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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu pendorong laju pembangunan, kepariwisataan diarahkan pada dua

sasaran yaitu sasaran sosio ekonomi serta sasaran sosio budaya. Dalam sasaran sosio

ekonomi, pariwisata berfungsi sebagai sumber penerimaan devisa, sumber peningkatan

atau pemerataan ekonomi masyarakat, dan juga sumber perluasan lapangan pekerjaan

sedangkan dalam sasaran sosio-budaya, pariwisata dapat berfungsi sebagai pendorong

terpeliharanya kearifan lokal yang terdapat di suatu destinasi wisata baik yang bersifat

material maupun non material sehingga terdapat kaitan yang erat antara usaha

pengembangan kepariwisataan.

Bertolak belakang dengan nilai - nilai positif diatas, pengembangan pariwisata yang

tidak terarah dapat pula menjadi penyebab hal- hal yang negatif seperti penurunan nilai

moral masyarakat, perpindahan tenaga kerja dari sektor- sektor ekonomi lainnya, polusi,

kemacetan lalu lintas, sampah, hilangnya keaslian budaya setempat dan kerusakan

lingkungan dari kawasan- kawasan alami. Mengacu kepada dampak- dampak positif dan

negatif dari kegiatan pariwisata, pengembangan sektor tersebut harus dilaksanakan dengan

sistem pengelolaaan yang baik mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasannya.

Pengembangan pariwisata yang berbasis pada lingkungan tentunya harus dilandaskan

kepada tujuan untuk melestarikan lingkungan tersebut dan mempertahankan daya tarik

wisatanya.Provinsi Banten sebagai gerbang barat Pulau Jawa memiliki potensi pariwisata

yang tidak terbantahkan. Berbagai obyek dan daya tarik wisata yang tersebar hampir

diseluruh wilayah kabupaten dan kota sangat potensial untuk dikembangkan sebagai

komoditas unggulan penggerak roda perekonomian daerah. Dalam hal ini, Pemerintah

Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan kepariwisataan di

Provinsi Banten.

Sawarna adalah sebuah Desa wisata yang secara administratif terletak di

KecamatanBayah, Kabupaten Lebak, Banten. Desa Sawarna berbatasan langsung dengan

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bayah,_Lebak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebak
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Sawarna,_Bayah,_Lebak
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Samudera Hindia, di sisi selatan sehingga Desa Sawarna merupakan kawasan pesisir

pantai. Pantai berpasir putih yang silih berganti dengan jajaran karang-karang terjal

membuat pesisir Desa Sawarna sarat akan keindahan. Terbentang dari Pantai Pulo Manuk

di sisi barat hingga ke Pantai Karang Taraje di sisi timur, sajian bentang alamnya

menawarkan aneka pemandangan yang mengagumkan. Berhadapan langsung dengan

Samudera Hindia, ombak di Sawarna banyak mengundang para peselancar untuk

berselancar. Adapun daya Tarik lain yang terdapat di kawasan Desa Wisata Sawarna

adalah Pantai Legon Pari, Karang Taraje, Pulo Manuk, Pantai Goa Langir dan Goa Lalay.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten terus

berusaha untuk mengembangkan dan mempromosikan semua obyek wisata yang berada di

wilayah Provinsi Banten. Salah satu upaya konkret yang akan dikedepankan yaitu dengan

menciptakan ikon-ikon destinasi pariwisata daerah melalui penetapan kawasan-kawasan

strategis provinsi Banten. Pengembangan kawasan strategis pariwisata ini secara garis

besar akan dititikberatkan pada empat pilar pariwisata yaitu: industri pariwisata; destinasi

pariwisata; pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Adapun sebagai tindak lanjut dari pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

sebagaimana dimaksud diatas, perlu dilakukan langkah-langkah strategis melalui

penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yaitu Rencana Induk Kawasan Strategis

Pariwisata Provinsi Banten (Desa Wisata Sawarna). Dokumen ini akan menjadi

platform bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan dan

pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata di Provinsi Banten.

1.2 Dasar Hukum

Dalam pekerjaan penyusunan Rencana Induk Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Banten (Desa Sawarna) ini landasan hukum yang mengatur semua kegiatannya,

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

https://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantai_Pulo_Manuk&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantai_Karang_Taraje&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindia
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Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden

No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

1.3 Maksud, Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dilaksanakannya Pekerjaan PenyusunanRencana Induk KSP Provinsi

Banten (Desa Wisata Sawarna) ini adalah sebagai landasan akademis pelaksanaan

pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata di Provinsi Banten.

1.3.2 Tujuan

Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk KSP Provinsi Banten bertujuan untuk dapat

memberi arahan bagi pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan yang strategis, sesuai

dengan karakteristik dan fungsi yang ditetapkannya sebagai kawasan strategis

pariwisata Provinsi, untuk mendukung terwujudnya kepariwisataan Indonesia yang

berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.3.3 Sasaran

Adapun sasaran pekerjaan Penyusunan Rencana Induk KSP Provinsi Banten ini adalah:

1. Terpetakannya aspek pembangunan kepariwisataan, meliputi: destinasi, industri,

pemasaran, dan kelembagaan di wilayah KSP,

2. Teranalisanya potensi, permasalahan, dan isu strategis aspek pembangunan

kepariwisataan yang mendukung fungsi KSP.

3. Terciptanya perencanaan yang komprehensif dan holistik di KSP.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Memahami wilayah perencanaan pengembangan KSP, lebih lanjut perlu dipahami bahwa

KSP memiliki cakupan luasan yang berbeda-beda. Hal ini didasari oleh keunikan masing-

masing potensi daya tarik wisata yang dimiliki tiap daerah, baik dari akar budaya maupun

kondisi fisik wilayah; yang akhirnya membentuk jenis dan kekuatan daya tarik yang

berbeda. Daya tarik-daya tarik ini ada yang bersifat umum tetapi ada yang memiliki daya
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tarik yang sangat khusus, misalnya: daya tarik wisata bahari. Ada pula daya tarik wisata

yang sangat khusus seperti; sejarah dan budaya, ekowisata, dll.

Keberagaman daya tarik ini mengimplikasi keberagaman isu-isu perwilayahan yang

akhirnya memberikan pemahaman dan konsiderasi yang berbeda pada tiap-tiap

perencanaan di tiap KSP. Hal ini meliputi kemungkinan implementasinya secara nyata (not

just making plans, but linked to –possible/probable actions).

Terkait pada pemilihan wilayah perencanaan yang dipilih dengan mengacu pada

Peraturan Pemerintah no. 50 Tahun 2011, maka lokasi Pekerjaan ini mencakup seluruh

obyek dan daya tarik wisata di Desa Wisata Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten

Lebak–Banten.

1.4.2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Pembangunan kepariwisataan di KSP meliputi 4 pilar utama, yaitu:

1. Pembangunan Destinasi, yakni adalah kondisi geografis yang berada dalam satu atau

lebih wilayah administratif, yang di dalamnya terdapat daya tarik, prasarana dan

fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait

dalam melengkapi terwujudnya kepariwisataan;

2. PembangunanIndustri Pariwisata, yaitu kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan

wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Aspek di dalamnya mencakup usaha

kepariwisataan, daya saing produk wisata, dan kemitraan industri kepariwisataan;

3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata, yaitu serangkaian proses untuk menciptakan,

mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan

wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku

kepentingannya. Data pemasaran KSP diperlukan untuk mengetahui proses pemasaran

di KSP tersebut untuk dapat dioptimalkan saat perencanaan pengembangan KSP;

4. Penguatan Kelembagaan Kepariwisataan, yaitu kesatuan unsur beserta jaringannya

yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, pemerintah daerah,

swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional,

yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian

tujuan di bidang Kepariwisataan. Data institusi pada KSP bertujuan untuk mengetahui

organisasi yang mempengaruhi kegiatan kepariwisataan yang ada di KSP.
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Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan akan dikaitkan dengan output yang akan dihasilkan

pada cakupan waktu yang akan disepakati berdasarkan sifat dan pelaksanaan pekerjaan

yang dilakukan sebagai berikut:

a. Kajian terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah yang tertuang di dalam

berbagai produk hukum lainnya seperti: RTRWD Provinsi Banten, RPJPD dan

RPJMD, dan dokumen perencanaan daerah tingkat Kabupaten/Kota yang

akan mempengaruhi pola pengembangan kepariwisataan di Kawasan Strategis

Pariwisata Provinsi;

b. Kajian terhadap rencana sektoral lain

c. Pertimbangan multiaspek dalam penentuan batas wilayah perencanaan;

d. Penyusunan profil kewilayahan perencanaan yang terkait langsung atau tidak langsung

dengan upaya pengembangan kepariwisataan sesuai dengan posisi KSP yang

bersangkutan, yang meliputi aspek destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan,

yang antara lain tetapi tidak terbatas kepada:

 Kondisi fisik geografik, serta biogeologi/morfologi;

 Pemanfaatan lahan di wilayah perencanaan saat kini;

 Sistem transportasi dan kondisi aksesibilitas dengan cakupan

nasional/internasional ke, dari dan di dalam kawasan destinasi;

 Ketersediaan prasarana dan sarana umum pelayanan masyarakat/atau wisatawan;

 Sumberdaya alam dan lingkungan;

 Potensi sumberdaya pariwisata;

 Kunjungan wisatawan dan karakteristik pasar internasional maupun domestik;

 Profil ekonomi lokal dan wilayah serta profil dan struktur industri

kepariwisataan, berbagai kegiatan usaha formal maupun informal yang ada di

wilayah perencanaan;

 Sistem kelembagaan yang ada pada tingkat lokal, Kabupaten/kota dan provinsi;

 Kajian terhadap Peraturan-peraturan daerah terkait pariwisata;

 Kondisi SDM kepariwisataan di wilayah KSPN.
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1.5 Keluaran (Output) Dan Manfaat

1.5.1 Keluaran (Output)

Keluaran yang diharapkan dari Pekerjaan ini adalah tersusunnya dokumen rujukan yang

dituangkan kedalam Rencana Induk dan Rencana Detail terhadap destinasi pariwisata yang

akan dikembangkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten.

1.5.2 Manfaat

Memberikan pedoman atau rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan

KSP Desa Wisata Sawarna.

1.6 Pendekatan Studi

Pendekatan Perencanaan Pengembangan KSP adalah pendekatan yang bersifat dinamis

terstruktur; yakni bersifat berkelanjutan, inkremental, dan fleksibel; serta sistemik,

komprehensif, terintegrasi, berwawasan lingkungan. Perencanaan Pengembangan KSP

juga bersifat partisipatif, implementatif, dan sistemik.

Perencanaan Pengembangan KSP dilakukan untuk mentransformasi kondisi aktual

KSP pada kondisi yang diharapkan di KSP. Perancangan pengembangan KSP yang

dilakukan menghasilkan arah kebijakan dan strategi, dengan mempedulikan segala aspek

perencanaan pengembangan KSP.

Berdasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) seperti yang tertuang pada tujuan

dan sasaran pekerjaan, maka ada beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai pemikiran

awal dalam rangka menanggapi kerangka acuan kerja tersebut terkait konsep dasar

perencanaan yang perlu dipertajam dengan formulasi sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi kepariwisataan Desa Wisata Sawarna sehingga mampu

tumbuh dan berkembang sebagai salah satu tujuan wisata yang mempunyai daya tarik

wisata dan memiliki peran strategis bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten

Lebak;

2. Meningkatkan kualitas fisik dan lingkungan tata ruang kawasan Desa Wisata Sawarna

sehingga dapat dikelola dan dikembangkan sebagai destinasi wisata yang kompetitif

bagi wisatawan;
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3. Membangun sikap apresiasi yang mendalam baik kepada wisatawan maupun

masyarakat terhadap pelestarian Desa Wisata Sawarna melalui pengembangan wisata

yang terarah, terpadu dan berwawasan lingkungan; dan

4. Meningkatkan peran efektif pariwisata sebagai agen pengembangan wilayah serta

penataan dan pengembangan Desa Wisata Sawarna dapat ikut meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal

1.6.1 Konsep Pengembangan Pariwisata

Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna bertujuan untuk mengangkat identitas lokal dan

kualitas hidup masyarakat lokal serta berdasarkan kepada prinsip pembangunan

kepariwisataan berkelanjutan dengan konsep pengembangan desa wisata percontohan.

Dimana dalam pelaksanaannya perlu dipahami secara mendalam dan komprehensif

mengenai kondisi aktual berbagai aspek terkait kepariwisataan diDesa Wisata Sawarna.

Perumusan konsep dan rencana aksi pengembangan Desa Wisata Sawarna pada dasarnya

melibatkan partisipasi masyarakat secara holistik dan komprehensif. Dalam pelaksanaan

inisiatif kegiatan yang akan dilakukan untuk dapat menjadi stimulan dalam pengembangan

Desa Wisata Sawarna dikembangkan konsep yang mengacu pada pengembangan (1)

konsep secara arsitektural yang meliputi konsep pengembangan aksesibilitas, konsep

pengembangan fasilitas pariwisata dan konsep pengembangan fasilitas sosial serta (2)

konsep pemberdayaan mayarakat.

1. Konsep Arsitektural

Yang dimaksud dengan konsep arsitektural dalam hal ini adalah pengembangan segenap

sarana dan prasarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai

Desa Wisata Sawarna.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Sawarna, didasarkan pada

potensi wisata dan kesiapan masyarakat. Dalam rangka pengembangan Desa Wisata

Sawarna tentu saja harus didukung oleh partisipasi masyarakat lokal, baik berupa

pemahaman, bantuan dan tenaga pengelolaan yang harus ditingkatkan demi keberhasilan

pengembangan desa wisata ini. Jika konsep ini berhasil, maka Desa Wisata Sawarna akan

mendapat pemasukan tambahan dan membuat kemajuan pembangunan desa.
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Peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat sangat penting untuk pengelolaan

selanjutnya. Hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung peningkatan kemampuan

menejemen desa agar pengelolaan Desa Wisata Sawarna dapat berjalan secara konsisten

adalah dengan memberikan beberapa usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat terpadu

untuk memberikan bekal kemampuan dan peningkatan pengetahuan masyarakat sehingga

pengembangan sumber daya ini dapat memberikan dukungan sepenuhnya terhadap

pengembangan kepariwisataan diDesa Wisata Sawarna. Beberapa kegiatan pemberdayaan

masyarakat terpadu yang diusulkan di Desa Wisata Sawarna, antara lain: (1) penguatan

ekonomi masyarakat, (2) revitaliasasi budaya dan seni, (3) peningkatan kepedulian

masyarakat, (4) optimalisasi hubungan pemerintah dengan masyarakat setempat, (5)

peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat, (6) pengembangan fasilitas kesehatan

masyarakat dan (7) penguatan pendidikan masyarakat di Desa Wisata Sawarna.

Selain itu, dengan adanya pengembangan Desa Wisata Sawarna sebagai desa wisata

percontohan, akan menjadikan sebuah kawasan pedesaan yang menawarkan keaslian dan

keunikan desa dan mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen

kepariwisataan dimana masyarakat lokal secara aktif terlibat dalam kegiatan pariwisata dan

wisatawanaktif berbaur dengan masyarakat setempat yang dikembangkan dengan prinsip

pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Desa wisata sebagai salah satu wujud intervensi yang dilakukan untuk

mengembangkan desa wisata dengan pendekatan holistik dan terintegrasi dengan

menerapkan prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan
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Gambar 1-1. Bagan Konseptual Pengembangan Desa Wisata

3. Konsep Pariwisata Berkelanjutan

Secara umum, konsep pariwisata berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan

pariwisata yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk

pembangunan pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, tidak hanya lingkungan(ekologi)

dan ekonomi saja yang menjadi perhatian, akan tetapi juga terkait dengan kebudayaan

setempat yang merupakan unsur penting dalam pembangunan pariwisata. Suatu kawasan

dapat dikatakan sebagai kawasan pariwisata berkelanjutan jika telah memiliki syarat-syarat

sebagai berikut:

 Secara ekologi berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan

efek negatif terhadap ekosistem setempat. Selain itu, konservasi merupkan

kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumber daya alam dan

lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata;
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 Secara sosial dapat diterima, yaitu mengacu pada kemampuan penduduk atau

masyarakat lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan wisatawan) tanpa

menimbulkan konflik sosial;

 Secara kebudayaan dapat diterima, yaitu masyarakat lokal mampu beradaptasi

dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (kultur wisatawan);

 Secara ekonomi menguntungkan, yaitu keuntungan yang di peroleh dari kegiatan

pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat kondisi masyarakat Desa Wisata Sawarna yang memiliki jumlah tamatan

SMA dan perguruan tinggi yang masih minim dan kurang pengetahuan mengenai kegiatan

kepariwisataan, untuk menciptakan desa wisata yang berkelanjutan, perlu dilakukan

penguatan pendidikan dan kapasitas masyarakat lokal guna meningkatkan kualitas

pariwisata di Desa Wisata Sawarna.

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pengembangan Desa Wisata Sawarna berupa

pelatihan untuk memberikan bekal kemampuan dan peningkatan pengetahuan masyarakat

lokal terkait pariwisata. Pengembangan sumberdaya ini bertujuan untuk memberikan

dukungan sepenuhnya kepada masyarakat dalam rangka pengembangan kepariwisataan di

Desa Wisata Sawarna sehingga diharapkan masyarakat lokal dapat menjadi tenaga-tenaga

terampil yang bermanfaat untuk mendukung Desa Wisata Sawarna sebagai desa wisata

yang berkelanjutan.
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1.7 Metodologi

1.7.1 Kerangka Pikir Pekerjaan

Gambar 1-2. Bagan Kerangka Pikir
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1.7.2 Metodologi Pelaksanaan Dan Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada pekerjaan ini mulai dari tahapan persiapan,

tahap survey (pengumpulan data), tahap analisis, tahapan perumusan rencana dan

tahap penyempurnaan. Berikut masing-masing penjelasan dari setiap tahapan

pekerjaan.

1. Tahap Persiapan Pekerjaan dan Inventarisasi Data Awal

Pada tahap Persiapan, kegiatan yang perlu dilakukan meliputi 3 aktivitas utama,

yaitu: (1) Persiapan Administrasi, meliputi penyiapan dokumen yang dibutuhkan

terkait dengan administrasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pengembangan

KSP yang ditunjuk. (2) Persiapan konsep pelaksanaan, meliputi desk study untuk

melakukan kajian awal serta penyusunan metode kajian sebagai dasar pelaksanaan

perencanaan pengembangan KSP, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan terkait. (3) Persiapan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

Sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait; Penyiapan dan

mobilisasi personil; Penyusunan instrumen pengumpulan data, dan Pembekalan

dan pelatihan tenaga pencacah & petugas lapangan.

2. Tahap Survey dan Kompilasi

Pada tahap Survey / Pengumpulan data dan informasi KSP, kegiatan ini

meliputi 4 aktivitas utama, yaitu:

a. Pengumpulan Data Sekunder, yaitu pengambilan data yang sudah tersedia di

instansi terkait atau pada pemangku kepentingan yang memiliki data dan

informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pengembangan KSP;

b. Pengumpulan Data Primer, yaitu pengambilan data secara langsung kepada

target responden dan informan;

c. Monitoring dan evaluasi pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan

sebuah proses yang panjang, oleh karena itu, dalam proses pengambilan data

diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga validitas data yang

diperoleh semakin baik.

d. Melakukan verifikasi dan validasi data. Untuk meningkatkan kualitas data

yang diperoleh, maka perlu dilakukan proses verifikasi dan validasi data

setelah data diperoleh dari survei lapangan. Verifikasi adalah proses untuk
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memeriksa kesesuaian data sedangkan validasi adalah mengukur validitas data

yang telah dikumpulkan dan diverifikasi.

Data yang akan dikumpulkan untuk menunjang perencanaan ini yaitu data

sekunder dan data primer seperti yang ditunjukkan pada bagan berikut. Data yang

perlu dipetakan dalam kegiatan ini merujuk pada 4 pilar pembangunan

kepariwisataan, adalah:

a. Data Destinasi, yakni data tentang kondisi geografis yang berada dalam satu

atau lebih wilayah administratif, yang di dalamnya terdapat daya tarik,

prasarana dan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta

masyarakat yang saling terkait dalam melengkapi terwujudnya kepariwisataan;

b. Data Industri Pariwisata, yaitu data tentang kumpulan usaha pariwisata yang

saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/jasa bagi pemenuhan

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan;

c. Data Pemasaran Pariwisata, yaitu data yang berisi serangkaian proses untuk

menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan

mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan

dan seluruh pemangku kepentingannya;

d. Data Kelembagaan Kepariwisataan, yaitu meliputi data-data yang terkait

dengan kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara

terorgansiasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan

masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang

secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian

tujuan di bidang kepariwisataan.

Secara lebih detail, definisi dari setiap aspek kepariwisataan, 4 pilar

pembangunan kepariwisataan ini akan dijelaskan pada bagian berikut.

1. Destinasi Pariwisata

Destinasi Pariwisata adalah kondisi geografis yang berada dalam satu atau lebih

wilayah administratif, yang di dalamnya terdapat daya tarik, prasarana dan

fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling

terkait dalam melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Definisi ini menurut dari
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pengertian dalam UU No.10 2009, pasal 1 ayat 6. Ruang lingkup Destinasi

Pariwisata adalah:

a. Perwilayahan;

b. Daya Tarik Wisata;

c. Aksesibilitas Pariwisata;

d. Prasarana Umum;

e. Fasilitas Umum;

f. Fasilitas Pariwisata;

g. Masyarakat Pariwisata;

h. Investasi Kepariwisataan.

Berikut penjelasan mengenai masing-masing aspek destinasi:

a. Pewilayahan

1) Sejarah Perwilayahan

Sejarah perwilayahan adalah segala peristiwa masa lalu yang berpengaruh

terhadap unsur-unsur pembentuk wilayah meliputi sumber daya alam,

sumber daya buatan, dan kependudukan serta kegiatan di wilayah tersebut

yang meliputi kegiatan ekonomi, kepemerintahan, sosial-budaya, dan

keamanan. Di dalamnya mencakup Momentum Perkembangan Wilayah

yang menjadi obyek dan Sumber dan Bukti Peninggalan Sejarah setempat.

