datangnya dan
menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung
terus menerus dan diikuti dengan pembaharuan atau asimilasi antara suku
melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Penduduk Desa Keritang
disamping suku melayu ada suku jawa dan suku minang. Mayoritas penduduk
Desa Keritang adalah beragama islam, menyusul agama prostestan dan
katolik, jumlah ibadah di Desa Keritang cukup memadai,terdapat 6 buah
masjid,2 langgar/ surau dan 2 gereja. Perdagangan saran yang terdapat di
Desa Keritang antara lain kelompok pertokoan sebanyak 20 buah, pasar
tradisional 2 buah, rumah ,makan 16 buah. Jumlah Bank di Desa Keritang
Sebanyak 2 buah, dimana bank pemerintah 1 buah dan bank swasta 1 buah
yang masing- masing di tempatkan di dusun pendowo Desa Keritang.41
1.

Pendidikan
Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat
manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi
pendidikan sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi. Tingkat dan
kualitas pendidikan yang memadai seseorang akan memilki peluang dan
kemampuan usaha yang memadai pula dan pada giliranya akan
memperoleh penghasilan ekonomi yang baik. Selain itu dari pada

41
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kuantitas dan kualitas serta pendistribusian tenaga guru ada persoalan
lain yang juga harus diastasi baik kuantitas maupu kualitas.
Tabel II Sarana Pendidikan Desa Keritang42
NO

JUMLAH

1.

Sekolah dasar (SD)

5

2.

Sekolah menengah Pertama (SMP)
Sekolah menengah Atas (SMA)
(SMK)

3

4.

MI

1

5.

MTS

2

6.

MA

1

JUMALAH

15

3.

2.

JENJANG PENDIKAN

2

Tempat Ibadah
Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi
pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan”
pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan
tempat melakukan ibadah. Artinya fungsi rumah ibadah di samping
sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan
yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual
keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik dan salah
satu tempat ibadah didesa keritang dengan meliliki masjid sejumlah 2
buah, musolla 2 buah dan gereja 2 buah, dan itu dapat menunjang
42
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masyarakat dengan beribadah dengan agamanya masing-masing serta
menciptakan kerukunan dalam umat beragama ksusunya di desa keritang.
Tabel III:Sarana Tempat Ibadah Desa Keritang.43
NO

Sarana ibadah

JUMLAH

1.

Masjid

2

2.

Musolla

2

3.

Gereja

2
Jumlah

3.

6

Sarana kesehatan
Sarana

kesehatan

tersebut

yang

selalu

dimanfatkan

oleh

masyarakat, ondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap
dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.[1] Pemahaman
tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu. Berkembangnya
teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang
untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri, dan berpartisipasi
aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial
berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu,
kondisi sosial, genetik dan biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan
fi perti untuk mengobati segala macam penyakit mereka kesehatan
tersebut juga selalu di kunjung oleh masyarakat Desa Keritang dengan
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meliliki puskesma 1 buah, putus 1 buah dan posyandu 1 buah itu bisa
memacu untuk meningaktakan kesehatan di desa keritang tersebut.
Tabel III:Sarana Tempat Ibadah Desa Keritang.44
NO

SARANA KESEHATAN

1.

Puskesmas

1

2.

Putus

1

3.

Posyandu

1
Jumlah

44

JUMLAH

3
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
1.

Mempromosikan objek wisiata
Promosi merupakan kegiatan yang ditunjukan untuk mempengaruhi
konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang
ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka
menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Promosi pada hakekatnya
adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang
berusaha menyebarkan informasi, memperoleh atau membentuk dan
mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar
bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan. 45
Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang rencana
induk pengembangan pariwisata daerah pasal 21 tentang Promosi dan
Pelayanan Informasi. Harus dimulai dari peningkatan kunjungan
wisatawan, dilakukan kegiatan promosi dan pelayanan informasi
pariwisata dengan mempaatkan teknologi komunikasi dan informasi
dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.46
Wawancara bersama Esti Naruliza selaku kepala dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan
bahwa:

45
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“Dalam hal ini Pengembangan pariwisata di Kabupaten Indragiri
hilir ini mempokuskan dalam bidang promosi, promosian wisata
tersebut melalui media sosial dan masyarakat penggiat wisata
setiap daerah supaya objek wisata di Kabupaten Indragiri Hilir ini
terkenal oleh wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar
negeri dan dalam bidang pembangunan sarana dan prasana belum
optimal karena anggran belum memadai untuk pembangunan
fasilitas pendukung disetiap objek wisata di Kabupaten Indragiri
Hilir ini.47
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
pengembangan pariwisata daerah kabupaten Indragiri Hilir memfokuskan
dalam

bidang

promosi

dan

tidak

mempokuskan

tentang

pengembambangan pembangunan fasilitas dan sarana yang lain.
Wawancara bersama Juwita sari selaku kasi pengembangan
destinasi dan pemasaran wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga
Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:
Pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten Indragiri Hilir demi
terpenuhinya kualitas dan kuantitas ke pariwistaan daerah. Dan
pengembangan usaha sarana wisata diarahkan untuk membentuk
Suasana yang memiliki corak yang memiliki corak khas daerah.48
Pariwisata di Indonesia pada dasarnya mulai menunjukan
perkembangan dan pertumbuhan menjadi sebuah industri yang berdiri
sendiri. Namun yang masih harus diperhatikan bersama bahwa sampai
sejauh ini kesadaran dan pengertian tentang pariwisata belum sampai
menyentuh masyarakat secara umum. Indonesia merupakan salah satu
negara yang memiliki tingkat sumber daya alam yang berlimpah, baik
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daratan, udara, maupun di perairan. Selain itu, Indonesia merupakan
suatu negara yang memiliki keaneragaman budaya dan mempunyai nilai
sejarah yang tinggi.
Hal itu terwujud dari banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah
di berbagai tempat. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang
penting bagi pengembangan kepariwisataan khususnya wisata alam dan
wisata yang benilai sejarah. Perkembangan yang terjadi saat ini, pada
dunia

kepariwisataan

menunjukan

trend

yang

positif

sehingga

menimbulkan rasa optimis yang dalam bagi mereka yang bergerak di
sektor pariwisata dengan ditunjang oleh pengembangan teknologi yang
modern di bidang komunikasi serta transportasi.
Wawancara bersama Aton Sitanggang selaku Staf Desa Keritang
mengatakan bahwa:
Memajukan ke pariwisataan daerah, perlu diadakan pengeloaan dan
pengembangan pariwisata dalam meningkatkan kemampuan
sumber daya manusia yang diarahkan kepada peningkatan
profisonalisme, pengembangan yang) dapat dilaksanakan melalui
bidang pendidikan, pelatihan, magang ataupun studi banding,
pelaksanaan pengelola maupun pengembangan pariwisata wajib
menjaga dan melestarikan dilingkungan daerah tersebut.
2.

Cara Pengembangan Parawisata di Kabupaten Indragiri Hilir
Bedasarakan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6
Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPDA) Pasal 5 berbunyi:
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a.

Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata,
Objek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW), sarana dan prasarana serta
investasi pengembangan pariwisata dearah

b.

Pedoman bagi pengawasan dan pengedalian pemanfaatan kawasan
pariwisata dan pengembangan pariwisata

c.

Penjabaran pola dsar pengembangan dearah pada sektor pariwisata

d.

Penjabaran pemafaatan ruang berdasarkan renacana tata ruang
kabupaten

e.

Dasar penetapan beban kenerja guna menemukan pola pengukuran
kinerja keapariwisatan.
Pariwisata salah tempat menunju tempat lain yang bersifat

sementara, yang biasanya dialkukan orang-orang yang menyegarakan
pikiran setelah berkerja terus dan memanfaatkan waktu libur denga
menghabiskan waktu bersama kelurga untuk berkreaksi. Berdasarkan
peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Pasal 14
berbunyi :49
a. Usaha prasarana pariwisata meliputi :
b. Pembanguna
c. Pengelolaan
d. Penyedian Fasilitas Dan
e. Pelayanan
49
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Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mencapai sasaran demi
terpenuhinya kualitas kepariwisataan daerah.Pengembangan usaha sarana
wisata diarahkan untuk membentuk Susana lingkungan yang memiliki
corak khas daerah.okasi pengembangan usaha sarana pariwisata
disesuaikan dengan keperluan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
Pengembangan yang harus diperhatikan adalah akses Jalan diperlukan
untuk membuka akses dan pengembangan Air Terjun 86 agar lebih baik
dan dikenal banyak orang sehingga kedepan akan membantu peningkatan
ekonomi warga setempat pembangunan jalan ini disampaikan dalam
Musrenbang tingkat Kecamatan Kemuning dan Rapat SKPD beberapa
waktu lalu.
Dengan terealisasinya kegiatan ini nantinya akan meningkatkan
jumlah kunjungan wisata di daerah tersebut dan merupakan potensi untuk
membantu peningkatan usaha warga di daerah tersebut. Usulan
pembangunan jalan ini tidak hanya oleh masyarakat saja, tapi juga
diusulkan Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten
Indragiri Hilir sehingga persoalan membangun ini dapat terelisasi dengan
cepat dan mendapat dukungan semua pihak."Kami berharap akan
mendapat respon semua pihak sehingga objek wisata ini akan semakin
berkualitas. Diterangkannya, pembangunan jalan ini sedang dilakukan
pengkajian dan dipertimbangkan, karena juga harus mengacu kepada asas
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manfaat dan prioritas pembangunan. Seperti pembangunan infrastruktur
di pedesaan dan kecamatan di Indragiri Hilir Provnsi Riau.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang kepariwisataan.50 disebutkan bahwa pariwisata adalah
berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta
layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan
pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani
kebutuhan wisatawan.
Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah
negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan kemudahan, jasa dan faktor
penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat,
agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan. Tujuan perjalanan dapat
bersifat pelancongan, bisnis, keperluan ilmiah, bagian kegiatan agama,
muhibah atau juga silahturahim. Pariwisata adalah suatu fenomena
kebudayaan global yang dapat dipandang sebagai suatu sistem. Dalam
model yang dikemukakan oleh Leiper, pariwisata terdiri atas tiga
komponen yaitu wisatawan (tourist), elemen geografi (geographical
elements) dan industri pariwisata (tourism industry).
Dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah
ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan
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hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang
beranekaragam. bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan
yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta
masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawanwisatawan ini serta para pengunjung lainnya.
Pariwisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami
yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan
melestarikan

kehidupan

dan

kesejahteraan

penduduk

setempat.