2) Momentum Perkembangan Wilayah

Momentum Perkembangan Wilayah adalah kejadian penting yang

berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut dalam suatu lini

masa.

Tabel 1-1.Momentum Perkembangan Wilayah

No Atribut Data Sumber
Data

1 Kapan waktu kejadian momentum, atau kapan periode waktunya? - Tokoh
Masyarakat

- Masyarakat
lokal

- Literatur

2 Apa saja perubahan yang terjadi sebelum dan setelah momentum
dalam perkembangan wilayah?

3 Di mana momentum terjadi, dalam lingkup KSP?

4 Bagaimanakah terjadinya momentum tersebut? Deskripsikan.
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- Internet
5 Dampak kejadian tersebut terhadap perkembangan wilayah secara

umum?

6 Apa sebab momentum tersebut terjadi?

7 Dampak kejadian tersebut terhadap perkembangan
kepariwisataan di wilayah tersebut

8

Tokoh dalam sejarah perkembangan wilayah yang memiliki
pengaruh terhadap kepariwisataan (Profil Tokoh, peran, dan
pengaruh tokoh dalam membentuk sejarah perkembangan
kepariwisataan)

3) Sumber dan Bukti Peninggalan Sejarah

Sumber dan bukti peninggalan sejarah adalah Segala sesuatu yang dapat

diindra yang terkait langsung dengan terjadinya peristiwa tertentu yang

keasliannya sudah tidak diragukan lagi karena telah melalui tahap

verifikasi dan kritik, baik yang berwujud benda material atau hasil

rekaman (tertulis, suara atupun visual) dari kesaksian orang yang

mengalami atau mengetahui langsung peristiwa tersebut.Pendataan aspek

ini meliputi sumber dan bukti peninggalan sejarah yang terdapat dalam

lingkup wilayah KSP.

Tabel 1-2. Pendataan Aspek Sumber Dan Bukti Peninggalan Sejarah

No Atribut Data Sumber Data

1 Apakah nama lokal dan nama umum sumber/bukti peninggalan
sejarah?

- Tokoh
Masyarakat

- Masyarakat
lokal

- Literatur

- Internet

2 Kapan sumber/bukti peninggalan sejarah tersebut ditemukan dan
dibuat?

3 Bagaimana kondisi keabsahan peninggalan sejarah tersebut?
Apakah ada pengakuan resmi dari pihak tertentu? Sebutkan.

4 Apakah sumber/bukti peninggalan sejarah tersebut masih
digunakan sampai saat ini? - Tokoh

Masyarakat

- Literatur
5 Apakah fungsi sumber/bukti peninggalan sejarah tersebut, apakah

terjadi perubahan fungsi sekarang dan di masa lalu?

4 Apa saja wilayah administratif yang tercakup dalam KSP?

4) Geobiofisik

Geobiofisik adalah keseluruhan sumber daya fisik suatu kawasan yang

menjadi penentu/parameter dari kesesuaian kawasan untuk direncanakan,
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bentuk rencana pengembangannya, maupun daya dukung dari aktivitas

yang terjadi di kawasan tersebut.

5) Geologi

Adalah informasi sebaran, jenis dan sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur,

tektonika, fisiografi dan potensi sumber daya mineral serta energi di suatu

wilayah.

Tabel 1-3. Identifikasi Aspek Geologi

No Atribut Data Sumber
Data

1 Bagaimana jenis dan sifat batuan wilayah dan persebarannya di dalam
kawasan?

- Bapedda

- BMG

2 Adakah potensi sumber daya mineral dan energi / tambang / rig
minyak dalam wilayah beserta persebarannya di dalam kawasan?

3 Letak gunung berapi serta informasi tentangnya? (jika ada)

6) Biologi

Aspek biologi disini adalah keanekaragaman hayati dan ekosistem wilayah.

Adapun atribut data yang perlu diinformasikan dalam pengumpulan data

dan informasi KSP ini adalah:

Tabel 1-4. Pendataan Aspek Ekosistem dan Keanekaragaman Spesies dan
Biota

No Atribut Data Sumber Data

1

Apa sajakah spesies dan biota yang menjadi khas
kawasan? Deskripsikan nama, nama latin, keunikan,
waktu terbaik untuk melihat, dan cara hidup spesies /
biota tersebut)

- Tokoh Masyarakat

- Tokoh lingkungan
hidup

- Bapedda

- BMG

- Departemen
Kehutanan (Kawasan
Lindung)

2 Bagaimana persebaran spesies-spesies dan Biota tersebut
dalam kawasan?

3
Bagaimana kondisi / tipe ekosistem kawasan tersebut?
Alami, buatan, dan bagaimana perubahannya dari tahun
ke tahun?

4 Mengapa perubahan ekosistem dalam kawasan terjadi?
Apa penyebabnya?

5 Apa saja bukti-bukti nyata perubahan ekosistem dalam
kawasan?



17 | Rencana Induk KSP Provinsi Banten Desa WisataSawarna

7) Topografi

Adalah bentuk permukaan bumi mencakup relief permukaan dan

identifikasi jenis lahan yang ada dalam wilayah,yakni kemiringan,

ketinggian, bentang alam atau morfologi dalam wilayah.

Tabel 1-5. Pendataan Aspek Topografi

No Atribut Data Sumber
Data

1 Bagaimana kondisi topografi aktual wilayah-wilayah dalam
kawasan dan periodik historis 5 tahun terakhir?

- Bapedda

2 Bagaimana variasi ketinggian wilayah aktual dari permukaan laut?

8) Klimatologi

Aspek ini mencakup kondisi cuaca rata-rata selama periode waktu tertentu

dalam kawasan.

Tabel 1-6. Pendataan Aspek Klimatologi

No Atribut Data Sumber
Data

1 Bagaimana curah hujan wilayah-wilayah dalam kawasan? - Bapedda

2 Berapakah temperatur rata-rata wilayah-wilayah dalam kawasan?

3 Bagaimanakah kelembaban relatif wilayah-wilayah dalam kawasan?

4 Bagaimanakah kecepatan dan arah angin periodik wilayah-wilayah
dalam kawasan?

5 Bagaimana kondisi penyinaran matahari menurut bulan pada
wilayah-wilayah dalam kawasan?

6 Bagaimana kondisi hari hujan wilayah-wilayah kawasan?

7 Bagaimana intensitas hujan wilayah-wilayah dalam kawasan?

9) Kebencanaan

Aspek ini adalah hal-hal yang menyebabkan kecelakaan, kerugian, bahaya;

yang berasal dari kondisi alam atau force majeure dalam kawasan.

Tabel 1-7. Pendataan Aspek Kebencanaan

No Atribut Data Sumber
Data

1 Adakah bencana yang terjadi dalam kawasan? Deskripsikan, - Bapedda



18 | Rencana Induk KSP Provinsi Banten Desa WisataSawarna

No Atribut Data Sumber
Data

termasuk jenis bencana, frekuensi kejadian, tingkat kerawanan, dan
tahun kejadian.

- Pemda
setempat

2 Adakah sistem penanggulangan bencana dalam kawasan? Jika ada,
deskripsikan

10)Kependudukan

Aspek Kependudukan ini adalah pencatatan dinamika kependudukan

manusia. demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk,

serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran,

kematian, migrasi, serta penuaan. Aspek ini meliputi Jumlah dan

pertumbuhan penduduk, serta ukuran, struktur, dan distribusi penduduk

dalam wilayah pada kurun waktu tertentu.

a) Populasi Penduduk

Aspek ini mencakup jumlah penduduk dalam area atau wilayah

tertentu.

Tabel 1-8. Pendataan Aspek Populasi Penduduk

No Atribut Data Sumber
Data

1 Bagaimana persebaran usia penduduk dan persentasenya dalam
kawasan?

-
Bapedda

- BPS2 Bagaimana persentase kelamin penduduk dalam kawasan?

3 Apa sajakah ras yang ada dalam kependudukan wilayah beserta
persebaran domisilinya?

4 Apa sajakah suku yang ada dalam kependudukan wilayah beserta
persebaran domisilinya?

5 Bagaimana persebaran dan persentase agama penduduk dalam
kawasan?

6 Bagaimana persebaran dan persentase tingkat pendidikan
penduduk dalam kawasan?

7 Bagaimana persebaran dan persentase mata pencaharian
penduduk dalam kawasan?

8 Bagaimana persebaran dan persentase golongan pendapatan
penduduk dalam kawasan?
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b) Sebaran dan kepadatan Penduduk

Aspek ini mencakup Jumlah penduduk di suatu area terentu dan

pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.

Tabel 1-9. Pendataan Aspek Sebaran dan Kepadatan Penduduk

No Atribut Data Sumber
Data

1 Berapa jumlah penduduk dalam tiap wilayah dalam kawasan? -
Bapedda

- BPS2 Berapakah kepadatan penduduk dalam tiap wilayah dalam
kawasan?

3 Berapakah jumlah kelahiran dalam tiap wilayah dalam
kawasan?

4 Berapakah jumlah kematian dalam tiap wilayah dalam
kawasan?

5 Berapakah jumlah migrasi masuk dalam tiap wilayah dalam
kawasan?

6 Berapakah jumlah migrasi keluar dalam tiap wilayah dalam
kawasan?

c) Sosial, Ekonomi, Kepemerintahan, dan Keamanan wilayah kawasan

Perwilayahan

Aspek ini mencakup segala penilaian terhadap Kondisi Ekonomi,

Kepemerintahan, Sosial-Budaya dan keamanan dilakukan untuk

memperoleh gambaran mengenai potensi dan permasalahan yang

menjadi latar masyarakat dan wilayah setempat.

b. Daya Tarik Wisata

1) Karakteristik Daya Tarik Wisata

Ciri, profil, kondisi, dan pengelolaan daya tarik wisata.

a) Profil Daya Tarik

Deskripsi singkat mengenai daya tarik.

Tabel 1-10. Pendataan Profil Daya Tarik

No Atribut Data Sumber
Data

1 Apa Nama-Nama Daya Tarik yang ada dalam kawasan? - Pengelola
Daya Tarik

- Observasi
2 Di mana Lokasi dan Alamat Daya Tarik yang ada dalam

kawasan?
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No Atribut Data Sumber
Data

3 Apa saja jenis Daya Tarik yang ada dalam kawasan?

4 Apakah keunikan yang dimiliki daya tarik?

5 Siklus hidup daya tarik, apakah baru berkembang, masih
potensial, atau sudah mature?

6 Bagaimana kepemilikan usaha-usaha kepengelolaan
Daya Tarik yang ada dalam kawasan?

7 Siapa pemilik lahan dan bagaimana kepemilikan lahan-
lahan Daya Tarik yang ada dalam kawasan?

8 Berapa luas lahan-lahan Daya Tarik yang ada dalam
kawasan?

9 Berapa kapasitas-kapasitas Daya Tarik yang ada dalam
kawasan?

b) SejarahPerkembangan Daya Tarik

Peristiwa masa lalu yang berpengaruh terhadap pembentukan daya

tarik.

Tabel 1-11. Pendataan Sejarah Perkembangan Daya Tarik

No Atribut Data Sumber Data

1 Bagaimana Asal Mula Daya tarik? - Pengelola
Daya Tarik

- Observasi
2 Jika relevan, kapan daya tarik

didirikan/diresmikan/mulai menjadi daya tarik?

3 Siapa yang mendirikan/meresmikan daya tarik?

4 Bagaimana latar belakang didirikan menjadi daya tarik?

5 Sejak kapan daya tarik mulai dikunjungi?

6 Siapa atau bagaimana daya tarik mulai diketahui orang?

7 Apa yang menjadi nilai khas atau faktor penarik utama
orang berkunjung ke daya tarik?

8 Bagaimana proses pendirian daya tarik?

9 Siapa pengelola waktu didirikan/diresmikan?

10 Apakah bantuan atau dukungan pemangku kepentingan
dalam pendirian daya tarik?

11 Bagaimana perkembangan daya tarik sampai saat ini?



21 | Rencana Induk KSP Provinsi Banten Desa WisataSawarna

c) Kondisi Daya Tarik Wisata

Aspek ini keadaan daya tarik saat pengumpulan informasi dilakukan.

Tabel 1-12. Pendataan Pengelolaan Daya Tarik

No Atribut Data Sumber Data

1 Berapa jumlah kunjungan wisatawan ke daya
tarik?

- Wawancara
Pengelola Daya Tarik

- Observasi
lingkungan sekitar
daya tarik

- Wisatawan

- Masyarakat sekitar
daya tari

2 Bagaimana tingkat kunjungan wisatawan ke daya
tarik?

3 Seperti apa kondisi lingkungan di daya tarik dan
sekitarnya, termasuk lingkungan fisik dan alam?

4 Jika daya tarik berupa bangunan, bagaimana
kondisi fisiknya?

5 Bagaimana pengelolaan sampah di sekitar daya
tarik?

6 Bagaimana kenyamanan dan keamanan berwisata
di daya tarik?

7 Bagaimana kondisi masyarakat di sekitar daya
tarik?

8 Bagaimana kesan wisatawan yang berkunjung ke
daya tarik?

9 Apa tantangan dan kebutuhan untuk
meningkatkan kualitas daya tarik?

d) Pengelolaan Daya Tarik

Aspek ini mencakup pengaturan perlindungan, pengembangan,

pemeliharaan dan pemanfaatan daya tarik wisata.

Tabel 1-13. Pendataan Pengelolaan Daya Tarik

No Atribut Data Sumber Data

1 Siapa yang mengelola daya tarik? - Pengelola
Daya Tarik

2 Apa bentuk organisasi pengelola daya tarik?

3 Bagaimana kebijakan pengelolaan daya tarik?

4 Seperti apa struktur organisasi pengelola daya tarik?

5 Siapa tokoh kunci dalam organisasi pengelola?

6 Apakah masalah-masalah dan kendala yang dihadapi
oleh pengelola saat ini, dalam berbagai aspek?

7 Adakah keterkaitan pengelola dengan pemerintah? Jika
ada, bagaimanakah dan seperti apa bentuknya?

8 Berapa harga tiket masuk daya tarik wisata?
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No Atribut Data Sumber Data

9 Bagaimana sistem pengelolaan keuangan pengelola daya
tarik wisata?

10 Bagaimana sistem pelaporan dan penganggaran dalam
kepengelolaan?

e) Sebaran Daya Tarik Wisata

Letak daya tarik wisata dan wilayahnya dalam peta.

Tabel 1-14. Pendataan Sebaran Daya Tarik Wisata

No Atribut Data Sumber
Data

1 Pengumpulan Data dan Informasi wilayah daya tarik
wisata dan letaknya dalam KSP

- Dinas Tata
Kota

c. Aksesibilitas Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 –

2025 pasal 1 ayat 9, Aksesibilitas Pariwisata didefinisikan sebagai semua jenis

sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari

wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam

wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata berdasarkan kepada PP RI No.50 Tahun

2011 Tentang Ripparnas yang tercantum dalam pasal 17, meliputi:

1) penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai,

danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan

kereta api;

2) penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai,

danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan

kereta api; dan

3) penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai,

danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan

kereta api.Ketersediaan dan kondisi sarana transportasi.
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d. Sarana Transportasi

Aspek ini mencakup sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan

penyebrangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.

1) Profil Sarana Transportasi

Adalah deskripsi sarana transportasi yang disurvey.

Tabel 1-15. Ketersediaan dan Kondisi Sarana Transportasi

No Atribut Data Sumber Data

1
Daftarkan sarana transportasi yang ada , beserta
kecukupannya; dalam proses menuju dan untuk pergerakan
dalam kawasan.

- Observasi
masyarakat
setempat

- Observasi
wilayah setempat

2 Apa saja jenis sarana transportasi yang ada dalam kawasan?

3
Apakah keunikan yang ada dalam sarana transportasi dalam
kawasan, jika ada? Apakah ada sarana transportasi yang
khas, atau hal lain?

4 Apa saja merk sarana transportasi yang ada di KSP?

2) Kondisi, Tantangan, dan Kebutuhan Sarana Transportasi

Keadaan sarana transportasi saat ini dan tantangan, serta kebutuhan

perbaikan atau penambahan sarana tranportasi untuk mempermudah dan

meningkatkan layanan tranportasi bagi wisatawan.

Tabel 1-16. Pendataan Kondisi, Tantangan, dan Kebutuhan Sarana
Transportasi

No Atribut Data Sumber Data

1 Bagaimana keadaan fisik sarana transportasi? - Observasi wilayah
terminal

- Masyarakat setempat

- wisatawan

2 Bagaimana kenyamanan dan keamanan penumpang
sarana transportasi?

3 Siapakah penumpang sarana transportasi? apakah lokal,
atau wisatawan?

4 Bagaimana cara pemesanan tiket, jika ada?

5 Bagaimana kesan wisatawan yang menggunakan sarana
transportasi
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3) Kepengelolaan Sarana Transportasi

Pengaturan operasionalisasi sarana transportasi.

Tabel 1-17. Pendataan Kepengelolaan Sarana Transportasi

No Atribut Data Sumber Data

1 Apakah organisasi pengelola sarana transportasi? - Pengelola sarana

transportasi

- Dinas

Perhubungan

2 Apa nama jasa layanan sarana transportasi?

3 Bagaimana kebijakan kepengelolaannya?

4 Apa permasalahan yang dihadapi oleh pengelola?

5 Apakah ada keterkaitan pengelola jasa sarana

transportasi dengan pemerintah?

6 Bagaimana program kerja pengelola?

4) Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan,

angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.

a) Sistem Transportasi Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan

Penyebrangan, Angkutan Laut, Angkutan Udara, dan Angkutan

Kereta Api

Adalah kondisi jalur dan jaringan transportasi yang ada saat ini.

Tabel 1-18. Pendataan Sistem Transportasi Angkutan Jalan, Sungai,
Danau dan Penyeberangan, Angkutan Laut, Angkutan Udara, dan

Angkutan Kereta Api

No Atribut Data Sumber Data

1 Jaringan jalan kawasan melalui darat dan laut dalam
kawasan

- Wilayah
setempat

- Dinas Tata Kota

- Dinas
Perhubungan

- Dinas
Pariwisata

2 Jalur aksesibilitas umum dalam kawasan?

3 Kondisi jalan raya dalam kawasan?

4 Bagaimana jalur angkutan umum di darat, rute dan jadwal,
dan pengelola jalur?

5 Bagaimana jalur angkutan umum di laut atau sungai, rute
dan jadwal, dan pengelola jalur?
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No Atribut Data Sumber Data

6 Bagaimana simpul dan jaringan pergerakan dari, ke, dan di
dalam wilayah?

5) Profil Prasarana Transportasi berupa Node

Deskripsi singkat mengenai prasarana transportasi berupa simpul-simpul

(halte, perhentian), stasiun kereta api, terminal bis, pelabuhan ASDP dan

bandara.

Tabel 1-19. Pendataan Profil Prasarana Transportasi berupa Node
No Atribut Data Sumber Data

1 Nama prasarana transportasi yang ada dalam kawasan? - Wilayah setempat

- Dinas Tata Kota

- Dinas Perhubungan

2 Jenis prasarana transportasi?

3 Sejarah prasarana transportasi?

4 Kapasitas prasarana transportasi?

6) Kondisi, Tantangan, dan Kebutuhan Prasarana Transportasi

Keadaan prasarana transportasi yang disurvey.

Tabel 1-20. Pendataan Kondisi, Tantangan, dan Kebutuhan Prasarana
Transportasi

No Atribut Data Sumber Data

1 Kesesuaian kapasitas prasarana dengan kebutuhan
sebenarnya?

- Wilayah
setempat

- Dinas Tata
Kota

- Dinas
Perhubungan

- Dinas
Kebersihan

- Wisatawan

2 Bagaimana kondisi fisik lingkungan prasarana?

3 Bagaimana kondisi fisik bangunan / jalan pada prasarana?

4 Bagaimana pengelolaan sampah / pembuangan limbah di
prasarana?

5 Bagaimana kenyamanan dan keamanan prasarana?

6 Kesan wisatawan yang menggunakan prasarana?

7 Tantangan dan kebutuhan prasarana transportasi yang sangat
berpengaruh terhadap kepariwisataan?
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7) Kepengelolaan Prasarana Transportasi

Pengaturan operasionalisasi prasarana transportasi.

Tabel 1-21. Pendataan Kepengelolaan Prasarana Transportasi

No Atribut Data Sumber Data

1 Apakah organisasi pengelola prasarana transportasi? - Pengelola prasarana
transportasi

- Dinas Perhubungan
2 Apa nama jasa layanan prasarana transportasi?

3 Bagaimana kebijakan kepengelolaannya?

4 Apa permasalahan yang dihadapi oleh pengelola?

5 Apakah ada keterkaitan pengelola jasa prasarana
transportasi dengan pemerintah?

6 Bagaimana program kerja pengelola?

7 Apa status kepemilikan lahan prasarana transportasi?

8) Sebaran Prasarana Transportasi

Letak dan keberadaan jaringan prasarana transportasi dalam peta.

Tabel 1-22. Pendataan Sebaran Prasarana Transportasi

No Atribut Data Sumber Data

1 Lokasi dan perletakan prasarana pada peta - Pengelola prasarana
transportasi

- Dinas Perhubungan

e. Prasarana Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 –

2025 pasal 1 ayat 10, Prasarana Umum didefinisikan sebagai kelengkapan dasar

fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat

beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.

Berdasarkan penjelasan PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Ripparnas Tahun 2010-

2025 pasal 25 huruf a, maka prasarana umum, meliputi:

1) jaringan listrik dan lampu penerangan;

2) jaringan air bersih;
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4) jaringan telekomunikasi; dan

5) sistem pengelolaan limbah, baik limbah padat maupun cair.