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. Inhil sebagai Kabupaten yang
sedang

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 di Inhil tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Inhil masih
menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan
nasional sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara
Pariwisata lebih populer dan banyak dipergunakan dibanding dengan
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terjemahan yang seharusnya dari istilah tourism, yaitu turisme,
terjemahan yang seharusnya dari tourism adalah wisata. Yayasan Alam
Initra Indonesia membuat terjemahan tourism dengan turisme. Di dalam
tulisan ini dipergunakan istilah pariwisata yang banyak digunakan oleh
para

rimbawan,

mempergunakan

istilah

pariwisata

untuk

menggambarkan adanya bentuk wisata yang baru muncul pada dekade
delapan puluhan.Pengertian tentang pariwisata mengalami perkembangan
dari waktu ke waktu. Namun, pada hakekatnya, pengertian pariwisata
adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian
area yang masih alami (natural area), memberi manfaat secara ekonomi
dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas
dasar pengertian ini, bentuk pariwisata pada dasarnya merupakan bentuk
gerakan konservasi yang dilakukan o!eh penduduk dunia. Eco-traveler
ini pada hakekatnya konservasionis.
Pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam
dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan
pariwisata. di beberapa wilayah berkembang suatu pemikiran baru yang
berkait dengan pengertian pariwisata. Fenomena pendidikan diperlukan
dalam bentuk wisata ini. Hal ini seperti yang didefinisikan pariwisata
adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan
dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat
dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Definisi ini memberi penegasan
bahwa aspek yang terkait tidak hanya bisnis seperti halnya bentuk
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pariwisata lainnya, tetapi lebih dekat dengan pariwisata minat khusus,
alternatife tourism atau special interest tourism dengan obyek dan daya
tarik wisata alam. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka terdapat
lima hal penting yang mendasari kegiatan pariwisata :51
1.

Perjalanan wisata yang bertanggung jawab, artinya bahwa semua
pelaku kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab terhadap
dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap
lingkungan alam dan budaya

2.

Kegiatan pariwisata dilakukan di daerah-daerah yang masih alami
(nature made) atau ke daerah-daerah yang dikelola berdasarkan
kaidah alam.

3.

Tujuannya selain untuk menikmati pesona alam, juga untuk
mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai
berbagai fenomena alam dan budaya.

4.

Memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam.

5.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Pendit ada beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara
lain:

a.

Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan
untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara
mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri,
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mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka,
cara hidup mereka, kebudayaan dan seni meraka.
b.

Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan
tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di
mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti
jasmani dan rohani.

c.

Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan
perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja
bermakasud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu
tempat atau Negara.

d.

Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi
pameran - pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti
pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

e.

Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan
pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks
atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk
mengadakan peninjauan atau penelitian.

f.

Wisata Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau,
pantai atau laut.

g.

Wisata

Cagar

Alam,

yaitu

jenis

wisata

yang

biasanya

diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan
usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar
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alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang
kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
h.

Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi
pasangan - pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu
dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan
perjalan.
Definisi wisatawan menurut Norval adalah setiap orang yang

datang dari suatu Negara yang alasannya bukan untuk menetap atau
bekerja di situ secara teratur, dan yang di Negara dimana ia tinggal untuk
sementara itu membalanjakan uang yang didapatkannya di lain tempat,
sedangkan menurut Soekadijo wisatawan adalah pengunjung di Negara
yang dikunjunginya setidak-tidaknya tinggal 24 jam dan yang datang
berdasarkan motivasi:
1.

Mengisi waktu senggang atau untuk bersenang-senang, berlibur,
untuk alasan kesehatan, studi, keluarga, dan sebagainya.

2.

Melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis.

3.

Melakukan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan
atau sebagai utusan (ilmiah, administratif, diplomatik, keagamaan,
olahraga dan sebagainya).

4.

Dalam rangka pelayaran pesiar, jika kalau tinggal kurang dari 24
jam.
Kabupaten Inhil merupakan salah satu daerah yang memiliki

keanegaraman hayati yang tinggi berupa sumber daya alam yang
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berlimpah, baik di daratan, udara maupun di perairan. Semua potensi
tersebut

mempunyai

peranan

penting

bagi

pengembangan

kepariwisataan, khususnya wisata alam. Potensi Obyek wisata alam yang
dimiliki keritang, antara lain berupa keanekaragaman hayati, keunikan
dan keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam,
peninggalan sejarah/budaya yang secara optimal untuk kesejahteraan
masyarakat. Keseluruhan potensi obyek wisata alam ini merupakan
sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan
media pendidikan dan pelestarian lingkungan.
Pengembangan Obyek wisata alam obyek wisata alam sangat erat
kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya hutan dalam
konteks pembangunan ekonomi, sehingga selalu dihadapkan pada
kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan
hutan, pemerintah daerah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam
suatu sistem tata ruang wilayah.
Kendala pengembangan obyek wisata alam berkaitan erat dengan:
Instrumen kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi
kawasan untuk mendukung potensi obyek wisata alam; Efektifitas fungsi
dan peran obyek wisata alam ditinjau dari aspek koordinasi instansi
terkait; Kapasitas institusi dan kemampuan SDM dalam pengelolaan
obyek wisata alam di kawasan hutan; dan Mekanisme peran serta
masyarakat dalam pengembangan pariwisata alam. Jadi pemerintah
Kabupaten Inhil belum sepenuhnya Efektif dalam pengembangan Objek
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wisata, khusunya Ojek wisata Air Terjun 86 yang terletak di Desa
Kritang Kecamatan Kemuning.
B. Pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata Air Terjun 86 Desa Keritang
Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
1.