Secara definisi, prasarana umum meliputi Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan,

Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air, Sistem

Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, Sistem Persampahan,

Sistem Drainase Kota, Jaringan Pejalan Kaki, dan Jalur dan Titik Evakuasi

Bencana.

 Kondisi Prasarana Umum

Mencakup profil, keadaan, permasalahan, dan kebutuhan serta kepengeolaan

prasarana umum yang ada dalam kawasan.

 Profil Prasarana Umum

Deskripsi singkat mengenai prasarana umum.

Tabel 1-23. Pendataan Profil Prasarana Umum

No Atribut Data Sumber Data

1 Nama prasarana yang ada dalam kawasan? - Pengelola Prasarana
Umum

2 Jenis prasarana?

3 Sejarah prasaranai?

4 Kapasitas / kemampuan layanan prasarana?

1) Kondisi Prasarana Umum

Keadaan prasarana umum yang disurvey secara aktual.

Tabel 1-24. Pendataan Kondisi

No Atribut Data Sumber
Data

1 Bagaimana kondisi fisik lingkungan prasarana? -
Pengelola

-
Wisatawan

2 Bagaimana kondisi fisik bangunan prasarana?

3
Bagaimana pengelolaan sampah / pembuangan limbah di prasarana?
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2) Tantangan dan Kebutuhan Prasarana Umum

Tantangan yang dihadapi dan kebutuhan prasarana umum yang sangat

berpengaruh pada wisatawan.

Tabel 1-25. Pendataan Tantangan, dan Kebutuhan Prasarana Umum

No Atribut Data Sumber
Data

1 Kesesuaian kapasitas prasarana dengan kebutuhan sebenarnya? - Pengelola

- Masyarakat

- Wisatawan
2 Permasalahan yang dihadapi prasarana umum di mata masyarakat

lokal?

3 Permasalahan yang dihadapi dalam prasarana umum di mata
pengelola?

4 Kesan wisatawan yang menggunakan prasarana?

3) Kepengelolaan Prasarana Umum

Pengaturan operasionalisasi prasarana umum, organisasi dan tata kelolanya.

Tabel 1-26. Pendataan Kepengelolaan Prasarana Umum

No Atribut Data Sumber Data

1 Apakah organisasi pengelola prasarana ? - Pengelola
prasarana

2 Bagaimana struktur organisasi pengelola?

3 Bagaimana kebijakan kepengelolaannya?

4 Siapa tokoh-tokoh kunci dalam organisasi pengelola?

5 Apakah ada keterkaitan pengelola jasa prasarana dengan pemerintah?

6 Bagaimana program kerja pengelola?

7 Apa dan bagaimana status kepengelolaan prasarana umum? Murni
swasta, lokal, internasional, BUMN, atau pemerintah?

8 Apa status kepemilikan lahan yang digunakan untuk prasarana
umum?
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4) Sebaran Prasarana Umum

Letak dan keberadaan jaringan prasarana-prasarana umum dalam peta.

Tabel 1-27. Pendataan Sebaran prasarana Umum

No Atribut Data Sumber Data

1 Lokasi dan perletakan prasarana pada peta

- Pengelola
prasarana

- Dinas Tata
Kota

f. Fasilitas Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 –

2025 pasal 1 ayat 11, fasilitas umum didefinisikan sarana pelayanan dasar fisik

suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan

aktifitas kehidupan keseharian. Fasilitas umum yang dimaksudkan meliputi:

 fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana

(early warning system) di destinasi yang rawan bencana;

 fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan

tempat penukaran uang (money changer);

 fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam

(drug store), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan

barang (public locker);

 fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas

pertolongan pertama pada kecelakaan;

 fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (laundry),

dan tempat sampah;

 fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;

 fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest area), fasilitas bermain

anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian);
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 fasilitas lahan parkir;

 fasilitas pendidikan; dan

 fasilitas ibadah

1) Kondisi Fasilitas Umum

Mencakup profil, keadaan, permasalahan, dan kebutuhan serta kepengeolaan

fasiitas umum yang ada dalam kawasan.

a) Profil Fasilitas Umum

Deskripsi singkat mengenai fasilitas umum.

Tabel 1-28. Pendataan Profil Fasilitas Umum

No Atribut Data Sumber Data

1 Nama fasum yang ada dalam kawasan?
- Pengelola Fasum

2 Jenis fasum?

3 Kapasitas / kemampuan layanan fasum?

b) Kondisi Fasilitas Umum

Penjelasan mengenai kondisi terkait sarana pelayanan dasar fisik suatu

lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam

melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

Tabel 1-29. Pendataan Kondisi

No Atribut Data Sumber Data

1 Bagaimana kondisi fisik lingkungan sekitar fasum? - Pengelola

2 Bagaimana kondisi fisik fasum?

3 Bagaimana pengelolaan sampah / pembuangan
limbah di fasum?

c) Tantangan dan Kebutuhan Fasilitas Umum

Tantangan yang dihadapi dan kebutuhan fasilitas umum yang sangat

berpengaruh pada wisatawan.
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Tabel 1-30. Pendataan Tantangan, dan Kebutuhan

No Atribut Data Sumber Data

1 Kesesuaian kapasitas layanan fasum dengan kebutuhan
sebenarnya?

- Pengelola fasum

- Masyarakat

- Wisatawan
pengguna fasum

2 Permasalahan yang dihadapi fasilitas umum di mata
masyarakat lokal?

3 Permasalahan yang dihadapi dalam fasilitas umum di mata
pengelola?

6 Kesan wisatawan yang menggunakan fasum?

d) Kepengelolaan Fasilitas Umum

Pengaturan operasionalisasi fasilitas umum, organisasi dan tata kelolanya.

Tabel 1-31. Pendataan Kepengelolaan Fasilitas Umum

No Atribut Data Sumber Data

1 Apakah organisasi pengelola? - Pengelola fasum

2 Bagaimana struktur organisasi pengelola?

3 Bagaimana kebijakan kepengelolaannya?

4 Siapa tokoh-tokoh kunci dalam organisasi pengelola?

5 Apakah ada keterkaitan pengelola dengan pemerintah?

6 Bagaimana program kerja pengelola?

7 Apa dan bagaimana status kepengelolaan fasum? Murni
swasta, lokal, internasional, BUMN, atau pemerintah?

8 Apa status kepemilikan lahan yang digunakan untuk
fasilitas umum?

2) Sebaran Fasilitas Umum

Letak dan keberadaan fasilitas umum dalam peta.

Tabel 1-32. Pendataan Sebaran Fasilitas Umum

No Atribut Data Sumber Data

1 Lokasi dan perletakan fasilitas-fasilitas pada peta
- Pengelola fasum

- Dinas Tata Kota
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g. Fasilitas Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun

2010 – 2025 pasal 1 ayat 12, Fasilitas Pariwisata didefinisikan sebagai semua

jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan

kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan

kunjungan ke destinasi pariwisata. Fasilitas pariwisata yang dimaksudkan

meliputi fasilitas akomodasi; fasilitas makan dan minum; fasilitas informasi

dan pelayanan pariwisata, dan toko cinderamata (souvenir shop).

 Fasilitas Pariwisata Saat Ini

Mencakup profil, keadaan, permasalahan, dan kebutuhan serta

kepengeolaan fasiitas umum yang ada dalam kawasan.

 Profil Fasilitas Pariwisata

Penjelasan mengenai sarana yang secara khusus ditujukan untuk

mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan

wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

Tabel 1-33. Pendataan Profil Fasilitas Pariwisata

No Atribut Data Sumber Data

1 Daftar fasilitas pariwisata yang ada dalam kawasan - Pengelola Fasilitas
Pariwisata

- Dinas Pariwisata
2 Nama Fasilitas?

3

Jenis fasilitas pariwisata (apakah: fasilitas akomodasi,
fasilitas rumah makan, fasilitas informasi dan pelayanan
pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat
informasi pariwisata (tourism information center), dan e-
tourism kiosk, polisi pariwisata dan satuan tugas
wisata,toko cinderamata (souvenir shop), penunjuk
arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata
(tourism sign and posting )

4 Kapasitas / kemampuan layanan fasilitas pariwisata

5 Klasifikasi standarisasi kelas fasilitas pariwisata (jika
relevan, seperti untuk penginapan atau restoran)
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1) Kondisi Fasilitas Pariwisata

Penjelasan mengenai keadaan fasilitas pariwisata yang disurvey

Tabel 1-34. Pendataan Kondisi

No Atribut Data Sumber Data

1 Bagaimana kondisi fisik lingkungan sekitar fasilitas? - Pengelola Fasilitas

- Wisatawan2 Bagaimana kondisi fisik fasilitas?

3 Apakah wisatawan merasa fasilitas bersih dan aman?

4 Bagaimana pengelolaan sampah / pembuangan limbah di
fasilitas?

2) Permasalahan dan Kebutuhan Fasilitas Pariwisata

Tantangan yang dihadapi dan kebutuhan fasilitas kepariwisataan yang sangat

berpengaruh pada wisatawan.

Tabel 1-35. Pendataan Tantangan, dan Kebutuhan

No Atribut Data Sumber Data

1 Kesesuaian kapasitas layanan fasilitas dengan kebutuhan
sebenarnya?

- Pengelola fasilitas

- Wisatawan

2 Permasalahan fasilitas pariwisata di mata masyarakat
lokal?

3 Permasalahan yang dihadapi dalam fasilitas di mata
pengelola. terkait bidang pelayanan pada wisatawan?

4
Bahasa yang cukup informatif bagi wisatawan dalam
menggunakan fasilitas pariwisata? Bahasa apa? Apakah
cukup informatif?

3) Kepengelolaan Fasilitas Pariwisata

Pengaturan operasionalisasi fasilitas Pariwisata, organisasi dan tata kelolanya.

Tabel 1-36. Pendataan Kepengelolaan Fasilitas Pariwisata

No Atribut Data Sumber Data

1 Apakah organisasi pengelola? - Pengelola fasilitas

- Dinas Pariwisata2 Bagaimana struktur organisasi pengelola?

3 Bagaimana kebijakan kepengelolaannya?
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No Atribut Data Sumber Data

4 Siapa tokoh-tokoh kunci dalam organisasi pengelola?

5 Apakah ada keterkaitan pengelola dengan pemerintah?

6 Bagaimana program kerja pengelola?

7 Apa dan bagaimana status kepengelolaan? Murni swasta,
lokal, internasional, BUMN, atau pemerintah?

8 Apa status kepemilikan lahan yang digunakan untuk
fasilitas?

4) Sebaran Fasilitas Pariwisata

5) Letak dan keberadaan fasilitas pariwisata dalam peta.

Tabel 1-37. Pendataan Sebaran Fasilitas Pariwisata

No Atribut Data Sumber Data

1 Lokasi dan perletakan fasilitas-fasilitas pada peta

- Pengelola fasilitas

- Dinas Tata Kota

- Dinas Pariwisata

h. Masyarakat Pariwisata

Sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi

terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang

berada dalam kelompok tersebut. Aspek ini diutamakan dengan konsiderasi

bahwa perencanaan pengembangan KSP yang dilakukan harus menempatkan

masyarakat sebagai pelaku penting dalam kegiatan pariwisata dengan

menggerakkan segenap potensi yang dimiliki guna mengimbangi peran pelaku

usaha pariwisata, sesuai Ripparnas 2010-2025.
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1) Budaya Masyarakat

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh

sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi; terbentuk

dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Dalam konteks

ini, budaya yang dimaksud adalah budaya yang masih hidup dan berkembang

dalam masyarakat wilayah setempat.

2) Nilai-Nilai Budaya Setempat

Adalah norma-norma dan aturan prinsip atas cara hidup yang dianut

masyarakat lokal

Tabel 1-38. Pendataan Nilai Budaya Setempat

No Atribut Data Sumber Data

1
Apakah sistem adat / norma yang dianut oleh masyarakat?

Siapa saja penganutnya?

- Tokoh Masyarakat

- Masyarakat desa adat

- Dinas Pariwisata2
Deskripsikan asal-usul, makna dan konsep sistem adat dan

norma tersebut?

3

Bagaimana penerapan norma tersebut dalam masyarakat saat

ini? Apakah hanya sebagai simbol, sebagai obyek wisata,

atau masih diterapkan secara ketat dalam kehidupan sehari-

hari? Deskripsikan.

3) Hasil Budaya

Hasil budaya adalah segala hal yang merupakan hasil dari cara hidup suatu

kebudayaan / sekelompok orang, yang dalam hal ini adalah masyarakat asli

wilayah tersebut.

Tabel 1-39. Pendataan Hasil Budaya

No Atribut Data Sumber Data

1 Nama hasil budaya? - Pemuka Adat

- Masyarakat desa
adat

2 Fungsinya?

3 Makna / nilai yang terkandung di dalamnya?
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No Atribut Data Sumber Data

- Dinas Pariwisata4 Deskripsi fisik (jika relevan)?

5 Sejarah / asal-usulnya?

6 Keunikan hasil budaya tersebut?

4) Sebaran Suku atau Desa Adat

Letak dan keberadaan wilayah suku atau desa adat dalam peta.

Tabel 1-40. Pendataan Sebaran Suku atau Desa Adat
No Atribut Data Sumber Data

1 Lokasi dan perletakan suku atau desa adat pada peta - Dinas Tata Kota

- Dinas Pariwisata2 Jumlah penduduk dalam desa adat / konsentrasi wilayah
suku

5) Kondisi Sosial Masyarakat

Keadaan hubungan antar individu dalam masyarakat maupuan hubungan

antar kelompok dalam masyarakat yang membentuk sebuah sistem sosial di

masyarakat tersebut.

6) Tokoh Masyarakat

Tokoh kunci di masyarakat yang berpengaruh terhadap pengembangan

Kepariwisataan di suatu wilayah, mencakup tokoh agama, tokoh budaya, atau

tokoh adat.

Tabel 1-41. Pendataan Tokoh Masyarakat

No Atribut Data Sumber Data

1 Nama, usia, kelamin, masih hidup / sudah meninggal
- Masyarakat setempat

- Masyarakat desa adat
2 Peranan (apakah tokoh agama, budaya, adat)

3 Organisasi afiliasi?
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7) Isu Sosial

Ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dan masyarakat atau suatu

masalah yang tumbuh dan/atau berkembang di masyarakat yang

membahayakan kehidupan kelompok sosial dan mengancam nilai-nilai yang

berlaku yang muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai

dalam masyarakat dengan realita yang ada.

Tabel 1-42. Pendataan Isu Sosial

No Atribut Data Sumber Data

1 Adakah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat? Jelaskan - Masyarakat
setempat

- Tokoh
masyarakat

2 Adakah nilai atau norma yang dilanggar / ditinggalkan?

3 Apa latar belakang terjadinya permasalahan sosial tersebut?

4 Apa bentuk upaya pencegahan / penanggulangan permasalahan
yang sudah dilakukan?

8) Modal Sosial

Kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama

di dalam berbagai kelompok dan organisasi, mencakup himpunan ataupun

solidaritas masyarakat yang berkaitan ataupun tidak dengan kepariwisataan.

Tabel 1-43. Pendataan Modal Sosial Masyarakat

No Atribut Data Sumber Data

1
Apa saja lembaga kemasyarakatan
(kelompok/organisasi/himpunan/solidaritas) yang ada di
kawasan?

- Tokoh masyarakat

- Wawancara
masyarakat

- Dinas pariwisata2 Apa saja bentuk-bentuk organisasi lembaga kemasyarakatan
yang ada dalam kawasan?

3 Bagaimana hubungan, ketergantungan dan kepercayaan
masyarakat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut?

4 Bagaimana upaya pencapaian kesepakatan antar kelompok
masyarakat?

5
Bagaimana sistem pengambilan keputusan antar kelompok
masyarakat? Apakah ada konsensus bersama atau adakah cara
lain?

6 Apakah masyarakat berpartisipasi dalam kepariwisataan?
Seperti apa bentuk partisipasinya?
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No Atribut Data Sumber Data

7 Apakah masyarakat menerima kondisi wilayahnya sebagai
tujuan wisata?

8 Bagaimana anggapan masyarakat tentang keberadaan turis
dan kegiatan pariwisata di dalam kawasan?

9 Apakah masyarakat mempersiapkan diri untuk menerima turis
dalam hal mencoba menambah penguasaan bahasa?

10 Apakah masyarakat mempersiapkan diri untuk menerima turis
dalam hal menunjukkan eksstensi budaya lokal?

11 Apakah masyarakat tertarik menjadi SDM Kepariwisataan?

12 Apakah masyarakat mengenal daya tarik wisata yang ada
dalam kawasannya?

13 Adakah penyuluhan tentang pengetahuan kepariwisataan dari
pemerintah?

14 Bagaimana penilaian masyarakat terhadap dampak pariwisata
dalam kawasan?

15
Adakah harapan dan keinginan masyarakat terhadap
pengembangan kepariwisataan di kawasan dalam berbagai
aspek?

16 Siapa saja tokoh kunci dalam masyarakat?

17 Apa saja sistem norma sosial yang berlaku di masyarakat?

9) Kegiatan Ekonomi Masyarakat Lokal

Fokus pengumpulan data kegiatan ekonomi masyarakat lokal adalah usaha

yang dikembangkan oleh masyarakat lokal yang terkait dengan

kepariwisataan, baik secara langsung atau tidak langsung dan produk yang

merupakan hasil pengembangan masyarakat lokal yang terkait langsung

dengan kepariwisataan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

10) Usaha Lokal

Adalah usaha yang dikembangkan oleh masyarakat lokal, yang menjadi

ciri / kekhasan dari daerah tersebut, yang terkait kepariwisataan.

Tabel 1-44. Pendataan Usaha Lokal

No Atribut Data Sumber Data

1 Nama usaha? - Pemilik usaha
lokal2 Sebaran lokasi operasional dan alamat usaha?

3 Jenis usaha?



39 | Rencana Induk KSP Provinsi Banten Desa WisataSawarna

No Atribut Data Sumber Data

4 Bagaimana status kepemilikan usaha?

5 Jelaskan asal-usul usaha lokal?

6 Apa kendala / hambatan dalam menjalankan usaha?

7
Keunikan / kekhasan usaha? (apakah menggunakan perkakas
tradisional dalam usaha, atau tak boleh sembarang orang
menjalankan usaha, dll)

11) Produk Lokal

Adalah produk yang merupakan hasil pengembangan masyarakat lokal, yang

menjadi ciri / kekhasan dari daerah tersebut, yang terkait kepariwisataan.

Tabel 1-45. Pendataan Produk Lokal

No Atribut Data Sumber Data

1 Nama produk? - Pemilik usaha
lokal

2 Daftar pengusaha yang menghasilkan produk?

3 Bagaimana status kepemilikan hak cipta produk?

4 Siapa supplier bahan baku untuk membuat produk? dari mana
asalnya?

5 Jelaskan asal-usul produk lokal?

6 Apa kendala / hambatan dalam menjaga kelestarian produk
lokal?

7 Siapa saja konsumen produk lokal tersebut?

12) Pemanfaatan SDA di Sekitar Kawasan

Menggambarkan bagaimana pola pemanfaatan SDA disekitar kawasan dalam

aktivitas ekonomi masyarakat, untuk mengidentifikasi apakah ada

kecenderungan perusakan SDA di sekitar kawasan sehingga dapat

ditindaklanjuti sebagai inisiasi program pemberdayaan yang berwawasan

lingkungan.

Tabel 1-46. Pendataan Pemanfaatan SDA di Sekitar Kawasan

No Atribut Data Sumber Data

1 Jenis SDA (lahan, air, hasil hutan, bahan galian)

Pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan apa? (energi,

- Masyarakat setempat

- Pemilik lahan SDA
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No Atribut Data Sumber Data

bahan makanan, bahan bangunan, air bersih untuk minum dan
kebutuhan rumah tangga lainnya)

terkait

- Dinas Perdagangan
2 Ketersediaan dan kondisi SDA di sekitar kawasan?

3 Siapa saja pemilik lahan tempat SDA berada?

4 Apakah pemanfaatan SDA sudah dikelola? Siapa saja
pengelolanya?

5 Bagaimana tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap
SDA di sekitar kawasan?

13) Kegiatan Pemberdayaan

Upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat lokal.

a) Profil Kegiatan Pemberdayaan

Adalah data diri upaya-upaya yang bertujuan untuk memberdayakan

masyarakat lokal, yang sudah atau sedang berjalan dalam kawasan.

Tabel 1-47. Pendataan Pemanfaatan SDA di Sekitar Kawasan

No Atribut Data Sumber Data

1 Nama kegiatan? - Masyarakat
setempat

- Pemilik usaha
lokal

- Dinas Pariwisata

2 Institusi penyelenggara / pelaksana?

3 Program yang dilakukan?

4 Apa manfaat dari program yang dilakukan?

4 Apa masukan bagi kegiatan yang dilakukan?
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i. Investasi Kepariwisataan

Kegiatan investasi merupakan kegiatan menempatkan sejumlah dana dan/atau

barang dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial,

dan/atau manfaat lainnya. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana

dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga

dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau

manfaat lainnya (PP No. 49 Tahun 2011). Dalam Hal ini, lembaga investasi

adalah yang mendanai segala pembangunan di wilayah KSP.

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan

penanam modal dalam negeri atau yang dilakukan oleh penanam modal dalam

negeri di bidang kepariwisataan.

1) Karakteristik Investasi

Ciri-ciri dan deskripsi tata cara serta kegiatan penanaman modal yang ada

dalam kawasan.

a) Profil Kegiatan Investasi

Deskripsi mengenai Investasi yang sedang berjalan dan Investasi yang

sudah direncanakan untuk dilaksanakan.

Tabel 1-48. PendataanProfil Kegiatan Investasi

No Atribut Data Sumber Data

1 Nama kegiatan? - Dinas
Perdagangan

- Bapedda

- BPS

2 Institusi penyelenggara / pelaksana?

3 Apa jenis investasi yang dilakukan?

4 Berapa nilai investasinya?

5 Apa manfaat investasinya bagi tiap stakeholder?

2. Pemasaran Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan, Pemasaran didefiniskan sebagai serangkaian proses untuk
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menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola

relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh

pemangku kepentingannya. Data pemasaran KSP diperlukan untuk mengetahui

proses pemasaran di KSP tersebut untuk dapat dioptimalkan saat perencanaan

pengembangan KSP.