Pengembagan prasarana objek wisata air terjun 86
Objek Wisata Air Terjun 86 memiliki potensi yang sangat baik
dengan pariwisata yang berbasis lingkungan yang indah dan asri.
Keunggulan yang dimiliki meliputi keindahan alam yang masih asli
karena lokasi objek wisata ini berada di tengah-tengah desa yang berada
di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir di
daerah perbukitan, selain itu keunikan yang dimiliki yaitu adanya air
terjun yang begitu indah, merupakan paket wisata yang lengkap bagi
keluarga, serta keramahan masyarakat sekitar objek wisata.
Wawancara bersama marno sebagai wisatawan lokal mengatakan
bahwa:
Air terjun 86 merupakan objek wisata yang sangat indah dengan
pemandangannya yang asri dan eksotis, dengan beaground yang
dikeliling perbukitan yang sangat indah. Namun sayang sekali
akses menuju ke Air Terjun 86 itu sangat memprihatikan, dengan
jalannya yang terjal serta di iringi batuan” yang kecil sehingga sulit
bagi masyarakat atau saya sebagai wisatawan lokal menumpuh
akses ke Air Terjun 86 tersebut. Pemerintah di sini di harapakan
peduli terhadap pengembangan Pariwisata Khususnya Air Terjun
86 yang merupakan objek wisata yang mempunyai nilai yang lebih
dari pada objek wisata lainnya. 52
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Desa keritang merupakan objek wisata baru yang kurang lebih
lima tahun berjalan memiliki trend peningkatan jumlah pengunjung tiap
tahunnya. Penunjang fasilitas sangat memprihatinkan apalagi jalan
menuju objek wisata tersebut sangat untuk dilalui oleh kendaraan roda 4
mengigat lokasi sangat terjal dan curam. yang ditunjang dengan
perbaikan 10 sarana maupun penambahan fasilitas-fasilitas baru.
Wawancara bersama ibuk juwita sari sebagai kasi pengembangan
Distinasi wisata dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten
Indragiri Hilir mengatakan bahwa:
Pengembangan objek wisata yang dilakukan oleh pemerintah
kabupaten Indragiri Hilir khsusnya air terjun 86 yang berada di
desa keritang secara keseluruh belum optimal sampai tahun 2020
ini, di kerenakan anggaran yang minim yang dikeluarkan oleh
PEMDA Kabupaten Indragiri Hilir untuk pembangunan dan
fasilitas penunjang untuk objek wisata air terjun 86 tersebut, dan
PEMDA Kabupaten Indragiri memfokuskan
dalam bidang
mempromosikan objek wisita air terjun 86 tersebut kedapa
masyarakat local maupun kepada wisatawan yang mau berjunjung
ke daerah kami.53
Namun, kemampuan daya tarik objek wisata ini belum begitu luas
dikenal masyarakat luas karena pengunjung masih didominasi dari
Kabupaten Indra Giri Hilir dan sekitarnya, selain itu promosi yang belum
maksimal, kondisi jalan yang rusak, dan sedikitnya alat transportasi
umum menyebabkan sedikitnya minat masyarakat untuk berkunjung ke
Air Terjun 86 sehingga menghambat perkembangan objek wisata ini.
Oleh karena itu untuk mengetahui penyebab sesungguhnya dan
53
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memperoleh solusi dalam mengatasi masalah ini perlu dilakukan analisis
dengan

memahami

faktor

internal

dan

faktor

eksternal

yang

mempengaruhi tingkat kunjungan objek wisata Air Terjun 86.
Wawancara bersama Priyono sebagai masyarakat Desa Keritang
mengatakan bahwa:
Saya sebagai masyarakat Desa Kritang, melihat Objek Wisata Air
Terjun 86 Sangat indah dan penuh panorama yang asri, namun
banyak di temui banyak pengunjung yang membuang sampah
sembarangan, yang pandangan bagi yang berkunjung di Wisata Air
Terjun 86, karena Air Terjun 86 ini, tidak kalah menariknya seperti
air terjun lainnya yang ada di Provinsi Riau, hanya saja tempat
yang jauh, jalan yang masih belum memadai menjadikan Air
Terjun 86 ini sedikit tersisih atau jarang di dengar di telinga
masyarakat khususnya masyarakat Riau. Air Terjun 86 ini terletak
di Dusun Simpang Pendowo, Desa Desa Keritang Hulu, Kecamatan
Kemuning Indragiri Hilir, Riau, karena lokasinya terletak di
kilometer 86 jalan raya Lintas Timur Sumatra . Air Terjun yang
berada di Taman Nasional Bukit Tiga puluh ini pempunyai
ketinggian sekitar 30 meter, dengan kemiringan sudut hampir 90
derajat, debit airnya cukup besar sehingga dari jarak 10 meter saja
Anda sudah dapat merasakan hempasan Air Terjun 86 ini. Air
Terjun ini merupakan hulu dari Sungai Nderlang. Debit airnya akan
tetap stabil meskipun sedang musim kemarau, jadi Anda yang ingin
berkunjung ke Air Terjun 86 ini tidak perlu khawatir mengenai
cuaca.54
Pariwisata dapat sebagai suatu perjalanan dari satu tempat menuju
tempat lain yang bersifat sementara, biasanya dilakukan orang-orang
yang ingin menyegarkan pikiran setelah bekerja terus dan memanfaatkan
waktu libur dengan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk
berekreasi. Alasan seseorang berwisata diantaranya adanya dorongan
keagamaan seperti berekreasi ke tempat-tempat suci agama untuk