1) Karakteristik Pasar

Karakteristik pasar adalah karakteristik Masyarakat yang akan melakukan

kegiatan wisata, yang merupakan konsumen potensial bagi destinasi baik

yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

1) Jumlah dan Demografi Wisatawan

Data umum yang menggambarkandemografi dan jumlah

wisatawandalam yang berkunjung ke kawasan.

Tabel 1-49. Pendataan Jumlah dan Demografi Wisatawan

No Atribut Data Sumber Data

1 Asal daerah / negara wisatawan dan jumlahnya - Wisatawan

- Dinas Pariwisata2 Rentang usia wisatawan dan jumlahnya

3 Rentang pengeluaran wisata wisatawan dan jumlahnya

4 Tipe wisatawan (keluarga, pasangan, solo, grup)

5 Waktu kunjungan wisatawan

6 Jumlah wisatawan pertahun

2) Perilaku dan Preferensi Wisatawan

Pemilihan kesukaan dan tingkah laku wisatawan dalam perilakunya

berwisata dalam kawasan.

Tabel 1-50. Pendataan Perilaku dan Preferensi Wisatawan

No Atribut Data Sumber Data

1 Lama tinggal di kawasan? - Wisatawan

2 Kemungkinan wisata kem ke kawasan?

3 Daya tarik yang dikunjungi wisatawan?

4 Jenis wisata yang dilakukan dalam kawasan (bahari, tirta,
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budaya, dll)?

5 jenis wisata yang paling disukai dalam kawasan (bahari,
tirta, budaya, dll)?

6 Perilaku yang dilakukan untuk mendapatkan informasi
mengenai destinasi?

7 Waktu kunjungan wisatawan?

3) Pola Belanja Wisatawan

Jenis pengeluaran wisatawan di kawasan wisata.

Tabel 1-51. Pendataan Pola Belanja Wisatawan

No Atribut Data Sumber Data

1 Jenis produk atau layanan yang sering dibeli? - Wisatawan

- Dinas Pariwisata2 Nilai belanja terhadap produk atau layanan di kawasan
wisata?

3 Kesan terhadap produk dan layanan yang diberikan?

2) Citra Destinasi

Citra Destinasi adalah Kesan, gambaran atau impresi wisatawan (sesuai

dengan kenyataan yang sebenarnya) mengenai kepariwisataan di KSP.

1) Kesan Wisatawan

Segala pendapat wisatawan yang berkunjung ke kawasan tentang segala

atribut pariwisata dalam kesatuannya sebagai sebuah destinasi. Adapun

atribut pariwisata mencakup segala fasilitas pariwisata, masyarakat lokal,

daya tarik wisata, fasilitas umum, dan aspek geobiofisik.

Tabel 1-52. Pendataan Kesan Wisatawan

No Atribut Data Sumber Data

1 Karakter utama destinasi menurut wisatawan? - Wisatawan

2 Atribut pariwisata yang disukai wisatawan selama berlibur?

3 Kesesuaian ekspektasi dengan kenyataan di lapangan?

4 Atribut pariwisata yang perlu dibenahi?
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2) Tingkat Kepuasan Wisatawan

Respon wisatawan terhadap kesesuaian antara ekspektasi kegiatan

pariwisata dengan kenyataan yang dirasakan di lapangan.

Tabel 1-53. Pendataan Tingkat Kepuasan Wisatawan

No Atribut Data Sumber Data

1 Apakah akan kem ke destinasi lagi? - Wisatawan

2 Jika ya, apa alasan kem ke destinasi?

3 Jika tidak, kenapa?

3) Promosi Pariwisata

Aktivitas yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai

kepariwisataan sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk

mengunjungi destinasi yang dipromosikan baik melalui media maupun

melalui penyelenggaraan event tertentu.

1) Strategi Promosi

Cara, taktik, metode yang dilakukan untuk mengkomunikasikan produk

wisata kepada target pembeli agar pembeli mau membeli produk wisata

tersebut.

Tabel 1-54. Pendataan Strategi Promosi

No Atribut Data Sumber Data

1 Media yang digunakan - Dinas Pariwisata

2 Jenis kegiatan promosi?

3 Contoh materi promosi yang dikembangkan?

4 Target pemirsa/calon wisatawan (tingkat
penghasilan, jenis kelamin, umur, dsb)?

5 Pesan yang ingin disampaikan

2) Aktivitas Promosi

Seberapa besar target pemgunjung tertarik untuk datang ke daya tarik

wisata yang ditawarkan.
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Tabel 1-55. Pendataan Aktivitas Promosi

No Atribut Data Sumber Data

1
Event pariwisata atau yang berpengaruh terhadap
pariwisata yang dilaksanakan di destinasi (reguler
atau irreguler)

- Dinas Pariwisata

- Tokoh Pariwisata

2 Materi promosi yang ada

3 Promosi Luar negeri yang pernah dilakukan

4 Aktivitas promosi bagi wisnus maupun wisman yang
rutin dilakukan dan telah dilakukan

3. Industri Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan, Industri Pariwisata didefinisikan sebagai kumpulan usaha

pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Aspek

di dalamnya mencakup Usaha Kepariwisataan, Daya Saing Produk Wisata, dan

Kemitraan Industri Kepariwisataan.

Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata (UU No.10 2009, pasal 1 ayat 7).

Adapun jenis usaha (x) yang dipetakan adalah:

 Usaha Daya Tarik Wisata

 Usaha Kawasan Pariwisata

 Usaha Jasa Transportasi Wisata

 Usaha Jasa Perjalanan Wisata

 Usaha Jasa Makanan dan Minuman

 Usaha Penyediaan Akomodasi

 Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

 Usaha Penyelenggaraan MICE

 Usaha Jasa Informasi Pariwisata

 Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

 Usaha Jasa Pramuwisata

 Usaha Wisata Tirta
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 Usaha Spa

1) Profil Usaha Pariwisata dalam Kawasan

Deskripsi singkat usaha pariwisata.

Tabel 1-56. Pendataan Profil Usaha Pariwisata

No Atribut Data Sumber Data

1 nama usaha - Pengelola Usaha
Pariwisata

2 lokasi dan alamat usaha

3 jenis usaha dalam klasifikasi usaha pariwisata

4 Deskripsi produk usaha

5 kepemilikan usaha

6 bentuk badan usaha

7 skala usaha

8 standarisasi usaha

9 Sertifikasi yang dimiliki usaha

10 Sertifikasi yang dibutuhkan usaha

11 jumlah tenaga kerja

12 kapasitas usaha atau kemampuan layanan usaha

13

Key person dari usaha kepariwisataan (pelaku usaha) dilihat
dari aspek: Kuantitas dan Kualitas (latar belakang pendidikan,
pemahaman terhadap regulasi, pemahaman industri yang
digeluti, pemahaman tentang kualitas pelayanan, kemampuan
bahasa, wawasan kepariwisataan, pemahaman mengenai
persaingan usaha)

2) Sebaran Usaha Pariwisata

Letak dan keberadaan serta jumlah usaha pariwisata.

Tabel 1-57. Pendataan Sebaran Usaha Pariwisata

No Atribut Data Sumber Data

1 Daftar usaha pariwisata dalam kawasan - Dinas
Pariwisata

- Bapedda
2 Jumlah usaha pariwisata di masing-masing bidang

3 Persebaran lokasi usaha pariwisata masing-masing bidang
dalam kawasan
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4) Keunggulan / Keunikan Kawasan Wisata

Ciri yang menjadi kelebihan dan khas kawasan wisata sebagai sebuah

destinasi.

Tabel 1-58. Pendataan Keunggulan Kawasan Wisata

No Atribut Data Sumber Data

1 Ciri khas kawasan? - Wisatawan

2 Keunikan kawasan

5) Pola Perjalanan

Sistem yang menjadi sebuah model bagi pergerakan wisatawan dari suatu

aspek kepariwisataan satu ke aspek kepariwisataan yang lain, mencakup

daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata.

Tabel 1-59. Pendataan Pola Perjalanan

No Atribut Data Sumber Data

1 Daya tarik yang terhubung dengan sistem tranportasi - Wisatawan

- Dinas Pariwisata

6) Paket Wisata

Suatu perjalanan wisata dengan satu atau lebih tujuan kunjungan yang

disusun dari berbagai fasilitas perjalanan tertentu dalam suatu acara

perjalanan yang tetap, lalu dijual dengan harga tunggal yang menyangkut

seluruh komponen dari perjalanan wisata.

Tabel 1-60. Pendataan Paket Wisata

No Atribut Data Sumber Data

1 Jenis paket wisata (interland, innerland) - Wisatawan

- Pengusaha Usaha
Perjalanan Wisata2 Potensi paket wisata untuk membuat integrasi antar

daya tarik wisata

3 Bentuk kerjasama dalam penjualan paket wisata

4 Paket wisata unggulan dan potensial yang ada di
wilayah KSP

5 Kompetisi yang dihadapi oleh kepariwisataan KSP di
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No Atribut Data Sumber Data

tingkat Nasional dan Internasional

6 Bentuk pengemasan paket wisata,

7 Penetapan harga paket

.

7) Ketersediaan SDM Kepariwisataan

Kemampuan penyediaan dan kesiapan tenaga kerja pariwisata untuk

kegiatan pariwisata dalam kawasan.

Tabel 1-61. Pendataan Ketersediaan SDM Kepariwisataan

No Atribut Data Sumber Data

1
Daftar sekolah / lembaga pendidikan kepariwisataan
(sekolah perhotelan, akademi pariwisata, sekolah boga,
lembaga pelatihan diving, dll) - Bapedda

- BPS

- Dinas Pendidikan

2 Kuantitas lulusan tingkat SMU dan Universitas
pertanggal akademik

3
Persentase tenaga kerja asing dalam bidang
kepariwisataan terhadap keseluruhan total tenaga kerja
dalam bidang yang sama

8) Kondisi Ketenagakerjaan Sektor Kepariwisataan

Keperluan tenaga kerja kepariwisataan dalam kawasan.

Tabel 1-62. Pendataan Ketenagakerjaan Sektor Kepariwisataan

No Atribut Data Sumber Data

1 Angka penyerapan tenaga kerja subsektor pariwisata
per tahun (perhotelan, hiburan, restoran) - Bapedda

- BPS
2

Rata-rata persentase tenaga kerja asing dalam sebuah
usaha subsektor pariwisata di kawasan, Jumlah
kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan kompetensi tenaga
kerja

4. Kelembagaan Kepariwisataan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan, Institusi didefiniskan sebagai kesatuan unsur beserta jaringannya

yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah,
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swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme

operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke

arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan. Data institusi pada KSP

bertujuan untuk mengetahui organisasi yang mempengaruhi kegiatan

kepariwisataan yang ada di KSP.

1) Organisasi Kepariwisataan

Organisasi merupakan kesatuan orang yang bekerja dalam suatu struktur

dan pola hubungan kerja tertentu dengan pembagian kerja dan tanggung

jawab yang berbeda di tiap fungsi maupun levelnya untuk mencapai

tujuan yang sama. Menurut Ripparnas 2010-2025, organisasi baik di

lingkungan Pemerintah maupun non pemerintah yang berhubungan

dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.

2) Profil Organisasi Kepariwisataan

Berisi data dan deskripsi organisasi kepariwisataan.

Tabel 1-63. Pendataan Profil Organisasi Kepariwisataan

No Atribut Data Sumber Data

1 Nama organisasi - Pelaku organisasi

2 Lokasi dan alamat

3 Jenis organisasi (profit / non profit)

4 Fungsi organisasi

5 Kepemilikan lembaga penelitian

6 Bentuk badan usaha

7 Tujuan organisasi

8 Standarisasi (jika ada)

9 Cakupan wilayah organisasi

10 SOP

11 Jumlah tenaga kerja

12

Key persondilihat dari aspek: Kuantitas dan Kualitas (latar
belakang pendidikan, pemahaman terhadap regulasi,
pemahaman tentang bidang yang digeluti, pemahaman
tentang kualitas pelayanan, kemampuan bahasa, wawasan
kepariwisataan)

13 Kontribusi Organsasi terhadap kegiatan kepariwisataan
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No Atribut Data Sumber Data

14
Daftar program yang terkait kepariwisataan yang dirinci
dengan: deskripsi program, cakupan program, periode
program

3) SDM Pemerintah Terkait Kepariwisataan

Yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan yang

terkait dengan kepariwisataan, termasuk yang merupakan tenaga kerja

yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan

kegiatan Kepariwisataan. (Ripparnas 2010-2025).

Tabel 1-64. Pendataan SDM Pemerintah Terkait Kepariwisataan

No Atribut Data Sumber Data

1 Kuantitas SDM Pemerintah terkait kepariwisataan yang ada
dalam kawasan, berdasarkan lembaga

- Dinas Pariwisata

2

Kualitas (latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap
regulasi, pemahaman terhadap permasalahan
kepariwisataan, pengetahuan mengenai pelaku usaha di
bidang kepariwisataan, kemampuan bahasa, wawasan
kepariwisataan)

A. Tahap Analisis

Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data meliputi (1) Penyusunan kerangka

analisis sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan perancangan yang akan

dilakukan; (2) Pengolahan data dengan metode sesuai dengan sifat data tersebut;

dan (3) Analisis data. Berdasarkan tipe data yang diperoleh, maka kegiatan

pengolahan dan analisis data, dapat dikelompokkan menjadi pengolahan dan

analisis:

1. Data spasial. Analisis Spasial meliputi analisis terhadap perwilayahan, analisis

integrasi kawasan dalam RTRW, analisis penunjukan kawasan inti dalam KSP,

serta analisis struktur dan pola tapak kawasan inti.

2. Data kuantitatif. Analisis kuantitatif meliputi analisis terhadap daya tarik

wisata, kebutuhan dan kesesuaian pengembangan fasilitas pariwisata,
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kebutuhan pengembangan prasarana kawasan, dan kondisi ekonomi kawasan;

dan

3. Data kualitatif. Analisis terhadap kondisi pemasaran pariwisata,

pengembangan industri pariwisata, kondisi sosial budaya, partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat, serta analisis terhadap kondisi kelembagaan

B. Tahap Perumusan Rencana (Perencanaan, Peta)

Hasil Pengumpulan Data yang berupa profil KSP serta hasil analisis data

selanjutnya digunakan dalam perumusan rencana pengembangan KSP yang terdiri

dari perumusan: (1) Kerangka kebijakan dan strategi pengembangan KSP,

dimana di dalamnya meliputi rumusan visi misi, tujuan dan sasaran, arah

pengembangan serta strategi pengembangan KSP; (2) Konsep pengembangan

KSP, yang meliputi rencana pengembangan KSP yang meliputi aspek

kepariwisataan (destinasi, industri, pemasaran, dan institusi); penentuan kawasan

inti dan arah pengembangannya yang menjelaskan konsep tematik yang akan

dikembangkan pada masing-masing kawasan inti tersebut; dan rencana struktur

dan pola tapak kawasan inti yang akan dikembangkan dalam jangka pendek. (3)

Peta jalan pengembangan KSP jangka menengah dan jangka pendek; (4)

Rencana aksi pengembangan KSP, yaitu daftar inisiatif kegiatan yang akan

dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Perencanaan Pengembangan KSP di Indonesia dilakukan dengan prinsip

dasar pemahaman keberagaman dan adanya siklus hidup KSP sebagai sebuah

produk pariwisata. Di sisi lain, perencanaan merupakan sebuah komitmen

bersama dari pemangku kepentingan yang terkait. Perencanaan juga merupakan

sebuah proses yang perlu dievaluasi secara berkala. Penyusunan Perencanaan KSP

menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan cakupan

luasan KSP yang berbeda-beda; Jenis dan kekuatan daya tarik yang berbeda, ada

yang bersifat umum tetapi ada yang memiliki daya tarik yang sangat khusus,

misal: bahari tetapi ada yang sangat khusus dengan sejarah dan budaya, tetapi ada

yang sangat khusus dengan budaya; ekowisata, dll; Keberagaman isu-isu

perencanaan di tiap KSP; Dan kemungkinan implementasinya secara nyata (not

just making plans, but linked to –possible/probable actions).
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C. Tahap Penyempurnaan dan Finalisasi Produk Akhir

Tahapan yang berisi masukan terhadap perencanaan kepariwisataanDesa Wisata

Sawarna, yang juga berisikan kekurangan dan kelemahan dari konsep yang

direncanakan, serta kondisi-kondisi yang dapat mendukung perencanaan dalam

dokumen ini dapat terwujud.

1.7.3 Metode dan Teknis Analisis yang Digunakan

A. Analisis Kebijakan

1) Kebijakan Dan Regulasi / Aturan

Data kebijakan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah data kebijakan yang

berpengaruh terhadap pengembangan kepariwisataan di wilayah KSP, baik

langsung maupun tak langsung. Dalam konteks ini, yang tercakup adalah segala

kebijakan yang mengatur, yang terkait langsung atau memiliki pengaruh terhadap

kepariwisataan dalam aspek 4 dimensi pariwisata; yang dikeluarkan lembaga

formal pemerintah, swasta, maupun yang dikeluarkan lembaga non formal.

2) Kebijakan, Peraturan, dan Perundangan yang Berlaku Saat Ini

Segala kebijakan dan aturan yang mengatur, yang terkait langsung atau memiliki

pengaruh terhadap kepariwisataan dalam aspek 5 dimensi pariwisata baik yang

dihasilkan oleh lembaga formal (pemerintah, swasta) maupun non formal yang

berlaku pada saat ini.

a) Kebijakan Tata Ruang

Keseluruhan peraturan yang mengatur tentang ruang untuk dapat

dimanfaatkan, yang memiliki potensi untuk dikembangkan dengan

kendala faktor pembatas diminimalkan serta keterkaitannya dengan

pembangunan kawasan.

Tabel 1-65.Pendataan Permasalahan, Keinginan, Harapan dalam

Pengembangan SDM Kepariwisataan

No Atribut Data Sumber Data

1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional - Kementerian
Pariwisata2 Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
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No Atribut Data Sumber Data

- Dinas Tata Kota

- Bapedda

3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/kab

4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka
Menengah Nasional

5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka
Menengah Daerah Propinsi

6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka
Menengah Daerah Kota

7 MP3EI 2011-2025

8 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan yang
merupakan wilayah kawasan

9 Rencana Teknik Ruang Kawasan Wisata

3) Kebijakan yang Terkait dengan Usaha Pariwisata

Keseluruhan peraturan yang mengatur tentang kegiatan perdagangan (usaha)

pariwisata, termasuk hiburan, hotel, dan yang relevan dalam kawasan.

Tabel 1-66. Pendataan Kebijakan yang Terkait Usaha Pariwisata

No Atribut Data Sumber Data

1 Regulasi sub-sektor-sub-sektor pariwisata - Kementerian Pariwisata

- Bapedda2 Pajak Pertambahan Nilai

3 Pajak-pajak terkait lain

4) Kebijakan Pembangunan yang Terkait dengan Kawasan

Keseluruhan peraturan yang mengatur tentang pembangunan dalam kawasan.

Tabel 1-67. Pendataan Kebijakan Pembangunan yang Terkait dengan

Kawasan

No Atribut Data Sumber Data

1 Izin Mendirikan Bangunan - Kementerian Pariwisata

- Dinas Tata Kota

- Kementerian Tenaga
Kerja

2 Regulasi Konstruksi Bangunan dalam Kawasan

3 Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4 Regulasi Upah buruh dalam kawasan

5 Regulasi perizinan Kepariwisataan



54 | Rencana Induk KSP Provinsi Banten Desa WisataSawarna

5) Kebijakan Lintas Sektor yang Terkait Dengan Kepariwisataan

Keseluruhan peraturan yang mengatur tentang kegiatan kepariwisataan yang

mempertemukan antara sektor-sektor lain dengan sektor pariwisata dalam

kawasan (dapat berupa sektor pertanian, perkebunan, migas, ekonomi kreatif,

dan lain-lain).

Tabel 1-68. Pendataan Kebijakan Lintas Sektor yang Terkait dengan
Kepariwisataan

No Atribut Data Sumber Data

1 Regulasi sektor yang relevan dengan kawasan

- Kementerian Pariwisata

- Kementerian Tenaga
Kerja

B. Teknik Survey dan Kajian Supply-Demand

Analisis yang dilakukan untuk menilai preferensi wisatawan terhadap jenis-jenis

daya tarik dan atraksi wisata di dalam kawasan, serta pola konsumsi/pengeluaran

wisatawan.

C. Analisis SWOT

Analisis potensi dan permasalahan pengembangan Desa Wisata Sawarnadilakukan

melalui analisis lingkungan strategis yaitu lingkungan internal dan eksternal

dengan menggunakan metode SWOT. Analisis lingkungan internal untuk

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yaitu aspek-aspek yang membantu dan

merintangi pencapaian visi pengembangan Desa Wisata Sawarna.

Sedangkan analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang

dan ancaman yang dapat diketahui dengan memantau berbagai kekuatan dan

kecenderungan global, nasional dan lokal di bidang politik, ekonomi, sosial,

teknologi, informasi dan manajemen.

Hasil analisis lingkungan strategis yaitu lingkungan/faktor internal

(kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan/faktor eksternal (peluang dan ancaman)

selanjutnya dilakukan pembobotan untuk memperoleh potensi yaitu kekuatan dan

peluang yang perlu dikelola, ditingkatkan dan dimanfaatkan sebagai andalan dan
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tumpuan pengembangan destinasi wisata yang berkualitas dan berdaya saing, serta

permasalahan yaitu kelemahan dan ancaman yang perlu dikelola, diperbaiki dan

dikendalikan dalam pengembangan Desa Wisata Sawarna.