54
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mendalami ilmu tentang agama dan ada juga yang bertujuan untuk
berolahraga atau sekedar menonton pertandingan olahraga.
Wawancara bersama Estina Naruliza Sebagai Kepala Bidang Dinas
Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri hilir Mengatakan
Bahwa:
Adanya pariwisata untuk bisa mendapatkan pendapatan bagi
masyarakat setempat khsusnya Desa Keritang karena bisa
membantu ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM)
adanya air terjun 86 diharapkan agar masyarakat luar ataupun
mancanegara bisa melihat pesona yang ada di air terjun
86.pemerintah akan terus berusaha memperbaiki hal seperti
jaringan yang dapat di ekspos ke dunia maya agar pariwisata yang
ada di desa keritang bisa menjadi produk andalan di bidang
pariwisata yang ada di desa keritang.55
Dari

sudut

sosial,

kegiatan

pariwisata

akan

memperluas

kesempatan tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun
yang tidak langsung berkaitan dengan kepariwisataan. Pariwisata akan
dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengenalan dan cinta terhadap
tanah airnya, sehingga dapat memotifasi sikap toleransi dalam pergaulan
yang merupakan kekuatan dalam pembangunan bangsa, selain itu juga
pariwisata mampu memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap
nilai-nilai kehidupan.
Dari sudut ekonomi bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan
sumbangan terhadap penerimaan daerah bersumber dari pajak, retribusi
parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan
55
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mancanegara

yang

berkunjung.

Adanya

pariwisata

juga

akan

menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai dan
menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki berbagai macam obyek
wisata diantaranya wisata alam, wisata buatan, dan wisata sejarah yang
apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat maka akan
menjadi daerah tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu,
dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka 3 secara
langsung akan menambah Pendapatan asli Daerah

dan pendapatan

masyarakat sekitar objek wisata.
Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik
bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata
adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona
alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan
peningkatan

nilai

tambah

sumber daya

secara

terpadu antara

pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran
pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam
rangka pengembangan pariwisata. bahwa mengembangkan pariwisata
melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner
dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis,
agronomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak
merusak lingkungan.

60

Wawancara bersama Nazarudin sebagai kepala Desa Keritang
mengatakan bahwa:
Diharapkan sekali dukungan dan support dari masyarakat dan
pemerintah, semuanya harus ikut berpartisipasi dalam
mengembangkan wisata air terjun 86 yang ada di kabupaten
indragiri hilir, pemerintah harus lebih memperhatikan akses jalan
agar wisatawan bisa nyaman melewati akses jalan menuju wisata
air terjun 86 karena sampai detik ini banyak sekali keluhan
masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus memperbaiki
infrastruktur dan sarana agar masyarakat lokal maupun
mancanegara bisa melihat pesona alam yang eksotis yang ada di
kabupaten indragiri hilir karena banyak sekali keuntungan yang di
dapat apabila infratruktur dan sarana disana itu memadai.56

Gambar 1.1 kondisi jalan menuju ke air terjun 86

56
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Gambar 1.2 air terjun 86 Desa keritang kecamatan Kemuing
Keindahan alam yang tersembunyi di Desa keritang Kecamatan
Kemuning kabupaten Inhil Provinsi Riau, Airnya tampak alami tetapi
belum terawat dengan maksimal.Kepala Desa Keritang Kecamatan
Kemuning kabaupaten Inhil Provinsi Riau Nazaruddin kepada investigasi
mengatakan,pihaknya sudah berupaya membenahi jalan dan lokasi air
terjun tapi kemampuan terbatas jadi saya sangat mengharapkan perhatian
dan bantuan pemerintah.”Semua yg kami kerjakan hanya seadanya untuk
mengajak masyarakat Gontong Royong.
Wawancara bersama Irpan sebagai masyarakt lokal mengatakan
bahwa:
Masyarakat akan menyambut baik rencana pemerintah tersebut
karena dengan ditingkatkannya jalan menuju objek wisata daerah
yang sangat dikenal di Keritang ini bisa lebih ramai dikunjungi
wisatawan lokal maupun nasional. Selama ini Desa Keritang hanya
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dikenal sebagai daerah wisata kuliner, dengan adanya objek wisata
86 ini kedepan Tembilahan akan menjadi salah satu tujuan wisata
nasional.57

No
1.

2.

57

Objek
wisata
Air terjun
86 Desa
Keritang
kecamatan
Kumuning

Bukit
Condong

Media
Tahun Pelaksana
Hasil
promosi
Media
2015
Pemerintah Hasil
sosial,
Dearah
pengembangan
Instragram,
ari terjun 86,
berita
yang
sempat
haraian
dipromosikan
Provinsi
oelh
PEMDA
riau,
Indragiti
Hiril
pesona
sempat
Indoneisa
menunjang
dalam
pembangunan
dan pelestarian
air 86. Seperti
fasilitas namun
ditahun berikut
pengembangan
air 86 saat ini.
Sangat
menyedihkan
karena menuju
ke akses air
terjun
86
tersebut sangat
buruk.
Peran
bagi pemerintah
daerah
untuk
bisa
mengembangkan
lagi objek wisata
tersebut.
Sosialisasi 2020
Pemerintah Bukit Condong
oleh
Desa
merupakan salah
pemuda
Komuning objek wisata di
dan
Desa Komuning,
Pemuda
yang sangat baru
setempat
sekali
dibuka
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oleh Pemuda dan
Pemerintah
Desa, tujuan di
buat
objek
wisata tersebut
dalam arti untuk
memperkenalkan
kepada kususnya
masyarakat
setempat
maupun
masyarakat luar
dari
desa
komuning, dan
memajukan desa
tersebut melalui
objek
wisata
terbaru ini.
Yang dikembangkan oleh PEMDA Dengan adanya pembangunan
sarana infrastruktur diharapkan bisa mendorong perekonomian dan
ekosistem

pariwisata.

Sarana

infrastruktur

yang

bagus

akan

meningkatkan jumlah kunjungan, ujarnya. Jika jumlah pengunjung ke
wisata air terjun 86 dirata-ratakan sekitar ratusan pengunjung setiap
minggu, uang pengunjung akan tinggal di Desa Keritang dengan
keperluan belanja para pengunjung yang dibelanjakan kepada pelakupelaku UMKM yang ada di disekitar lokasi wisata. artinya, perputaran
ekonomi warga masyarakat akan berputar. Juga, sangat berpotensi
meningkatkan tingkat perekonomian warga masyarakat.
Daya tarik sebuah objek wisata harus di kemas dan dibangun
semaksimal mungkin agar dapat menarik minat wisatawan untuk
berkunjung. Membangun suatu objek wisata harus memiliki kriteria dan
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dirancang sedemikian rupa. Pada umumnya daya tarik suatu objek wisata
mempunyai 6 (enam) kriteria, mengatakan :
1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah,
nyaman, dan bersih.
2. Adanya aksesbilitas yang tinggi untuk mengunjunginya.
3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.
4. Adanya sarana atau prasarana penunjang untuk melayani wisatawan
yang sedang melakukan perjalanan.
5. Objek wisata alam mempunyai daya tarik karena keindahan alam,
pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan,, dan sebagainya.
6. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena mempunyai
nilai khusus dalam bentuk antraksi kesenian, upacara-upacara adat,
nilai luhur yang terkandung dalam buah karya manusia masa lampau.
Oleh karena warga masyarakat Desa Keritang mengharapkan
Pemerintah kabupaten Inhil khususnya Dinas Parawisata kabupaten Inhil
dapat melakukan pembangunan infrastruktur menuju wisata air terjun 86.
Ditempat berbeda salah seorang warga masyarakat Desa Keritang yang
mengaku bernama Maslan saat berbincang-bincang dengan Investigasi
di desa keritang belum mengungkapkan, keindahan wisata yang dimiliki
air terjun 86 terdapat di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten
Inhil tidak dengan wisata-wisata air terjun di daerah lain. Airnya tampak
alami namun belum terawat dengan maksimal.
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Wawancara bersama Maslan sebagai masyarakat desa keritang
mengatakan bahwa:
Keberadaan wisata air terjun 86 di desa Keritang sangat berpotensi
memberikan kemakmuran atau peningkatan ekonomi bagi warga
masyarakat Desa Keritang Kemuning khususnya dan umumnya
warga masyarakat kabupaten Inhil, jika pemerintah kabupaten Inhil
mengkelolanya atau menatanya dengan baik ujarnya.Misalnya,
infrastruktur jalan menuju wisata air terjun dibangun akan banyak
pengunjung mengunjungi. Mungkin bukan hanya pengunjung lokal
tetapi bisa pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia bahkan
mungkin wisatawan asing, ujarnya.58

Minimnya pengunjung ke wisata air terjun 86 kata maslan
menambahkan, selain infrastruktur jalan yang kurang bagus juga upaya
pemerintahan kabupaten Inhil dinilai kurang gencar mempromosikannya,
sehingga wisata air terjun 86 di Desa keritang kemuning sekan
tersembunyi dan kurang banyak orang mengenalnya, ujar Maslan sambil
mengisap rokok kretek yang dijepit jemarinya.
Jika wisata air terjun sudah banyak dikunjungi pengunjung akan
bedampak positif kepada warga masyarakat disekitarnya. Usaha Kecil
menengah (UKM) akan tumbuh dan berkembang sebagai penyangga
ekonomi masyarakat, ujarnya. Kita mengetahui sumber kehidupan warga
masyarakat di kabupaten Indra Giri Hilir

sekitar 70 persen

mengharapkan kelapa. Maka,jika harga kelapa anjlok seperti saat
ini,masyarakat tidak akan terpuruk ekonominya, jika UMKM-UMKM
tumbuh dan berkembang di lokasi wisata air terjun 86. Artinya,warga
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Wawancara Bersama Maslan Sebagai Masyarakat Desa Keritang Pada Tanggal 5 Maret
2020 Pada Pukul 11.00 Wib

66

masyarakat akan terbantu dengan tumbuhnya UKM-UKM di lokasi
wisata air terjun 86.
C.