D. Analisis Daya Tarik Wisata Unggulan

Kawasan wisata unggulan merupakan kawasan wisata yang diunggulkan di

tingkat daerah yang berperan dalam menjawab isu-isu strategis pembangunan

kepariwisataan di tingkat daerah.Pemerintah daerah menjadi pemain utama dalam

pengembangan kawasan ini, khususnya dalam hal pengelolaan daya tarik dan

pembinaan masyarakat sekitar kawasan.KWU direncanakan dan dikembangkan

oleh daerah sehingga tanggung jawab pemerintah daerah dalam perencanaan dan

pengelolaannya lebih besar daripada tanggungjawab pemerintah provinsi.

Dalam menentukan kawasan wisata unggulan tersebut, dari keseluruhan

kawasan wisata dan daya tarik wisata di Desa Sawarna dilakukan penilaian

dengan menggunakan variabel Destination Competitiveness yang dikemukakan

oleh The Travel & Tourism Competitiveness Index (2015), yang dikembangkan

menjadi 34 indikator dengan memberikan skor: 1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi,

variabel tersebut meliputi:
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Tabel 1-69.VariabelDestination Competitiveness

No. Variabel Indikator Keterangan Parameter Penilaian

1 Physiography and
Climate

Rawan bencana

terjadinya berbagai bencana alam (tanah longsor,
banjir, gempa bumi, gunung meletus, dsb) yang
dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan
pariwisata

1 = Dalam 5tahun terakhir sering terjadi bencana alam

2 = pernah terjadi bencana alam 10 tahun terakhir

3= tidak pernah terjadi bencana alam

Pengaruh iklim terhadap
kunjungan

Adanya perubahan iklim dan cuaca terhadap
kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata (cuaca
cerah, banyak cahaya matahari, kecepatan angin,
udara sejuk, kering, panas, dsb).

1 = terjadinya perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim dalam
5 tahun terakhir

2 = pernah terjadi perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim 10
tahun terakhir

3 = tidak pernah terjadi perubahan iklim dan cuaca yang
ekstrim

2 Market Ties

Wisatawan mancanegara Jumlah dan persentase wisatawan yang berasal
dari luar negeri

1 = tidak ada wisatawan mancanegara yang berkunjung

2 = kurang dari 100 wisatawan mancanegara yang berkunjung
setiap bulannya.

3 = lebih dari 100 orang wisatawan mancanegara setiap
bulannya

Wisatawan nasional Jumlah dan persentase wisatawan yang berasal
dari Indonesia di luar Kabupaten Subang

1 = tidak ada wisatawan nasional yang berkunjung

2 = kurang dari 300 orang wisatawan nasional nasional yang
berkunjung setiap bulannya

3 = lebih dari 300 orang wisatawan nasional yang berkunjung
setiap bulannya

Wisatawan lokal Jumlah dan persentase wisatawan yang berasal
dari dalam Kabupaten Subang

1 = tidak ada wisatawan lokal berkunjung

2 = kurang dari 500 wisatawan lokal yang berkunjung setiap
bulannya

3 = lebih dari 500 wisatawan lokal yang berkunjung setiap
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bulannya

3 Culture and History

Memiliki latar belakang
sejarah

Banyaknya daya tarik wisata yang memiliki latar
belakang sejarah (prasejarah, kerajaan,
perjuangan kemerdekaan Indonesia, dsb)

1 = tidak memiliki daya tarik wisata sejarah

2 = terdapat kurang dari 5 daya tarik wisata

3 = terdapat lebih dari 5 daya tarik wisata sejarah

Memiliki latar belakang
budaya lokal

Banyaknya daya tarik wisata yang memiliki latar
belakang budaya lokal Jawa Barat (budaya
setempat)

1 = tidak memiliki daya tarik wisata lokal Jawa Barat

2 = terdapat sedikitnya kurang dari 5 daya tarik wisata lokal
Jawa Barat

3 = terdapat lebih dari 5 daya tarik wisata lokal Jawa Barat

4 Tourism Superstructure

Akomodasi berbintang Jumlah hotel bintang 1 s.d 5

1 = terdapat akomodasi berbintang dengan jarak sekitar lebih
dari 35 km dari lokasi daya tarik wisata

2 = terdapat akomodasi berbintang dengan jarak sekitar 20 km
dari lokasi daya tarik wisata

3 = tersedia akomodasi berbintang dengan jarak sekitar kurang
dari 10 km dari lokasi daya tarik wisata

Akomodasi non
berbintang Jumlah hotel melati, hostel, motel, wisma, dsb

1 = terdapat akomodasi non berbintang dengan jarak sekitar
lebih dari 35 km dari lokasi daya tarik wisata

2 = terdapat akomodasi non berbintang dengan jarak sekitar
20 km dari lokasi daya tarik wisata

3 = tersedia akomodasi non berbintang dengan jarak sekitar
kurang dari 10 km dari lokasi daya tarik wisata

Fasilitas makan dan
minum

Jumlah dan jenis menu restoran, cafe, warung,
dsb (western, asia, Indonesia, dsb)

1 = tidak tersedia fasilitas makan dan minum di lokasi daya
tarik wisata

2 = tersedia sedikit fasilitas makan dan minum di lokasi daya
tarik wisata
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3 = banyak tersedia fasilitas makan dan minum di lokasi daya
tarik wisata

Biro perjalanan Jumlah biro perjalanan yang menyediakan paket
wisata

1 = tidak tersedia biro perjalanan yang menyediakan paket
wisata ke lokasi daya tarik wisata

2 = tersedia sekitar kurang dari 5 biro perjalanan yang
menyediakan paket wisata ke lokasi daya tarik wisata

3 = tersedia lebih dari 5 biro perjalanan yang menyediakan
paket wisata ke lokasi daya tarik wisata

Money changer Jumlah money changer

1 = terdapat money changer dengan jarak sekitar lebih dari 35
km dari lokasi daya tarik wisata

2 = terdapat money changer dengan jarak sekitar 20 km dari
lokasi daya tarik wisata

3 = banyak tersedia money changer dengan jarak sekitar
kurang dari 10 km dari lokasi daya tarik wisata

Sarana kesehatan Jumlah rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek
dokter, dsb

1 = terdapat Sarana kesehatan dengan jarak sekitar lebih dari
35 km dari lokasi daya tarik wisata

2 = terdapat Sarana kesehatan dengan jarak sekitar 10 km dari
lokasi daya tarik wisata

3 = tersedia Sarana kesehatan dengan jarak sekitar kurang dari
5 km dari lokasi daya tarik wisata, ataupun terdapat didalam
kawasan daya tarik wisata

Pom bensin Jumlah dan sebaran pom bensin

1 = terdapat Pom bensin dengan jarak lebih dari 35 km dari
lokasi daya tarik wisata

2 = terdapat Pom bensin dengan jarak sekitar 20 km dari
lokasi daya tarik wisata

3 = tersedia Pom bensin dengan jarak sekitar kurang dari 10
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km dari lokasi daya tarik wisata

Bank/ATM Jumlah dan jenis bank/ATM

1 = terdapat ATM dengan jarak lebih dari 20 km dari lokasi
daya tarik wisata

2 = terdapat ATM dengan jarak sekitar 10 km dari lokasi daya
tarik wisata

3 = tersedia ATM dengan jarak sekitar kurang dari 5 km dari
lokasi daya tarik wisata

5 Safety and Security

Rawan kecelakaan Terjadinya berbagai macam kecelakaan lalu
lintas

1 = dalam kurun waktu 1 tahun sering terjadi kecelakaan

2 = dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun pernah terjadi
kecelakaan

3 = tidak pernah terjadi kecelakaan

Pos keamanan Jumlah dan sebaran pos polisi

1 = terdapat Pos Keamanan dengan jarak lebih dari 10 km dari
lokasi daya tarik wisata

2 = terdapat Pos Keamanan dengan jarak sekitar lebih dari 5
km dari lokasi daya tarik wisata

3 = tersedia Pos Keamanan didalam kawasan daya tarik wisata

Tingkat kriminalitas Banyaknya kasus kejahatan dan pelanggaran

1 = dalam kurun waktu 1 tahun sering terjadi tindakan
kriminalitas

2 = dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun pernah terjadi
tindakan kriminalitas

3 = tidak pernah terjadi tindakan kriminalitas

Rasa aman wisatawan Rasa aman wisatawan terhadap copet, rampok,
dsb

1 = wisatawan merasa terancam

2 = wisatawan merasa tidak aman

3 = wisatawan merasa sangat aman
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6 Cost/Value

Keseuaian cost yang
dikeluarkan dan value
yang didapatkan oleh
wisatawan

Kesesuaian biaya yang dikeluarkan wisatawan
dengan pengalaman dan kepuasan yang
didapatkan wisatawan

1 = kesesuaian cost and value tidak sepadan

2 = kesesuaian cost and value kurang sepadan

3 = kesesuaian cost and value sangat sepadan

7 Accessibility

Kondisi fisik jalan Kondisi fisik jalan dalam keadaan mantap (baik)

1 = Kondisi fisik jalan sangat buruk, banyak jalan berlubang,

2 = Kondisi fisik jalankurang baik, terdapat sedikit jalan yang
berlubang

3 = Kondisi fisik jalansangat baik, tidak ditemui jalan
berlubang

Keberadaan transportasi
umum

Jumlah transportasi umum dan kemudahan
menuju daya tarik wisata menggunakan
transportasi umum

1 = tidak ada trayek transportasi umum menuju lokasi daya
tarik wisata

2 = terdapat transportasi umum menuju lokasi daya tarik
wisata, namun hanya pada waktu-waktu tertentu

3 = sangat mudah mendapatkan transportasi umum menuju
lokasi daya tarik wisata selama 24 jam

Keberadaan signage Keberadaan signage menuju dan di daya tarik
wisata

1 = tidak terdapat signageyang menunjukan lokasi daya tarik
wisata

2 = terdapat signageyang menunjukan lokasi daya tarik
wisata, namun kondisinya tidak terawat dan tidak berada di
lokasi strategis.

3 = terdapat signageyang menunjukan lokasi daya tarik
wisata yang berada di beberapa lokasi strategis dengan kondisi
yang baik

Keberadaan simpul
transportasi

Keberadaan prasarana transportasi (bandar udara,
stasiun KA, terminal)

1 = terdapat simpul transportasi berada lebih dari 40 km dari
lokasi daya tarik wisata

2 = terdapat simpul transportasi berada lebih dari 20 km dari
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lokasi daya tarik wisata

3 = terdapat simpul transportasi kurang dari 20 km dari lokasi
daya tarik wisata

8 Awareness/Image

Tingkat kepopuleran
destinasi wisata

Daya tarik wisata yang dikenal dan disukai
banyak wisatawan

1 = tidak banyak orang yang tahu mengenai keberadaan daya
tarik wisata

2 = daya tarik wisata sudah diketahui keberadaannya namun
masih minim kunjungan wisatawan

3 = daya tarik wisata sudah populer dan banyak wisatawan
yang berkunjung ke daya tarik wisata tersebut

Tingkat ke-khas-an Daya tarik wisata yang unik dan berbeda dari
daya tarik wisata lain

1 = daya tarik wisata ini tidak memiliki keunikan dan
perbedaan dari daya tarik wisata lainnya yang sejenis

2 = daya tarik wisata ini memiliki beberapa keunikan dan
perbedaan dari daya tarik wisata lainnya yang sejenis

3 = daya tarik wisata ini memiliki banyak keunikan dan
perbedaan dari daya tarik wisata lainnya yang sejenis

Memiliki icon destinasi
wisata

Jumlah daya tarik wisata yang menjadi icon
(lambang/identitas)

1 = di lokasi daya tarik wisata tidak memiliki icon destinasi
wisata

2 = di lokasi daya tarik wisata memiliki icon destinasi wisata
namun tidak dikenal oleh wisatawan

3 = di lokasi daya tarik wisata memiliki icon destinasi wisata
dan dikenal oleh banyak wisatawan

9 Location
Tingkat kestrategisan
daerah berdasarkan
kebijakan

Adanya kebijakan/peraturan baik di tingkat pusat,
provinsi, kab/kota, terkait dengan kestrategisan
daerah (pengembangan wilayah, membangun
daerah tertinggal, dsb)

1 = tidak ada kebijakan daerah yang mendukung

2 = sedikit kebijakan daerah yang mendukung dari beberapa
SKPD

3 = banyak kebijakan daerah yang mendukung dari berbagai
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SKPD di Kab. Subang

Kedekatan dengan pusat
kegiatan

Jarak kedekatan dengan pusat kegiatan/kota
terdekat

1 = lokasi daya tarik wisata berada lebih dari 30 km dari pusat
kegiatan

2 = lokasi daya tarik wisata berada lebih dari 20 km dari pusat
kegiatan

3 = lokasi daya tarik wisata berada kurang dari 20 km dari
pusat kegiatan

10 Infrastructure

Prasarana listrik Ketersediaan prasarana listrik yang memadai bagi
kegiatan pariwisata

1 = tidak tersedia prasarana listrik

2 = tersedia prasarana listrik namun belum memadai

3 = sudah tersedia prasarana listrik yang memadai

Prasarana telekomunikasi
Ketersediaan prasarana telekomunikasi yang
memadai bagi kegiatan pariwisata (telepon, HP,
internet, WIFI)

1 = tidak tersedia prasarana telekomunikasi

2 = tersedia prasarana telekomunikasi namun belum memadai

3 = sudah tersedia prasarana telekomunikasi yang memadai

Prasarana pengelolaan
limbah

Ketersediaan prasarana IPAL yang memadai dan
pengolahan air limbah yang baik

1 = tidak tersedia prasarana pengelolaan limbah

2 = tersedia prasarana pengelolaan limbah namun belum
memadai

3 = sudah tersedia prasarana pengelolaan limbah yang
memadai

Prasarana persampahan Ketersediaan prasarana pengolahan sampah yang
memadai dan pengolahan sampah yang baik

1 = tidak tersedia prasarana pengolahan sampah

2 = tersedia prasarana pengolahan sampah namun belum
memadai

3 = sudah tersedia prasarana pengolahan sampah yang
memadai
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Prasarana air bersih Ketersediaan air bersih yang memadai bagi
kegiatan pariwisata

1 = tidak memiliki ketersediaan air bersih

2 = memiliki ketersediaan air bersih, namun debitnya tidak
besar

3 = sudah memiliki ketersediaan air bersih dengan debit yang
besar

Sumber: The Travel & Tourism Competitiveness Index (2015)
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Penentuan kawasan wisata unggulan mana yang akan diprioritaskan

pengembangannya, termasuk prioritas program pengembangan yang akan

dirumuskan untuk masing-masing KWU tentunya akan sangat bergantung pada

banyak hal dan banyak kepentingan. Masing-masing KWU memiliki potensi dan

permasalahan yang berlainan, terkait dengan isu strategis di masing-masing

KWU.Prioritas dan program pengembangan yang dirumuskan tentunya harus

mengarah pada pengembangan pariwisata yang dapat menjawab isu-isu strategis

pengembangan pariwisata, mengangkat potensi kawasan, sekaligus mengatasi

permasalahan yang ada.

Padadasarnya, cukupsulit menentukan kriteria yang dapat memuaskan

semua pihak yang berkepentingan. Diambil kesepakatan dalam hal menentukan

prioritas pengembangan dan prioritas program pengembangan bagi setiap KWU

serta komitmen dari semua pihak terkait dalam mendukung pengembangan

kawasan wisata unggulan tersebut.

Penyusunan kriteria penilaian dilakukan bukan untuk mencari nilai kawasan

yang tertinggi atau yang terendah, tetapi untuk menentukan dan memberikan

ranking atau urutan dan arah pengembangan, dalam hal ini prioritas

pengembangan dan prioritas program pengembangan di setiap KWU.Pemberian

prioritas pengembangan pada suatu kawasan wisata tertentu merupakan suatu

keharusan untuk efisiensi dalam mengembangkan kawasan wisata unggulan

sesuai dengan potensi, permasalahan dan tingkat kepentingan (urgensi) masing-

masing.

Arahan prioritas program pengembangan perlu ditentukan untuk

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki suatu kawasan dan secara bersama-

sama mendukung kawasan wisata unggulan lainnya dalam meningkatkan daya

saing pariwisata. Keberhasilan pengembangan suatu KWU diharapkan dapat

membangkitkan kegiatan ekonomi setempat dan mendorong perkembangan

kawasanlainnya.
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1.8 Sistematika Pelaporan

Laporan akhir penyusunan KSP Desa Wisata Sawarna ini terdiri dari 6 (enam) bab,

yaitu :

1. Bab Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, dasar hukum; maksud,

tujuan dan sasaran; ruang lingkup (wilayah dan pekerjaan); keluaran

(output), manfaat, pendekatan dan metodologi, serta sistematika pelaporan.

2. Bab Tinjauan Kebijakan Pariwisata, Tata Ruang dan Sektoral, terdiri

dari kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rencana penyusunan KSP

Desa Wisata Sawarna seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang

kepariwisataan, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, Perda Provinsi

Banten tentang Ripparprov, dan Perda Kabupaten Lebak tentang

Ripparkab.

3. Bab Gambaran Umum, terdiri dari gambaran umum wilayah dari

berbagai aspek, diantaranya geografis, administratif, kependudukan, sosial

dan ekonomi.

4. Bab Potensi dan Permasalahan Pengembangan Desa Wisata Sawarna,

berisi mengenai berbagai macam potensi dan permasalahan yang

ditemukan di desa wisata Sawarna, serta tahapan analisis SWOT untuk

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki

oleh Desa Wisata Sawarna.

5. Bab Rencana Strategis, berisi mengenai rencana strategis pengembangan

Desa Sawarna sebagai desa wisata, baik strategi jangka panjang untuk

mencapai visi dan misi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lebak

tahun 2014-2025, maupun jangka menengah yang dijabarkan ke dalam 4

(pilar) pembangunan kepariwisataan, yaitu destinasi pariwisata, industri

pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.

6. Bab Indikasi Program, menjelaskan indikasi-indikasi program

pembanguan kepariwisataan Kawasan Desa Wisata Sawarna berdasarkan

strategi-strategi pengembangan 4 (empat) pilar kepariwisataan yang telah

dijabarkan pada bab sebelumnya
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BAB 2
TINJAUAN KEBIJAKAN PARIWISATA, TATA

RUANG DAN SEKTORAL

2.1 Tinjauan Kebijakan Pariwisata

2.1.1 Tinjauan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Dengan memperhatikan azas-azas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan

kepariwisataan menurut UU No. 10 Tahun 2009 maka prinsip-prinsip

perencanaan dan pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna, Kecamatan Bayah,

Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

a. Keterpaduan. Prinsip keterpaduan dalam perencanaan dikembangkan dengan:

mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan

daerah secara horizontal dan secara vertikal;

b. Keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan diterapkan agar perencanaan, rencana

pengembangan KSP Desa Wisata Sawarnaini dapat mewujudkan

kepariwisataan berkelanjutan secara holistik di bidang lingkungan hidup,

ekonomi dan sosial budaya.

c. Konsistensi. Prinsip konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi

dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

dan pengawasan pelaksanaan program.

d. Kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum diperlukan untuk menjamin

kepastian hukum yang mengatur rencana pengembangan KSP Desa Wisata

Sawarnaini secara jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh semua

pemangku kepentingan.

e. Kemitraan. Prinsip kemitraan merupakan perencanaan yang mendorong

kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan

rencana pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna.

f. Pemerataan. Prinsip pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi dari

rencana pengembanganKSP Desa Wisata Sawarnayang dapat dinikmati oleh

sebagian besar anggota masyarakat.

g. Peran serta masyarakat. Prinsip peran serta masyarakat dimaksudkan:
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1) Agar masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan,

sampai tahap pengawasan dan pengendalian;

2) Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan,

rencana dan program pembangunan dan mempunyai akses yang cukup

untuk memanfaatkan peluang-peluang dalam pembangunan;

3) Menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam kebijakan, rencana

dan program yang dihasilkan dari perencanaan.

h. Keterbukaan. Prinsip keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi

masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang rencana pengembanganDesa

Wisata Sawarna, dari tahap perencanan, pemanfaatan, pengendalian, sampai

tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi serta kepentingan Bersama.

i. Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa rencana

pengembangan KSPDesa Wisata Sawarnadilakukan secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan.

j. Keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang berpegang pada kebenaran,

tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam rencana

pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna.

2.1.2 Tinjauan PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk

Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025

Menurut Pemerintah, visi Pembangunan Kepariwisataan nasional sebagaimana

tertulis pada Ripparnas 2010-2025 adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara

tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu

mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan

visi pembangunan Kepariwisataan nasional tersebut, misi Pembangunan

Kepariwisataan nasional meliputi pengembangan Destinasi Pariwisata yang aman,

nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan

pendapatan nasional, daerah dan masyarakat; Pemasaran Pariwisata yang sinergis,
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unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan

nusantara dan mancanegara; Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel,

menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan

alam dan sosial budaya; dan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta

dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang

efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan

Kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Tujuan Pembangunan Kepariwisataan nasional adalah

meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata; mengkomunikasikan

Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara

efektif, efisien dan bertanggung jawab; mewujudkan Industri Pariwisata yang

mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan lembaga

Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan

Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata

secara profesional, efektif dan efisien. Sasaran Pembangunan Kepariwisataan

nasional sebagaimana dimaksud dalam Ripparnas 2010-2025 adalah peningkatan

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; jumlah pergerakan wisatawan

nusantara; jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; jumlah

pengeluaran wisatawan nusantara; dan produk domestik bruto di bidang

Kepariwisataan. Arah Pembangunan Kepariwisataan nasional meliputi

Pembangunan Kepariwisataan nasional dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip

Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan; dengan orientasi pada upaya

peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan

kemiskinan, serta pelestarian lingkungan; dengan tata kelola yang baik; secara

terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan dengan

mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijadikan acuan target kondisi ideal

yang diharapkan ada di KSP. Karena itu, aspek-aspek perencanaan pengembangan

KSP merupakan ekstraksi elemen-elemen yang membentuk kegiatan

kepariwisataan dalam KSP. Adapun aspek-aspek tersebut adalah kondisi

perwilayahan KSP, KSP sebagai destinasi, industri kepariwisataan, pemasaran

daya tarik, institusi kepariwisataan, dan iklim investasi. Aspek-aspek ini dianalisa
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dan analisanya diformulasikan agar dapat membentuk arah kebijakan dan strategi

pengembangan KSP yang melingkupi seluruh stakeholder-nya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 –

2025 pasal 1 ayat 8, Daya tarik wisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang

memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan

alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan

kunjungan wisatawan. Menurut Ripparnas 2010-2025 pula, Daya tarik terbagi

menjadi 3, yakni daya tarik alam, daya tarik buatan, dan daya tarik budaya

2.1.3 Tinjauan Perda Provinsi Banten tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV)

Visi kepariwisataan Provinsi Banten sesuai dengan visi dari Dinas Pariwisata pada

tahun 2012-2017 adalah mewujudkan kebudayaan dan pariwisata Banten yang

berdaya saing dan berkelanjutan. Makna yang terkandung pada visi tersebut

adalah bahwa dalam jangka waktu lima tahun Provinsi Bnaten dapat mewujudkan

pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi yang dapat berdaya

saing dan berkelanjutan.