Faktor Penghambat Terhadap Pengembangan Fasilitas Penunjang
Wisata Air Terjun 86?
1.

Faktor anggaran
Pengembangan obyek wisata pastilah tidak lepas dengan adanya
faktor-faktor penghambat. Beberapa permasalahan yang menyebabkan
kurangnya daya tarik wisata obyek wisata yang ada di Kabupaten
Indragiri Hilir Pronvinsi Riau adalah belum tertatanya dengan baik
berbagai macam potensi wisata maupun sarana dan prasarana obyek
wisata di Kabupaten Indragiri Hilir. Masih rendahnya kualitas pariwisata
di Kabupaten Indragiri Hilir khsusnya Air Terjun 86 di Desa Keritang,
diakibatkan

karena

kurangnya

pengembangan,

pengelolaan,

dan

perawatan terhadap potensi wisatawan.
Wawancara bersama Murni sebagai masyarakat Desa Keritang
mengatakan bahwa:
Air terjun 86 merupakan objek wisata sangat indah “saya sebagai
masyarakat asli desa keritang sangat bangga terhadap adanya objek
wisata tersebut, namun sangat sekali dengan kondisi yang
memperhatinka dengan keadaan menunju akses ke objek wisata
tersebut, fasilitas, maupun jalan menuju kesana sangat kurang
memandai, dengan sedikitnya anggaran atau factor anggaran yang
keluarkan oleh pemerintah pusat tidak menunjang atau
memfasilitasi ojek wisata tersebut.59
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Setiap program yang dibuat tentu memiliki tujuan tertentu yang
biasanya tujuan tersebut berupaya untuk merubah suatu keadaan dari
kondisi yang ada menuju kondisi yang lebih baik atau merubah perilaku
kelompok sasarannya. Namun di dalam program pengembangan destinasi
pariwisata lebih menekankan perubahan dalam bentuk fisik bangunan
Wawancara bersama Nazarudin sebagai kepala Desa Keritang
mengatakan bahwa:
Air terjun 86 merupakan objek wisata yang sangat indah dengan
keasriannya, yang terletak di desa kami, namun ada factor
penghambat terhadap pengembangan fasilitas yang dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang tidak sesuai oleh
masyarakat desa keritang, yang dimana fasilitas yang diberi oleh
pemerintah daerah untuk menunjang fasilitas dalam membangun
pengembangan Objek wisata 86 kurang Optimal. Seperti jalan,
MCK(Mandi Cuci Kakus) atau WC umum dan tempat
persinggahan, yang dimana pembangunan ini belum dialkukan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir.60
2.

Faktor Sumber Daya Manusia yang kurang mendukung
keunggulan

yang

berlangsung

lama

akan

datang

dari

pendayagunaan karyawan yang lebih baik. Dari teori tersebut dapat
diketahui bahwa kualitas SDM akan mempengaruhi keberlangsungan
organisasi. Kaitannya dengan pengembangan kepariwisataan, kualitas
SDM berpengaruh terhadap keberlangsungan pencapaian tujuan yang
diharapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Wawancara bapak rendi sebagai staff desa keritang mengatakan
bahwa:
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Masyarakat desa keritang hanya beberapa yang memilki
pendidikan yang menujang dalam pemgembangan dalam kemajuan
objek wisata air terjun 86, karena rata-rata masyarakat desa
keritang hanya tamatan SMP dan SMA, hanya sedikit masyarakat
atau pemuda desa keritang yang menumpuh jenjang perguruan
tinggi, sebab perlu masyarakat atau pemuda dalam mengelola objek
air terjun 86 melalui SDM yang baik dalam mengembangkan ojek
wisata air terjun 86 melalui masyakarakat sendiri.61
Jika dilihat dari kualitas SDM Dinas Pengembangan dan Pariwisata
dirasa masih sangat kurang. Sebagian besar pegawai tamatan SMA dan
dibawahnya Walaupun pada dasarnya lulusan sarjanajuga sudah banyak,
namun

yang

bener-bener

memiliki

latar

belakang

pendidikan

kepariwisataan masih sangat jarang. Kualitas SDM dari pegawai dinas ini
tentunya berdampak pada keberlansungan organisasi dalam pencapaian
tujuan yang dikehendaki.Tidak adanya pelatihan –pelatihan mengenai
kepariwisataan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.Sampai saat ini,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum atau jarang sekali memberikan
pelatihan-pelatihan kepada pegawainya
Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pariwisata juga
merupakan masih rendahnya kualitas pariwisata di Kabupaten Indragiri
Hilir. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya alokasi anggaran
dana yang diperuntukan bagi pengembangan sektor pariwisata.
Kurangnya perhatian pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan
potensi wisata dan belum ditempatkannya prioritas Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pengembangan sektor pariwisata
61
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merupakan beberapa penyebab masih 21 belum optimalnya usaha
peningkatan kualitas pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir.
Wawancara bersama Esti Naruliza sebagai kepala bidang dinas
pariwisata dan kebudayaan kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:
Faktor pengahamabat pengembangan fasilitas air terjun 86 di
Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di Desa Keritang, yaitu
pembagunan fasilitas objek wisata air terjun 86 secara bertahaptahap bukan sekaligus untuk pembangunnya. Yang sekarang ini
objek wisata air terjun 86 terbangkalai dan tidak terurus. Yang
dimana sayang sekali objek wisata tersebut merupakan suatu objek
wisata terfavorit di desa keritang Kec. Kemuning. Yang seharusnya
di jaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat dengan cara
berkerja sama dalam membangun objek wisata tersebut.62
Dalam skripsi ini dapat menjelaskan pengembangan pariwisata
dalam bidang infstruktur seperti pembangunan jalan yang belum
memadai, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah Indragiri Hilir,
serta kurangnya penyediaan fasilitas penunjang dimana fasilitas itu
sangat penting dalam pengembangan maupun melengkapi fasilitas yang
ada di air terjun 86, dan disini masyarakat sudah melakukan gotong
royong bersama Kepala Desa Keritang untuk mempromosikan air terjun
86 seperti

memperbaiki sarana akses ke air terjun 86, dan

mempromosikan wisata tersebut ke media sosial untuk dikenal
masyarakat luar maupun mancanegara.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan Pengembangan Fasilitas Penunjang
Wisata Air Terjun 86 Desa Keritang Kecamatan Kemunig Kabupaten
Indragiri Hilir Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
1.

Tahapan pengembangan menurut pasal 14 diarahkan untuk membentuk
pelayanan informasi untuk meningkatkan kunjungan dari wisatawan
yang harus aktif di lakukan oleh pemerintah daerah Indragiri Hilir yang
harus ekstra mempromosikan aset yang ada, dan pengembangannya pun
pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah,

swasta,

masyarakat

ataupun perseorangan baik secara sendiri – sendiri maupun bersama –
sama demi melestarikan air terjun 86. Dan disadari kemampuan daya
tarik objek wisata ini belum begitu luas dikenal masyarakat karena
pengunjung masih didominasi dari Kabupaten Indragiri Hilir dan
sekitarnya, selain itu promosi yang belum maksimal, kondisi jalan yang
rusak, dan sedikitnya alat transportasi umum menyebabkan sedikitnya
minat masyarakat untuk berkunjung ke Air Terjun 86 sehingga
menghambat perkembangan objek wisata ini.
2.

Pengembangan fasilitas di air terjun 86 belum memadai karena bisa di
lihat bagaimana akses jalan dan informasi tentang air terjun belum begitu
maksimal di kelola oleh pemerintah dan menurut ayat (1) seharusnya
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bertujuan menyelengarakan

jasa fasilitas agar masyarakat lokal atau

mancanegara bisa berkunjung disana dengan fasilitas yang memadai
seperti contohnya jasa travel maupun perhotelan yang ada di sekitaran air
terjun 86.
3.

Pengembangan obyek wisata pastilah tidak lepas dengan adanya faktorfaktor

penghambat.

Beberapa

permasalahan

yang

menyebabkan

kurangnya daya tarik wisata obyek wisata yang ada di Kabupaten
Indragiri Hilir Provinsi Riau. Factor anggaran meruapakan salah
penghambat dalam mengembangkan air terjun 86 dan factor SMD yang
kurang berpartisipasi dalam ikut serta mengembangakan ojek wisata
tersebut. berbagai macam potensi wisata maupun sarana dan prasarana
obyek wisata di Kabupaten Indragiri Hilir. Masih rendahnya kualitas
pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir khsusnya Air Terjun 86 di Desa
Keritang, diakibatkan karena kurangnya pengembangan, pengelolaan,
dan perawatan terhadap potensi wisata ini.
B. Saran
1.

Sebaiknya pemerintah daerah ksusunya dinas pariwisata dan Kebudayaan
kabupaten Indragiri Hilir harus bersinergi dengan pengelola objek wisata.
Dan pemerintah

juga disini memperhatikan akses dari jalan utama

menuju objek wisata agar mempermudah wisatawan maupun masyarakat
setempat yang akan berkunjung ke daerah wisata.
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2.

Khususnya masyarakat agar tetap selalu menjaga dan melestarikan objek
wisata ini dan tidak boleh di rusak dengan keasrian alamnya yang begitu
indah.
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B.

PERATURAN
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana
Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Pasal 14
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

DATA INFORMAN

NO

NAMA

KETERANGAN
Kepala Dinas pariwisata
pemuda
dan
olahraga
kabupaten Indragiri Hilir
Staf
Dinas
pariwisata
pemuda
dan
olahraga
kabupaten Indragiri Hilir

1.

Esti Naruliza

2.

Rendi Syaputra

3.

Nazarudin

4.

Marno

Wisatawan Lokal

5.

Priyono

Masyarakat Desa Keritang

6.

Maslan

Masyarakat Desa Keritang

7.

Juwita

8.

Irpan

9.

Murni

Kepala Desa Keritang

Kasi pengembangan Dinas
pariwisata pemuda dan
olahraga
kabupaten
Indragiri Hilir
Wisatawan local
Masyarakat Desa Keritang
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LAMPIRAN

Wawancara bersama Estina Naruliza S.Sos, M.SI Sebagai Kepala Dinas
Pariwisata Pemuda dan olahraga Kabupaten Indragiri hilir

Wawancara Bersama Nazarudin Sebagai Kepala Desa Kritang Kabupaten Indra
Giri Ilir
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Akses Jalan Menuju Air Terjun 86 Desa Kritang Kabupaten Indra Giri Ilir

Air Terjun 86 Desa Kerintang Kabputen indra giri hilir
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