Dalam Perda Provinsi Banten No. 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) Banten, pembangunan

pariwisata Banten bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan

budaya dan alam, serta pergerakan dan hubungan antara manusia, baik dalam

lingkup lokal, nasional maupun internasional. Kepariwisataan Banten

dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan pembangunan yang berorientasi

pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat

memberdayakan yang mencakup beberapa aspek seperti, sumber daya manusia,

pemasaran, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan intersektoral,

pemberdayaan usaha kecil, tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan

alam dan budaya.
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Pengembangan pariwisata daerah Banten diarahkan untuk:

 Pengembangan pariwisata yang menjadikan sub sektor pariwisata sebagai

salah satu sektor andalan daerah dengan melestarikan ciri khas daerah

serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam dan budaya yang ada di

Provinsi Banten secara berkelanjutan;

 Pengembangan pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat

melalui penguatan pertumbuhan lapangan usaha, tenaga kerja, serta

pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas;

 Pengembangan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata

pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh industri kecil;

 Pengembangan pariwisata yang memotivasi perkembangan kehidupan dan

kreativitas masyarakat, serta mempertebal keyakinan akan kebenaran dan

keutamaan jati diri masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan kepariwisata adalah:

 Pengembangan pariwisata didasarkan pada prinsip pariwisata

berkelanjutan yang secara ekologis harus dikelola dalam jangka panjang

dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, etika dan sosial masyarakat;

 Pengembangan pariwisata didasarkan pada akepentingan pendidikan, ilmu

pengetahuan, agama, persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan

masyarakat, khususnya masyarakat Banten;

 Pengembangan pariwisata didasarkan pada ketertiban, keamanan,

kebersihan, keindahan dan keselamatan umum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

 Pengembangan pariwisata didasarkan pada mekanisme keterpaduan

program pengembangan lintas sectoral yang meliputi instansi pusat,

provinsi, kabupaten/ kota, masyarakat dan swasta.

Struktur perwilayahan pengembangan pariwisata dibagi dalam bentuk hirarki

perwilayahan, yaitu:

 Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata (SWPP), yaitu tingkat

perwilayahan pariwisata di atas SKPP yang merangkum beberapa SKPP
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dalam satu kesatuan struktur SWPP, terdiri dari 3 SWPP yaitu SWPP A,

SWPP B, dan SWPP C;

 Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP), merupakan tingkat

perwilayahan di atas kawasan wisata, yang merupakan gabungan

beberapa kawasan wisata dalam satu kesatuan kawasan pengembangan

pariwisata, terdiri dari 8 SKPP dan diantaranya adalah SKPP Lebak.

 Kawasan wisata, yaitu suatu area yang didalamnya merupakan gabungan

atau himpunan beberapa obyek dan daya tarik wisata (ODTW), terdiri

dari 18 kawasan wisata.

2.1.4 Tinjauan Perda Kabupaten Lebak Tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB)

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, mengembangkan 29 destinasi wisata

hingga 2019 guna menggaet wisatawan domestik dan mancanegara. Selama ini,

objek wisata di Kabupaten Lebak belum berkembang untuk menggaet wisatawan

domestik maupun wisatawan mancanegara. Pemerintah daerah mengembangkan

29 destinasi pariwisata hingga 2019 diantaranya objek wisata Pesisir Pantai,

wisata alam, wisata budaya Baduy dan Masyarakat Kaolotan, pemandian air panas,

arung jeram, Flora dan Fauna. Pengembangan destinasi itu sesuai Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Kabupaten Lebak.

Pengembangan sektor pariwisata dapat menyumbangkan pertumbuhan

ekonomi masyarakat sehingga dapat mengatasi kemiskinan dan

pengangguran.Potensi objek wisata Lebak memiliki nilai jual karena terdapat

wisata budaya Baduy yang unik dan langka di Tanah Air. Selain itu juga Pantai

Sawarna memiliki keunikan tersendiri dibandingkan objek wisata pantai lainya

yang ada di Provinsi Banten. Gelombangnya cukup tinggi sehingga cocok

dikembangkan bagi olahraga selancar.
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2.2 Tinjauan Tata Ruang Wilayah

2.2.1. Tinjauan Pp No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional

2.2.1.1 Data Spasial dan Keruangan Wilayah

Sebuah area yang menjadi teritorial dalam suatu kedaulatan dan memiliki

kelengkapan administrasi. Dalam konteks RI, wilayah administrasi suatu area

dibatasi oleh Provinsi, Kabupaten Kodya, Kecamatan, Kelurahan. Dalam

Pengumpulan Data dan Informasi ini, administrasi wilayah meliputi area-area

yang berada dalam wilayah KSP.

2.2.1.1.1 Kewilayahan dan Administratif Kawasan

Sebuah area yang menjadi teritorial dalam suatu kedaulatan dan memiliki

kelengkapan administrasi. Dalam kontks RI, wilayah administrasi suatu area

dibatasi oleh Propinsi, Kabupaten Kodya, Kecamatan, Kelurahan. Dalam

Pengumpulan Data dan Informasi ini, administrasi wilayah meliputi area-area

yang berada dalam wilayah KSP.

Tabel 2-1. Pendataan Kewilayahan dan Administratif Kawasan

No Atribut Data Sumber Data

1 Bagaimana posisi dan letak geografis wilayah? - Bapedda

- BMG2 Bagaimana batas-batas wilayah?

3 Berapa luas wilayah dalam kawasan?

2.2.1.1.2 Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Tabel 2-2. Pendataan Struktur Ruang
No Atribut Data Sumber Data

1 Lokasi kantor-kantor pemerintahan dan cakupan wilayah
pelayanannya?

- wilayah setempat

- Dinas Tata Kota

- Bapedda2 Lokasi fasilitas kesehatan dan cakupan wilayah pelayanannya?

3 Lokasi fasilitas pendidikan dan cakupan wilayah pelayanannya?
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No Atribut Data Sumber Data

4 Lokasi fasilitas keagamaan dan cakupan wilayah pelayanannya?

5 Lokasi pasar / pusat perbelanjaan / pertokoan dan cakupan
wilayah pelayanannya?

6 Bagaimana sistem jaringan jalan / transportasi yang
menghubungkan kantor-kantor fasilitas pelayanan di atas?

2.2.1.1.3 Pola Ruang

Pola ruang adalah Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi

daya, pemanfaatan ruang untuk Pariwisata dan fungsi kegiatan lain yang

mendukung pariwisata.

Tabel 2-3. Pendataan Pola Ruang
No Atribut Data Sumber Data

1 Bagaimana Komposisi Penggunaan Lahan aktual dalam
Kawasan?

- Wilayah setempat

- Dinas Tata Kota

- Bapedda2 Bagaimana Komposisi Lahan Terbangun dan Tidak Terbangun
aktual dalam kawasan?

3 Bagaimana pemanfaatan ruang di kawasan lindung, jika ada?

4 Berapa persen pemanfaatan ruang dalam kawasan untuk ruang-
ruang kepariwisataan?

5 Bagaimana persebaran ruang-ruang kepariwisataan dalam
kawasan dan di mana ruang pariwisata yang intens dalam
kawasan?

6 Bagaimana lokasi pemanfaatan ruang untuk fungsi-fungsi
kegiatan yang mendukung pariwisata?

7 Peta tematik tutupan lahan (land cover)?

8 Peta tematik penggunaan lahan (land use)

2.2.2. Tinjauan Perda Provinsi Banten Tentang RTRWP BANTEN

Dalam Perda Provinsi Banten No. 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2002 -2017, arahan pengembangan wilayah

Provinsi Banten salah satunya adalah pengembangan fungsional wisata.

Pengembangan fungsional wisata ini melalui pengelolaan kawasan-kawasan

wisata. Kriteria yang digunakan dalam pengembangan wisata ini adalah dengan

adanya pengelompokan daya tarik wisata potensial yang dapat dikembangkan dan
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dijual kepada wisatawan, memiliki jalur utama sebagai koridor regional yang

menghubungkan satu wilayah pengembangan dengan wilayah pengembangan

lainnya, memiliki pusat pengembangan yang sekaligus mampu menjadi gerbang

dan tempat transit sebelum menyebar ke objek wisata di wilayah pengembangan

dan didukung oleh ketersediaan fasilitas yang ada.

Arahan kegiatan pemanfaatan ruang dalam RTRWP ini merupakan arahan

yang bersifat umum sehingga harus ada tindak lanjut kebijakan yang lebih detail

dan dapat dijadikan pedoman bagi penetapan izin yang berkaitan dengan

pemanfaatan ruang wilayah. Arahan pemanfaatan ruang kegiatan pariwisata

diarahkan pada lokasi-lokasi sebagai berikut:

 Kawasan wisata pantai barat yang terdiri dari Anyar, Labuan, Carita,

Tanjung Lesung, dan Sumur;

 Komplek Banten Lama dan Pelabuhan Karangantu;

 Kawasan wisata pantai selatan yaitu sepanjang pantai selatan dari Pantai

Muara Binuangeun-Panggarangan-Bayah;

 Permukiman Baduy yaitu Leuwidamar dan Cimarga;

 Taman Nasional Ujung Kulon yaitu Cigeulis, Cimanggu, Sumur, Pulau

Panaitan, Pulau Handeuleum, Pulau Peucang, Tamanjaya, Pantai Ciputih

dan Gunung Honje.

2.2.3. Tinjauan Perda TentangRTRW Kabupaten Lebak

Strategi penataan ruang Kabupaten Lebak yang diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak

Ialah mengatur mengenai peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis

kewilayahan dengan strategi: a. mengembangkan dan meningkatkan kawasan

pusat pengembangan agropolitan; b. mengembangkan kawasan minapolitan; dan c.

mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Dalam Pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan

ditetapkan strategi sebagai berikut:

a. Mengembangkan kawasan wisata alam;
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b. Mengembangkan kawasan wisata budaya;

c. Mengembangkan kawasan wisata buatan;

d. Mengembangkan kawasan wisata terpadu di bagian timur;

e. Mengembangkan kawasan obyek wisata dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup, budaya dan agama; dan

f. Mengembangkan dan menguatkan prasarana, sarana dan utilitas pendukung

kawasan wisata.

Kawasan pariwisata alam meliputi:

a. Pantai Cihara berada di Kecamatan Cihara;

b. Pantai Talanca berada di Kecamatan Malingping;

c. Pantai Cimandiri berada di Kecamatan Panggarangan;

d. Pantai Cibobos berada di Kecamatan Panggarangan;

e. Pantai Tanjung Panto berada di Kecamatan Wanasalam;

f. Pantai Karang Seke berada di Kecamatan Wanasalam;

g. Pantai Binuangeun berada di Kecamatan Wanasalam;

h. Pantai Sawah Sikabayan berada di Kecamatan Wanasalam;

i. Pantai Karangmalang berada di Kecamatan Wanasalam;

j. Pantai Bagedur berada di Kecamatan Malingping;

k. Pantai Karangtaraje berada di Kecamatan Bayah;

l. Pantai Sawarna berada di Kecamatan Bayah;

m. Pantai Legon Pari berada di Kecamatan Bayah;

n. Pantai Pulau Manuk berada di Kecamatan Bayah;

o. Pantai Ciantir berada di Kecamatan Bayah;

p. Pantai Tanjung Layar berada di Kecamatan Bayah;

q. Pantai Karangmaling berada di Kecamatan Malingping;

r. Pantai Karangseupang berada di Kecamatan Bayah;

s. Pantai Cibareno berada di Kecamatan Cilograng;

t. Pantai Citarate berada di Kecamatan Cilograng;

u. Pantai Guha Gede berada di Kecamatan Cilograng;

v. Pantai Karang Bokor berada di Kecamatan Bayah.

w. Goa Sangkir berada di Kecamatan Bojongmanik;

x. Goa Lalay berada di Kecamatan Bayah;
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y. Goa Wayang berada di Kecamatan Cilograng;

z. Goa Lauk berada di Kecamatan Cilograng

aa. Goa Langit berada di Kecamatan Bayah;

ab. Goa Sangko berada di Kecamatan Bayah;

ac. Wisata Hutan Lindung Gunung Kembang berada di Kecamatan Bayah;

ad. Air Terjun Curughalimun berada di Kecamatan Cipanas;

ae. Air Terjun Curugrame berada di Kecamatan Cijaku;

af. Curug Indihiyang berada di Kecamatan Warunggunung;

ag. Curug Kanteh berada di Kecamatan Cilograng;

ah. Kawah Cipanas berada di Kecamatan Sobang; 38

ai. Situ Palayangan berada di Kecamatan Cimarga; dan

aj. Situ Cijoro Bendungan berada di Kecamatan Rangkasbitung.

Kawasan pariwisata budaya berada di:

a. Wisata budaya Suku Baduy berada di Kecamatan Leuwidamar;

b. Wisata budaya seren taun berada di Kecamatan Cibeber dan Sobang;

c. Situs Cibedug berada di Kecamatan Cibeber;

d. Situs Kosala berada di Kecamatan Cipanas;

e. Situs Batu Bedil berada di Kecamatan Bayah; dan

f. Situs Jean Louis Van Gogh berada di Kecamatan Bayah.

Kawasan wisata buatan berada di:

a. Wisata arung jeram berada di Kecamatan Lebakgedong;

b. Wisata pemandian air panas berada di Kecamatan Cipanas; dan

c. Wisata air panas senanghati berada di Kecamatan Malingping.

Dalam perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lebak terutama dalam

perwujudan kawasan pariwisata meliputi:

a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);

b. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata alam, wisata

buatan, dan wisata budaya;

c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPPDA;

d. pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka

memperluas pangsa pasar wisata melalui kegiatan pameran, pengadaan sarana
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promosi, event kepariwisataan (pentas seni, lomba-lomba wisata) untuk

menarik wisatawan berkunjung;

e. pengembangan infrastuktur yang mendukung terhadap pengembangan

pariwisata; 47

f. menciptakan kemudahan jangkauan terhadap obyek wisata; dan

g. pengembangan obyek wisata melalui kegiatan penataan-penataan kawasan

obyek wisata.

2.3 Tinjauan Kebijakan Rencana Pembangunan/ Sektoral Lainnya

2.3.1. Tinjauan RPJPD Provinsi Banten

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pada dasarnya

digunakan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan selama dua puluh tahun

yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing serta visi dan misi yang

merupakan kesepakatan dan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat.

RPJPD ini merupakan komitmen dan konsistensi kebijakan Pemerintah Provinsi

Banten dalam keberpihakan kepada rakyat, dengan melibatkan peran serta

masyarakat dan dunia usaha secara aktif, sehingga visi Pembangunan Provinsi

Banten Tahun 2005-2025 “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan

Iman Dan Taqwa” dapat terwujud.

Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 tersebut, terdapat 2 (dua) kalimat

kunci yaitu ”Banten Mandiri, Maju, Sejahtera” serta ”Iman dan Taqwa”. Kalimat

“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari terwujudnya

Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita

tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Provinsi

Banten dalam segala bidang, namun demikian tetap dapat mempertahankan

identitas dan jati diri masyarakat Banten. Adapun “Iman dan Taqwa” merupakan

syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan

masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan

kemaslahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Oleh karena

itu, landasan filosofis dan sistem nilai yang dianut dalam pembangunan Provinsi

Banten adalah iman dan taqwa yang kuat.
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Untuk mencapai pembangunan yang diharapkan maka kemitraan yang

strategis antara umaro, ulama, masyarakat, dan pelaku pembangunan harus

diperkuat dan dikembangkan secara konstruktif, terus menerus, dan laten.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-

2025 Misi Provinsi Banten adalah:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan

cerdas;

2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata

dan berkeadilan;

3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

lestari;

4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan

berwibawa.

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2005-2025, untuk mencapai

misi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata

adalah dengan divesifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa

pariwisata termasuk diantaranya :

1. Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata;

2. Memfasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata;

3. Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata;

4. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata;

5. Memfasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata.

Sedangkan dalam Perda Kabupaten Lebak No. 19 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun

2005-2025, dalam melaksanakan program pembangunan dapat digunakan sebagai

landasan pedoman bagi pemerintah daerah khusunya pada pembangunan yang

telah diprioritaskan.
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2.3.2. Tinjauan RPJMD Provinsi Banten

Perda Provinsi Banten No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menegah Provinsi Banten tahun 2012-2017 merupakan tahap ketiga (tahap

akselerasi I) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 telah

ditetapkan

2.3.1.1 Visi

Visi dari Provinsi Banten adalah “Banten Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman

dan Taqwa”

2.3.1.2 Misi

Dari visi yang sudah disebutkan, terdapat 4 misi yang dapat ditempuh, diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan

cerdas;

2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata

dan berkeadilan;

3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

lestari; dan

4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa.

Adapun fokus pembangunan pada tahap akselerasi I, meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan

kesejahteraan social;

2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia;

3. Pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian;

4. Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;

5. Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam dan

lingkungan hidup;

6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan

7. Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan

strategis.
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2.3.1.3 Tujuan

Adapun tujuan dengan adanya RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 adalah sebagai

berikut:

1. Menentapkan visi, misi dan program pembangunan daerah jangka

menengah;

2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD dan

Renja SKPD, dan perencanaan penganggaran;

3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/ Kota,

Renstra SKPD, Renja RKPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran

kabupaten/ kota se-Provinsi Banten;

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu

antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota

serta dengan provinsi yang berbatasan;

2.3.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam RPJMD ini disebutkan bahwa Banten merupakan salah satu provinsi yang

berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam

obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta

ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Pariwisata sendiri

merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa dan

dapat menunjang pendapatan serta pembangunan daerah Provinsi Banten. Sejalan

dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung

Lesung di Kabupaten Pandeglang mendorong tumbuhnya investasi baru pada sub

sektor pariwisata termasuk hotel dan akomodasi lainnya.

Provinsi Banten memiliki permasalahan kesenjangan kewilayahan antara wilayah

utara dengan wilayah selatan. Wilayah utara terdiri dari Kabupaten Tangerang,

Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan

Kota Cilegon, sedangkan wilayah selatan terdiri dari Kabupaten Lebak dan

Kabupaten Pandeglang. Wilayah utara merupakan wilayah yang mempunyai

sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa. Perkembangan sektor industri ini

berkembang karena didukung oleh jaringan jalan tol Jakarta-Merak, adanya

industri-industri di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang
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dan Kota Cilegon. Peranan sektor industri ini terhadap perkembangan wilayah

utara. Sedangkan potensi yang dimiliki wilayah selatan adalah sektor pertanian,

perkebunan, perikanan, pertambangan dan pariwisata yang belum dikelola dengan

baik serta sebagian besar merupakan kawasan lindung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan wilayah di Provinsi Banten antara

lain kepadatan penduduk, kesejahteraan masyarakat, kesediaan infrastruktur,

pertumbuhan ekonomi, dimana wilayah utara relatif lebih baik daripada wilayah

selatan.

Pemerintah Provinsi Banten juga mengembangkan Kawasan Strategis Cepat

Tumbuh (KSCT) dengan mengacu pada Permen No. 29 Tahun 2008 tentang

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, salah satunya adalah Kabupaten Lebak yang

termasuk dalam kawasan agropolitan terpadu (termasuk agrowisata); kawasan

pesisir dan pulau-pulau kecil; serta kawasan pengembangan minapolitan terpadu

(perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan

minawisata). Dalam rencana pengembangan tersebut Kabupaten Lebak memiliki

isu strategis yang perlu diperhatikan, diantaranya:

 Belum optimalnya pengembangan kawasan agropolitan Waringinkurung

dan kawasan agropolitan terpadu Baros;

 Belum optimalnya pengembangan kawasan minapolitan Pontang dan

Tirtayasa;

 Pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan Pantai

Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang.

Jadi, dapat dikatakan prioritas pembangunan di Provinsi Banten, secara umum

diarahkan pada sinergitas pusat dan daerah di kawasan pusat pertumbuhan

termasuk didalamnya Kabupaten Lebak sebagai kawasan agropolitan, minapolitan,

pariwisata dan sentra produksi. Dalam kegiatan pariwisata khususnya diharapkan

dapat meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata untuk

peningkatan daya beli masyarakat, dapat mengembangkan kemitraan

kepariwisataan, dapat mengembangkan produk dan usaha pariwisata, dapat

mengembangkan sumber daya pariwisata.
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Desa Sawarna termasuk kedalam pengembangan wilayah selatan Provinsi Banten

karena secara administratif berada di Kabupaten Lebak, maka arahan

pengembangan khususnya dalam hal pariwisata adalah dengan meningkatkan

kualitas daya tarik wisata yang sudah tersedia maupun yang potensial untuk

dikembangkan, meningkatkan kemitraan, meningkatkan sumber daya masyarakat

lokal, pengembangan produk pariwisata yang semuanya dapat dikemas dalam

konsep desa wisata.

2.3.3.Tinjauan RPJMD Kabupaten Lebak

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka

meningkatkan kesejahtraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka

waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tetang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan

secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan, danberwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu

pendekatan teknokratif, partisipatif, politik atas-bawah (top-down) dan bawah-atas

(bottom-up).

Dalam perencanaan kawasan pariwisata dalam RPJMD Kabupaten Lebak

ditetapkan bahwa terdapat obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Lebak

yang memiliki potensidaya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara

karenakeragaman jenis obyek wisatanya, antara lain wisata budaya, wisata alam,

dan wisata buatan. Berikut sebaran obyek wisata di Kabupaten Lebak:

Tabel 2-4. Sebaran Obyek Wisata di Kabupaten Lebak

No. Obyek Wisata Lokasi

1 Pariwisata Budaya

Budaya Kaolotan Baduy Leuwidamar
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No. Obyek Wisata Lokasi

Budaya Kaolotan/Seren Taun Cibeber

Situs Cibedug Cikotok

Situs Kosala Cipanas

2 Pariwisata Alam

Pantai Cihara Cihara

Pantai Talanca Malingping

Pantai Cimandiri Panggarangan

Pantai Cibobos Panggarangan

Pantai Tanjung Panto Wanasalam

Pantai Karangseke Wanasalam

Pantai Binuangeun Wanasalam

Pantai Sawah Sikabayan Wanasalam

Pantai Karangmalang Wanasalam

Pantai Bagedur Malingping

Pantai Sawarna Bayah

Pantai Laguna Bayah

Pantai Pulau Manuk Bayah

Pantai Ciantir Bayah

Pantai Tanjung Layar Bayah

Pantai Tanjung Karang Bayah

Goa Sangkir Bojongmanik

Goa Lalay Bayah

Air Terjun Curug Halimun Cipanas

Air Terjun Curugrame Cijaku
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No. Obyek Wisata Lokasi

Curug Indihiyang Warunggunung

Curug Kanteh Cilograng

Kawah Cipanas Sobang

3 Pariwisata Buatan

Arung Jeram Lebakgedong

Permandian Air Panas Cipanas

Air Panas Senanghati Malingping

Sumber: RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019

Gambar 2-1.Pola Rencana Kawasan Pariwisata
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034
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BAB 3

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran UmumWilayah KSP Provinsi Banten (Desa Sawarna)

Desa Sawarna merupakan suatu wilayah perkebunan yang memiliki panorama

alam yang indah terutama daerah pantainya. Garis pantai yang panjang dengan

hamparan pasir putih dan dikelilingi bukit menjadi keunggulan pantai Desa

Sawarna dibandingkan dengan lokasi lain di selatan Pulau Jawa.

Kata sawarna berasal dari bahasa sunda yang dipergunakan oleh suku sunda

pedalaman, kata sawarna terdiri dari dua suku kata yaitu kata sa – artinya satu

dan kata warna – artinya rupa, maka arti yang sebenarnya sawarna adalah satu

rupa. Desa Sawarnakonon katanya diambil dari sebuah lokasi dimana seseorang

pendatang awal membuka lahan garapan pesawahan yang disebut sebagai lahan

sawarna yangsekarang sudah berubah menjadi hamparan pesawahan lebak Jati.

Kemudian sekitar tahun 1920, Vincent Van Goghmembuka perkebunan kelapa

seluas 54 Ha, tepatnya terletak di pinggir Pantai Ciantir dan Tanjung Layar yang

pada akhirnya menjadi komoditas utama Desa Sawarna.

3.1.1 Aspek Geografis

Desa Sawarna terletak di selatan Pulau Jawa pada 60 55’ 43.57” Lintang selatan

hingga 60 59’ 46.41” Lintang selatan dan 1060 15’ 56.28” Bujur Timur hingga

1060 19’ 39.71” Bujur Timur. Letak Desa Sawarna berada di perbukitan yang

berbatasan dengan laut Samudera Hindia dan Secara morfologi alam Desa

Sawarna berbatasan dengan:

Utara : Perbukitan dan Pertambangan

Timur :Perkebunan dan Perbukitan

Selatan : Samudera Hindia

Barat : Pantai Anyer
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Gambar 3-1. Lokasi Desa Sawarna

Desa Sawarna terletak di dataran rendah dengan bentuk topografi pantai

yang memiliki ketinggian antara 2 hingga 90 mdpl. Kontur wilayah Desa Sawarna

berbukit pada arah utara, timur dan baratnya, sedangkan arah selatan merupakan

pantai yang membentang dari kampung Cihaseum hingga Kampung Leles. Suhu

rata-rata tahunan Desa Sawarna adalah 18 – 280C dan curah hujan 1.200 mm

dengan jumlah bulan hujan selama 7 bulan.

3.1.2 Aspek Administratif

Luas wilayah administrative Desa Sawarna yaitu 2.456 Ha yang mana paling

besar digunakan untuk perkebunan negara dengan total wilayah 1.056 Ha.

Sedangkan luas persawahan yaitu 960 Ha dan luas permukiman yaitu 434 Ha.

Luas wilayah paling kecil adalah perkantoran dan kuburan yaitu 3 Ha. Secara

Administratif, Desa sawarrna berbatasan dengan

Utara :Desa Pamubulan,

Timur : Desa Sawarna Timur dan Desa Lebak tipar,

Selatan : Samudera Indonesia

Barat : Desa Darmasari.
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Gambar 3-2.Batas AdministrasiDesa Sawarna
Sumber : Profil Desa Sawarna 2016

Jarak Desa Sawarna ke ibu kota kecamatan sekitar 12 km dengan waktu

tempuh 30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak dari

Desa Sawarna ke ibu kota kabupaten sekitar 149 km dengan jarak tempuh 4

jam menggunakan kendaraan bermotor. Jarak Desa Sawarna ke ibu kota

provinsi adalah 179 km dengan waktu tempuh 5 jam menggunakan kendaraan

bermotor.

3.1.3 Aspek Kependudukan

Jumlah total penduduk Desa Sawarna pada tahun 2016 yaitu 4.330 dengan

jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.226 jiwa dan jumlah penduduk

perempuan sebanyak 2.104 jiwa. Jumlah kepala keluarga di Desa Sawarna

yaitu 1.235 KK dengan kepadatan penduduk sebanyak 126 jiwa per km. laju

pertumbuhan penduduk di Desa Sawarna
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Gambar 3-3.Perbandingan Penduduk Desa SawarnaBerdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : Profil Desa Sawarna 2016

Saat ini jumlah penduduk di Desa Sawarna baik itu perempuan maupun

laki-laki didominasi oleh peduduk dengan usia 0-20 tahu, hal tersebut

menunjukan bahwa penduduk di Desa Sawarna merupakan penduduk dengan usia

produktif. Kondisi penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 3-4.Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Sumber : Profil Desa Sawarna 2016
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3.1.4 Aspek Sosial Ekonomi

 Aspek Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikannya menurut data di tahun 2016, sebanyak

33,6% penduduknya merupakan lulusan tingkat SMP, 1,4% penduduk

merupakanlulusanSMA, 3,5 % penduduk Desa Sawarna mengenyam

pendidikan tinggi mulai dari D3 hingga S1. Sedangkan 31,2 % telah

menempuh pendidikan SMA namun tidak tamat dan sisanya tidak tamat SMP

dst.

Tabel 3-1. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sawarna

Tingkatan Pendidikan Laki-Laki Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 60 Orang 45 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group 45 Orang 37 Orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 14 Orang 10 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 467 Orang 218 Orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 3 Orang 4 Orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat 1 Orang 1 Orang
Tamat SD/sederajat 126 Orang 112 Orang
Jumlah usia 12 - 56 tahun tidak tamat SMP 42 Orang 76 Orang
Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SMA 600 Orang 700 Orang
Tamat SMP/sederajat 749 Orang 654 Orang
Tamat SMA/sederajat 25 Orang 35 Orang
Tamat D-1/ sederajat 18 Orang 2 Orang
Tamat D-2 / sederajat 20 Orang 17 Orang
Tamat D-3 / sederajat 29 Orang 22 Orang
Tamat S-1/sederajat 20 Orang 14 Orang
Tamat S-2 /sederajat 4 Orang 2 Orang
Tamat S-3 /sederajat Orang Orang
Tamat SLB A Orang Orang
Tamat SLB B Orang Orang
Tamat SLB C Orang Orang

Jumlah 2.223 Orang 1949 Orang
Sumber : Profil Desa Sawarna 2016

Fasilitas penunjang pendidikan di sawarna pada saat ini masih terbatas

pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga bila ada warga yang ingin

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus bersekolah di luar kota.

Namun, jumlah warga yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sedikit.
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Tabel 3-2. Jumlah Lembaga Pendidikan
No Tingkat pendidikan jumlah kepemilikan
1 Gedung SMA/sederajat 1 Pemerintah
2 Gedung SMP/sederajat 1 Pemerintah
3 Gedung SD/sederajat 3 Pemerintah
4 Gedung TK 1 Swasta
5 Gedung Tempat Bermain Anak 2 Swasta
6 Perpustakaan Desa/kelurahan 1 Pemdes

Sumber : Profil Desa Sawarna 2016

 Aspek keagamaan

Berdasarkan aspek keagamaan, seluruh penduduk Desa Sawarna memeluk

agama islam sebagaimana mayoritas penduduk di provinsi banten yang

dulunya merupakan dibawah kekuasaan kerajaan islam. Hal ini dapat dilihat

dengan tidak adanya rumah peribadatan agama lain kecuali masjid di Desa

Sawarna. Jumlah mesjid di Desa Sawarna ada 6 buah dan jumlah mushola

sebanyak 7 buah.

 Aspek Kewarganegaraan dan Etnis

Berdasarkan aspek kewarganegaraannya, seluruh penduduk Desa Sawarna

merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Sedangkan etnis yang ada di

Desa Sawarna sebanyak 99% merupakan warga etnis sunda dan 1%

merupakan etnis jawa. Hal ini dimungkinkan karena dahulu orang jawa

banyak didatangkan untuk membuka lahan sawarna yang dipimpin oleh orang

belanda.

 Aspek Kesehatan

Berdasarkan aspek kesehatan, jumlah lembaga kesehatan di Desa Sawarna

tergolong minim yaitu puskesmas berjumlah 1 unit dan posyandu berjumlah 5

unit. Sedangkan tenaga medis yang ada di Desa Sawarna hanya ada Bidan

berjumlah 2 orang. Pada saat ini masyarakat dapat mengakses obat di

minimarket atau apotik yang ada di kecamatan Bayah. Masyarakat juga dapat

mengakses air bersih yang berasal dari mata air atau sumur galian
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Tabel 3-3.Sumber Air Bersih Desa Sawarna
No Jenis jumlah pemanfaat (KK) kualitas air minum
1 Mata air 3 335 Baik
2 Sumur gali 314 236 Baik
3 Sumur pompa 1 15 Baik
4 Sungai 2 357 Berwarna
5 Depot isi ulang 3 906 Baik

Sumber : Profil Desa Sawarna 2016

Selain itu, di Sawarna juga terdapat sejumlah warga yang memiliki keterbatasan.

Penderita tuna rungu sebanyak 3 orang, tuna wicara sebanyak 7 orang, tuna netra

sebanyak 2 orang, lumpuh sebanyak 2 orang dan cacat mental sebanyak 6 orang.

 Aspek Tenaga Kerja

Di tahun 2016, Penduduk Desa Sawarna yang berusia 18 – 56 tahun berjumlah

2.061 dengan jumlah yang bekerja sebanyak 1.197 orang dan belum bekerja 864

orang. Sedangkan untuk kualitas angkatan kerja, Penduduk usia 18 -56 tahun yang

tamat preguruan tinggi berjumlah 35 orang, tamat SMA berjumlah 639 orang,

tamat SMP 1.185 orang, yang tamat SD berjumlah 1.905 orang , tidak tamat SD

156 orang, dan buta aksara 35 orang.

 Aspek Mata Pencaharian

Terdapat beberapa jenis pekerjaan yang diminati oleh penduduk Desa Sawarna.

Jenis Pekerjaan Petani merupakan pekerjaan yang paling diminati di Desa

Sawarna yaitu 68 % dari jumlah total penduduk. Kemudian 20,6% memilih

pekerjaan sebagai karyawan swasta. Dan yang terkecil adalah pengrajin industry

rumah tangga yang berjumlah kurang dari 1 % dari jumlah total penduduk.

Tabel 3-4.Mata Pencaharian penduduk Desa Sawarna
No Jenis Pekerjaan Jumlah (orang)
1 Petani 1.090
2 Buruh tani 298
3 Pegawai Negeri Sipil 81
4 Pengrajin industri rumah tangga 8
5 Pedagang keliling 110
6 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 20
7 Karyawan perusahaan swasta 421
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No Jenis Pekerjaan Jumlah (orang)
8 Karyawan perusahaan pemerintah 12

Total 2.040

Sumber : Profil Desa Sawarna 2016

 Aspek Industri dan Perdagangan

Terdapat banyak bidan usaha industry dan perdagangan di Desa Sawarna baik

yang bersumber dari pemanfaatan alam maupun keterampilan. Namun, sektor

pariwisata merupakan yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat dimana usaha

jasa penginapan mencapai lebih dari 100 unit. Sejak mulai dikenalnya Desa

Sawarna sebagai lokasi wisata pada tahun 2010, masyarakat mulai

mengembangkan diri dengan usaha pariwisata.

Tabel 3-5. Industri dan perdagangan di Desa Sawarna

No Bidang Usaha Jenis Usaha Jumlah Satuan

1 Lembaga Ekonomi, dan
Unit Usaha Desa/
Kelurahan

Kelompok Simpan Pinjam 3 Unit
Bumdes 1 Unit

2 Industri Kecil dan
Menengah

Industri Alat rumah tangga 3 Unit
Industri Material Bahan Bangunan 14 Unit
Industri Kerajinan 2 Unit
Rumah makan dan restoran 8 Unit

Usaha Jasa dan
Perdagangan

Pasar MingGoan 1 Jenis
Swalayan 1 Jenis
Warung Serba Ada 4 Jenis
Toko Kelontong 6 Jenis
Usaha Perkebunan 1 Jenis
Penitipan Kendaraan Bermotor 2 Jenis
Pengolahan Kayu 8 Jenis

3 Usaha Jasa Gas, Listrik,
BBM Dan Air

Pengecer Gas dan Bahan Bakar Minyak 8 Jenis
Usaha air minum kemasan /isi ulang 3 Jenis

4 Usaha Jasa Keterampilan Tukang Kayu 12 Orang
Tukang Batu 5 Orang
Tukang Cukur 3 Orang
Tukang Service Elektronik 2 Orang
Tukang Gali Sumur 6 Orang
Urut /Pengobatan 3 Orang

5 Usaha Jasa Penginapan Kontrakan Rumah 5 unit
Home Stay 76 unit
Villa 27 unit

Sumber : Profil Desa Sawarna 2016
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BAB 4

POTENSI DAN PERMASALAHAN

PENGEMBANGANDESA WISATA SAWARNA

4.1 Aspek Destinasi Pariwisata

Terdapat beberapa daya tarik wisata di Desa Sawarna yang mampu menarik

perhatian wisatawan untuk datang terutama adalah panorama alamnya. Daya tarik

wisata Desa Sawarna terbagi menjadi tiga bagian yaitu daya tarik wisata alam,

daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buata. Ada beberapa daya tarik

wisata alam unggulan seperti Pantai Pasir Putih, pantai legon pari, pantai tanjung

layar, Karang Beureum, Goa Lalay dan Goa Langir. Daya tarik budaya yang ada

berupa wisata ziarah, wisata bubu ikan, wisata leuit sawarna dan wisata panen

raya. Daya tarik Buatan seperti Best Sawarna festival dan sawarna art festival.

Daya tarik wisata alam sawarna tersebar dari timur hingga ke barat Desa.

Setidaknya ada 18 titik lokasi wisata yang ada disini. Sebagian besar daya tarik

wisata alam itu berupa pantai yang memiliki garis pantai cukup panjang dan

berterkstur halus. Beberapa pantai memiliki keunggulan seperti pasir putih di

Pantai Pasir Putih, karang berwarna merah di karang bereum, dan batu karang

besar yang berdampingan seperti layar di pantai tanjung layar. Berikut adalah peta

sebaran lokasi wisata di Desa Sawarna.
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Gambar 4-1.Peta Lokasi Sebaran Wisata Desa Sawarna

4.1.1 Daya Tarik Wisata Alam

.....Pantai Pulo Manuk – Kampung Cihaseum

Pantai pulo manuk berasal dari bahasa sunda yang artinya pulau burung yang

memiliki makna bahwa pulau tersebut merupakan tempat persinggahan burung

yang mencari makan di hutan gunung kembang dan sekitarnya. Pantai Pulo

Manuk Sawarna merupakan pertemuan dua Desa menjadi satu objek wisata,

sebelah barat masuk dalam wilayah Desa darmasari dan sebelah timur masuk

dalam wilayah Desa Sawarna. Dua desa ini dihubungkan dengan jembatan Pulo

Manuk yang berada tepat diatas muara sungai Gunung Madur.
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Gambar 4-2.Pantai Pulo Manuk

Aktivitas wisata yang bisa dilakukan di pantai ini adalah berenang, bermain

pasir dan berfoto. Ombak di pantai Pulo Manuk relatif kecil sehingga aman untuk

aktivitas berenang. Jarak antara kantor desa sawarna dengan Pantai Pulo Manuk

yaitu 6,7 km dimana wisatawan dapat menuju kesana dengan menggunakan

kendaran bermotor selama sekitar 15 menit. Harga tiket masuk ke pantai ini

sebesar Rp. 10.000 per orang.

.....Karang Bokor – Kampung Cihaseum

Pantai Karang Bokor terletak di sebelah barat Desa Sawarna. Pintu masuk menuju

Karang Bokor terdapat di tengah hutan gunung kembang. Jarak dari kantor desa

menuju Karang Bokor adalah 5 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit

menggunakan kendaraan bermotor.
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Gambar 4-3.Karang Bokor

Daya tarik wisata Karang Bokor adalah sebuah karang besar di tengah laut

yang terlihat mencolok diatas lautan. Saat pasang tinggi, karang tersebut akan

dihempas oleh gelombang laut, sehingga menghasilkan suara yang menggelegar.

Pantai Karang Bokor adalah lokasi terbaik untuk melihat besarnya ombak pantai

selatan

.....Goa Langir – Kampung Cihaseum

Daya tarik wisata adalah terdapat goa besar dan kecil yang berjumlah hingga 50

buah. Dari pintu masuk Goa Langir kita dapat menjelajah hingga goa – goa

lainnya. Salah satunya adalah goa romusha yang memiliki sejarah sebagai lokasi

menyiksa para romusha oleh tentara jepang. Goa romusha merupakan bekas

penambangan batu bara. Hal ini terlihat dari sisa peninggalan alat tambang seperti

gerobak pengangkut dan rel kereta api.
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Gambar 4-4.Goa Langir

.....Goa Seribu Candi – Kampung Cihaseum

Goa Seribu Candi berada 2,6 km ke arah barat dari kantor desa dengan waktu

tempuh sekitar 5 menit menggunakan kendaraan bermotor. Wisata Goa Seribu

Candi di Sawarna Lebak Banten terdapat di belakang pantai menyajikan

pemandangan stalagtit dan stalagmit yang indah. Mulut goa ini berada di bibir

pantai, jadi ketika laut pasang datang, air laut bisa sampai ke dekat bibir goa, dan

kadang bisa masuk ke dalam goa.

Gambar 4-5.Goa Seribu Candi

Daya tarik wisata goa ini yaitu terdapat susunanstalagmit dan stalaktit yang

menyerupai patung manusia. Bentuk stalagmit di sini terlihat unik, sekilas mirip
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stupa yang ada di Candi Borobudur.Ativitas wisata yang bisa dilakukan di goa ini

berupa jelajah Goa. para pengunjung disarankan hanya menjelajahi goa ini sejauh

50 meter dari mulut Goa saja karena semakin ke dalam semakin mengecil dan

banyak ular pyton hingga udara beracun.

.....Bukit Cariang – Kampung Cihaseum

Bukit Cariang terletak di sebelah timur Desa Sawarna tepatnya setelah melewati

Gunung Kembang. Konon katanya dahulu merupakan lokasi pembuangan mayat

romusha pada zaman penjajahan jepang. Lokasi Bukit Cariang merupakan turunan

dari Gunung Kembang yang dapat melihat pemandangan pantai sawarna dengan

sangat jelas.

Gambar 4-6.Bukit Cariang

Daya tarik wisata lokasi ini adalah pemandangan alam pantai sawarna dari

ketinggian. Aktivitas wisata yang dapat dilakukan dilokasi ini adalah berfoto dan

menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Pengunjung juga dapat beristirahat

di warung yang berada tepat di turunan Gunung Kembang. Jarak bukit cariang

dari kantor desa adalah 4,5 km dengan waktu tempuh sekitar 10 menit

menggunakan kendaran bermotor.

.....Curug Cisujen – Kampung Cihaseum

Curug Cisujen terletak di Kampung Sangko yang dapat ditempuh dengan motor

dengan waktu tempuh 1 jam kearah utara dari kantor desa sawarna. Konon

katanya kampung sangko merupakan saksi kekejaman jepang pada romusha yang



99 | Rencana Induk KSP Provinsi Banten Desa WisataSawarna

dipaksa untuk menambang batu bara di lokasi tersebut. hal ini dpat dilihat dari

bekas peninggalan pertambangan di kampung tersebut berupa gerobak angkut dan

alat gali dari zaman penjajah.

Daya tarik wisata di lokasi ini adalah curug yang airnya berasal dari

pegunungan sangko. Selain curug, ada juga goa siluman yang konon katanya

tersimpan harta karun dan mineral berharga lainnya. Namun hingga saat ini belum

ada yang berhasil menemukan lokasi goa tersebut. Curug Cisujen mengaliri

pesawahan di Kampung Cihaseum dan Cibeas.

.....Pantai Muara – Kampung Cikaung

Pantai Muara terletak di sebelah barat kantor desa berjarak sekitar 2,5 km dengan

jarak tempuh seekitar 10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Pantai Muara

dapat diakses dari Pantai Pasir Putih dengan berjalan kaki sepanjang bibir pantai

menuju arah barat.

Gambar 4-7.Pantai Muara

Pantai muara merupakan pantai yang terjadi karena endapan material yang

dibawa sungai menumpuk dan membentuk daratan. Proses ini berlangsung lama

hingga akhirnya membuat muara air sungai bergeser ke arah barat dari lokasi

semula. Daya tarik wisata pantai ini adalah daratan yang terbentuk akibat proses

endapan material yang terbawa sungai. Sehingga terlihat seolah-olah ada daratan

diantara dua permukaan air.
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.....Pantai Pasir Putih – Kampung Cikaung

Sebelum diberi nama Pantai Pasir Putih, namanya adalah pantai ciantir. Dalam

sejarah nya, Pantai Ciantir merupakan salah satu pantai pertama yang dibuka oleh

pendatang. Pantai Pasir Putih dapat dilihat dengan jelas dari jalan raya Sawarna.

Gambar 4-8.Pantai Pasir Putih

Daya tarik pantai ini adalah hamparan pasir putih yang berada tepat di garis

pantai yang memanjang hingga 5 km. Tekstur pasir tersebut sangat lembut dan

halus. Aktivitas utama yang dilakukan di pantai ini berjemur, bermain pasir dan

berrmain ombak. Sedangkan berenang, tidak diperbolehkan karena bentuk pantai

yang curam dan ombak yang tinggi tidak aman untuk pengunjung. Terdapat

banyak warung-warung makan disekeliling pantai, cocok untuk pengunjung yang

ingin bersantai.

Akses menuju Pantai Pasir Putih melalui perumahan warga yang sudah

berubah menjadi kampung homestay. Pantai Pasir Putih berjarak sekitar 750 m

dari jalan raya sawarna bayah dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Area parkir

untuk mobil berada di pinggir pintu masuk jalan gang Cisuji. Akses masuk cukup

lebar bisa digunakan motor untuk menuju pantai termasuk melewati jembatan

gantung yang sudah direnovasi pada tahun 2016.
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Gambar 4-9.Aktivitas Wisata Pantai Pasir Putih

Area Pantai Pasir Putih sudah dikelola oleh pemerintah desa, sehingga

setiap pengunjung yang masuk dikenakan tiket masuk seharga Rp.10.000 per

orang belum termasuk motor yang dibawa masuk. Hasil retribusi tersebut

digunakan untuk membangun dan merawat akses jalan menuju Pantai Pasir Putih.

.....Pantai Tanjung Layar – Kampung Leles

Pantai Tanjung Layar berada di sebelah timur Pantai Pasir Putih. Pantai ini

merupakan salah satu pantai yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan. Akses

yang mudah dan fasilitas yang memadai menjadi alasan yang sering diutarakan

pengunjung selain daya tarik wisata pantainya yaitu batu karang yang tersusun

rapi.
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Gambar 4-10.Pantai Tanjung Layar

Daya tarik wisata pantai tanjung layar adalah dua buah batu karang besar

yang posisinya berdampingan. Batu karang tersebut berada sekitar 50 m dari garis

pantai. Bila sedang surut, pengunjung bisa mendekati batu karang besar tersebut

dengan berjalan kaki melewati batu karang berpasir. Pecahan ombak yang

menghantam karang berubah menyerupai air terjun yang keluar melalui karang

merupakan salah satu pemandangan yang menarik.

Selain itu, pengunjung dapat berfoto pada landmark Tanjung Layar yang

ada tepat di garis pantai. Landmark tersebut berukuran besar dan berwarna merah

yang mana membuat lokasi ini mudah terlihat oleh pengunjung. Aktivitas wisata

yang ada di lokasi ini adalah bermain pasir dan berfoto.

Gambar 4-11.Landmark Tanjung Layar
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Pantai Tanjung Layar dapat diakses dari Pantai Pasir Putih. Jarak dari Pantai

Pasir Putih menuju pantai tanjung layer yaitu 1,7 km dengan waktu tempuh

sekitar 30 menit berjalan kaki. Akses jalan menuju pantai tanjung layer sudah

tergolong baik menggunakan paving blok yang cukup lebar sehingga bisa dilalui

oleh motor. Sepanjang jalur jalur menuju lokasi terdapat warung makan yang

dikelola oleh masyarakat lokal.

.....Karang Bodas – Kampung Leles

Karang bodas merupakan spot terbaik untuk melihat sunrise karena terletak di

paling selatan Desa Sawarna sehingga tidak terhalang oleh bukit saat matahari

muncul. Karang berada di timur Pantai Tanjung Layar sekitar 500 m dengan

waktu tempuh sekitar 10 menit berjalan kaki. Daya tarik wisata disini adalah

panorama alam yang membentang dari timur ke barat tanpa terhalang oleh bukit.

Aktivitas wisata yang bisa dilakukan disini adalah bermain air di karang dan

berfoto.

Gambar 4-12.Karang Bodas

.....Bukit Senyum – Kampung Leles

Bukit senyum merupakan sebuah dataran tinggi yang terletak di sebelah timur

pantai tanjung layar. Akses masuk masuk ke bukit senyum dapat melalui akses

tanjung layar kemudian berjalan naik ke atas bukit sekitar 10 menit. Daya tarik

wisata di lokasi ini dalah panorama alam yang dilihat dari ketinggian. Aktivitas

wisata yang bisa dilakukan disini adalah menikmati pemandangan dan berfoto.
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Gambar 4-13.Bukit Senyum

.....Karang Beureum – Kampung Leles

Karang Beureum terletak di selatan Pantai Legon Pari sekitar 300 m dengan

waktu tempuh sekitar 10 menit. Daya tarik wisata di pantai Karang Beureum

adalah batu karang yang membentuk benteng dan berwarna merah. Pantai ini

memiliki ombak yang relatif tenang dan ombak yang cukup kecil. Aktivitas

wisata yang bisa dilakukan di Karang Beureum adalah menikmati

pemandangan alam dan berfoto.

Gambar 4-14.Karang Beureum
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.....Pantai Legon Pari – Kampung Leles

Kata Legon Pari terdiri dari dua suku kata yang mana legon adalah ngelagon atau

menjorok ke darat atau teluk dalam bahasa Sunda. Sedangkan yang lainnya yaitu

pari merupakan jenis ikan yang banyak ditemukan di pantai ini.

Gambar 4-15.Pantai Legon Pari

Daya tarik wisata Pantai Legon Pari adalah pemandangan alam berupa garis

pantai yang menjorok kedalam sehigga membuat lengkungan yang sangat indah.

Pantai Legon Pari memiliki garis pantai yang sangat lebar dan luas, garis

pantainya membentang panjang hingga mencapai 4 km. Tekstur pasirnya halus

dan bewarna putih menambah daya pikat Pantai Legon Pari.

Aktivitas wisata yang bida dilakukan di pantai ini adalah berjemur, bermain

pasir, bermain air dan berfoto. Ombak di Pantai Legon Pari termasuk dalam

kategori besar namun masih relatif aman untuk dinikmati. Waktu yang tepat untuk

mengunjungi Pantai Legon Pari adalah saat musim panas di bulan Juni sampai

Agustus. Karena pada saat itu ombak relatif tenang dan cuaca sangat cerah.
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Gambar 4-16.Aktivitas wisata Pantai Legon Pari

Pantai legon pari dapat diakses melalui Kampung Leles yang berjarak 1,5

km dari kantor desa dengan waktu tempuh 30 menit. Sepanjang perjalanan

menuju Pantai Legon Pari, pengunjung dapat menikmati pematang sawah yang

memisahkan perumahan warga dengan wilayah pantai serta jembatan gantung

untuk menyebrangi sungai.

.....Karang Taraje – Kampung Leles

Pantai karang taraje merupakan batuan kapur yang mengkristal dan mengeras

akibat dari proses pelapukan selama ribuan tahun. Daya tarik wisata karang taraje

adalah karang yang tersusun menumpuk bertahap seperti tangga yang

membentang dari utara hingga ke selatan. Selain itu karang taraje memiliki

banyak cekungan karang yang terisi air laut saat pasang sehingga terlihat seperti

kolam pemandian.
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Gambar 4-17.Karang Taraje

Aktivitas wisata yang dilakukan di pantai ini adalah berfoto dan menikmati

pemandangan saat ombak menghantam karang dan membentuk aliran air. Namun

pengunjung harus berhati-hati saat disini karenapantai ini termasuk kategori pantai

yang berbahaya karena tebingnya yang tinggi, ombak yang besar dan angin

kencang menjadi karakteristiknya.

Pantai karang taraje termasuk didalam Kampung Leles tepat di bagian teluk.

Pantai ini berjarak 2,3 km dari kantor desa dengan waktu tempuh 30 menit

berjalan kaki. Pantai Karang Taraje berada di sebelah timur pantai legon pari yang

berjarak 800 m dengan waktu tempuh 10 menit berjalan kaki.

.....Pasir Tangkil – Kampung Leles

Bukit pasir tangkil terletak diatas Goa Lalay dengan jalur akses yang sama dengan

Goa Lalay. Jarak bukit pasir sekitar 1 km dari kantor desa sawarna dengan waktu

tempuh sekitar 20 menit. Daya tarik wisata di lokasi ini adalah panorama alam

dilihat dari ketinggian. Aktivitas wisata yang bisa dilakukan disini adalah

menikmati pemandangan alam dan berfoto.

.....Goa Lalay – Kampung Leles

Nama lalay memiliki arti yaitu kelelawar dalam bahasa sunda. Nama ini diberikan

karena terdapat banyak kelelawar yang hidup di goa ini pada zaman dahulu.

Namun, saat ini jumlah kelelawar yang tinggal di goa ini sudah sedikit jumlahnya

seiring dengan digunakannya goa ini untuk wisata
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Gambar 4-18.Goa Lalay

Daya tarik wisataGoa Lalay adalah goa yang dihiasi oleh perpaduan stalaktit

dan stalakmit. Aktivitas wisata di Goa Lalay adalah menjelajahi goa yang

didalamnya terdapat beberapa goa lainnya.Goa Lalay berbeda dengan goa lainnya

karena hampir seluruh isi goa merupakan jalur aliran air bawah tanah yang masih

aktif keluar dari mata air lalu merembes melalui sela-sela bebatuan. Proses ini

membutuhkan waktu yang sangat lama karena membawa kandungan endapan

batuan dan pasir hingga akhirnya membentuk stalaktit dan stalakmit.

Goa Lalay memiliki kedalaman lebih dari 80 meter. Didalam Goa Lalay

juga terdapat beberapa beberapa jalur wisata goa lainnya seperti goa abah salim,

goa kadir dan goa rawis. Goa-goa tersebut merupakan hasil eksplorasi masyarakat

sekitar dan dijadikan jalur wisata baru. Untuk pemula disarankan mengambil jalur

Goa Lalay saja, sedangkan untuk yang sudah mahir bisa mencoba jalur goa kadir.

Jalur utama menuju Goa Lalay terletak di kampung Cipanas yang berjarak

sekitar 1 km kearah timur dari kantor desa Sawarna. Jarak dari jalur masuk gang

menuju Goa Lalay sejauh 500 m dengan waktu tempuh sekitar 10 menit berjalan

kaki. Area parkir mobil berada tepat di depan pintu masuk tersebut. akses menuju

Goa Lalay cukup lebar bisa digunakan untuk 2 motor yang saling berhadapan.

Namun kondisi jalan yang belum sepenuhnya terbuat dari paving blok membuat

pengendara motor harus berhati-hati dalam mengendarai motornya.
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Gambar 4-19.Jembatan Gantung Cinta

Jalan menuju Goa Lalay melewati perumahan warga, sawah dan Jembatan

Gantung Cinta untuk menyebrangi sungai. Kondisi jembatan gantung di lokasi

tersebuttergolong tidak aman karena konstruksi dan kapasitas jembatan belum

mampu untuk menampunng lalu lintas orang dan motor dalam jumlah banyak.

Setelah melewati jembatan tepat di depan pintu masuk Goa Lalay, akan terlihat

kompleks kuburan yang mana didalam kompleks tersebut terdapat kuburan orang

belanda yang dulu membuka wilayah sawarna. Di depan pintu Goa Lalay sendiri

terdapat beberapa akses untuk pejalan kaki yang menghubungkan dengan Pantai

Legon Pari.

Goa Lalay sudah di kelola oleh warga sekitar dan dijadikan daya Tarik

wisata sejak beberapa tahun yang lalu. Tiket masuk untuk wisata Goa Lalay

adalah Rp. 5.000 per orang belum termasuk sewa helm dan senter yang dikenakan

biaya Rp. 10.000. Setiap pengunjung wajib ditemani oleh pemandu wisata saat

menjelajahi goa.

4.1.2 Daya Tarik Wisata Budaya

 Wisata Ziarah

Di Desa Sawarna terdapat sebuah makam dengan tinggi satu meter dan berbentuk

persegi yang diselimuti lumut, bahkan tulisan di nisannya pun hampir tak bersisa,

di sanalah Jean Louis van Gogh, sepupu dari Vincent Van Gogh bersemayam

(Makamnya baru ditemukan sekitar tahun 2000-an). Sekitar tahun 1907 Jean
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Louis membuka sebuah perkebunan kelapa seluas 54 hektare, tepatnya terletak di

pinggir Pantai Ciantir dan Tanjung Layar dengan banyak mempekerjakan pribumi

yang berasal dari luar Banten, tapi masih di Pulau Jawa, karena kondisi Desa yang

masih hutan belantara. Seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk,

terbentuklah komunitas penduduk yang diberi nama Sawarna. Namun karena

perbedaan logat, dialek dan bahasa sehari-hari mengakibatkan ada yang

mengartikan bahwa Sawarna berasal dari Bahasa Sunda yakni "Sorana" yang

bermakna suaranya.

Gambar 4-20.Makam Jean Louis Van Gogh

Namun terdapat versi lain dari asal usul nama Sawarna, bahwa Sawarna

berasal dari nama Swarna (Hidup tahun 1900-an), ia merupakan tetua dan orang

pertama yang menjadi kepala di Desa Sawarna. Secara harfiah Swarna berarti

Sawarna (berasal dari Bahasa Sunda) yang berarti satu warna, alasan Desa

berpantai indah itu dinamakan Sawarna untuk menandakan bahwa penduduk di

lokasi itu adalah satu warna yakni masyarakat Sunda Banten.

Seiring dengan bertambahnya penduduk, Jean Louis van Gogh selain

berusaha memajukan usahanya, juga memiliki cita-cita agar tempat usahanya

kelak dikenal oleh generasi selanjutnya menjadi tempat yang termasyur hingga ke

mancanegara. Tak ada yang tahu apakah ada kaitannya cita-cita luhur saudagar

asal Belanda tersebut dengan kondisi desa pada generasi mendatang, tapi

masyarakat sekitar meyakini bahwa Desa Sawarna akan menjadi desa yang

terkenal dan diminati para pelancong karena keindahan alamnya. Pada
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kenyataannya, sekarang Desa Sawarna telah menjadi desa yang ramai dikunjungi

para peselancar dari berbagai negara, pamor Sawarna semakin mendunia.

 Wisata Bubu Sawarna

Bubu adalah kumpulan lidi atau bambu yang diserut halus mengerucut seperti lidi

dianyam dalam satu ikatan dengan tiga lingkaran didalamnya sebagai rongga dan

pintu masuk ikan. Bentuk bubu adalah memanjang lonjong bulat dengan

lengkungan diengahnya, muka pintu masuk di bagian depan dan pintu keluar di

bagian belakang.

Gambar 4-21.Bubu Ikan

Gambar 4-22.Ikan Teri

Memasang Bubu dilakukan pada musim ikan impun atau musim pembiakan

ikan teri kecil yang menyebar dan menyusuri hulu sungai. Bila musimnya sudah

tiba, masyarakat sawarna akan berduyun-duyun memasang bubu dengan
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membendung sebagian aliran air sungai dengan meletakan batu yang lebar agar air

mengalir kecil yang diatasnya sudah diletakan bubu. Perayaan memasang bubu

dilakukan oleh petani dan nelayan.

 Wisata Leuit Sawarna

Acara menyimpan pare di leuit dilakukan setelah panen raya selesai dilakukan

dimana padi akan diangkut kedalam lumbung padi untuk cadangan setahun

sampai menyambut musim panen tahun berikutnya. Hal ini dilakukan untuk

mengantisipasi paceklik yang disebabkan pergantian musim atau cuaca hujan

yang tidak terjadi selama beberapa waktu.

Gambar 4-23.Leuit Sawarna

Waktu pelaksanaan acara ini ditentukan oleh tokoh masyarakat dalam

sebuah musyawarah yang mana memperhitungkan tahun atau bulan kabisat atau

tahun hijriyah. Setelah waktu pelaksanaan ditentukan, masyarakat akan bergotong

royong memperbaiki bendungan sungai dan selokan air yang mengalir ke sawah

warga.

 Wisata Panen Raya Sawarna

Panen raya merupakan kegiatan rutin setahun sekali menjelang panen padi

Bersama. Kegiatan ini sudah berlangsung lama yang bermaksud untuk

mempererat persaudaraan dan tali silahturahmi antar warga. Tradisi panen raya

sawarna dapat menumuhkan sikap peduli dan gotong royong untuk menciptakan

iklim kehidupan yang bermartabat dan saling menghormati.
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Gambar 4-24.Panen Raya Sawarna

Panen raya di Desa Sawarna sangat ditunggu oleh masyarakatnya. Hal ini

tidak terlepas dari luas area pesawahan dan perkebunan yang mencapai 75% dari

total luas penggunaan lahan di Desa Sawarna.

4.1.3 Daya Tarik Wisata Buatan

1. Sawarna Best Festival

Sawarna Best Festival merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun,

sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rahmat dan rezeki masyarakat Sawarna

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga bertujuan sebagai ajang promosi wisata lokal

khususnya wisata Desa Sawarna.

Kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan Oktober tersebut memiliki

kegiatan diantaranya adalah acara lomba, perlombaan permainan tradisional,

perlombaan homestay terbaik, kontes hewan ternak, pameran hewan ternak, seni

dan budaya, pagelaran wayang golek, syukuran nelayan, pawai nelayan, dan

kegiatan hiburan lainnya.
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Gambar 4-25.Sawarna Best Festival

2. Sawarna Art Festival at Sawarna Beach

Sawarna Art festival (Festival Seni Sawarna) adalah ajang kreasi seni yang modis

dan style menampilkan berbagai macam kesenian dan kreasi unik kreatif untuk

ditampilakan dan dipertunjukan di masyarakat umum

Gambar 4-26.Sawarna Beach Festival

Kegiatan Sawarna Art Festival bertujuan untuk menarik daya tarik atau

minat wisatawan untuk berkunjung dan selalu menjaga kebersihan, keasrian

lingkungan wisata pantai dan alam sawarna. Selain itu, acara ini bertujuan untuk
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mengajak para generasi muda untuk berkarya dan menunjukan kemampuan dalam

membangun daerah sebagai ajang media belajar untuk membangun daerah agar

lebih maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan global dimasa depan.

Kegiatan ini pun diadakan di Pantai Cilangkahan yang akan menjadi

Kabupaten Cilangkahan Banten Selatan.Pantai Cilangkahan sama halnya dengan

Pantai Sawarna memiliki banyak program populer salah satunya adalah acara

Cilangkahan Go Green dan Cilangkahan Art Festival at Cilangkahan Beach.

Potensi alam Pantai Cilangkahan sangat luas dan kaya dengan sumber alam, selain

letak desa dan kabupaten cilangkahan yang strategis, wilayah ini juga merupakan

jalur utama atau jalur sutra antara 3 kabupaten penting yang ada di Provinsi

Banten.

3. Wisata Hutan

Hutan sawarna terbagi menjadi 3 yaitu sebelah timur, sebelah utara dan sebelah

barat. Hutan di sebelah timur adalah Pegunungan Pasir Kalong Sawarna, Pasir

Tangkil dan Hutan Bukit Pedes. Hutan di sebelah utara adalah perbukitan atau

Pegunungan Pasir Gebang yang merupakan hutan kayu jati warga. Hutan sebelah

barat adalah hutan kolot atau Hutan Gunung Kembang, Pegunungan Sangko tanah

pasir pertambangan batu bara Perkampungan Sangko.

Gambar 4-27.Wisata Huan Sawarna

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, Daya

Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan,
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kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Setiap

klasifikasi daya tarik wisata tersebut terdiri dari beberapa jenis daya tarik wisata

yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4-1.Daya Tarik wisata di Desa Sawarna
Jenis Daya Tarik Wisata Daya Tarik Wisata

Wisata Alam

 Pantai pulo manuk

 Karang Bokor

 Goa Langir

 Goa seribu candi

 Bukit cariang

 Curug cisujen

 Pantai muara

 Pantai Pasir Putih

 Pantai tanjung layar

 Karang bodas

 Bukit senyum

 Karang Beureum

 Pantai legon pari

 Karang taraje

 Pasir tangkil

 Goa Lalay

Wisata Budaya

 Wisata ziarah

 Bubu sawarna

 Leuit sawarna

 Panen raya sawarna

Wisata Buatan

 Sawarna best festival

 Sawarna art festival

 Wisata hutan
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Dari hasil identifikasi tersebut dapat dilihat perbandingan yang sangat nyata

dengan sebaran daya tarik wisata di dalam perbedaaan jenis wisata yang ada di

Desa Wisata Sawarna. Berdasarkan hasil data dan pengamatan dapat dilihat

bahwa sebagian besar daya tarik wisata yang ada di Desa Wisata Sawarna berupa

daya tarik wisata alam dengan sebagian jumlah daya tarik yang memanfaatkan

potensi sumberdaya bahari baik wisata pantai maupun keindahan alam lainnya.

Selain itu, daya tarik yang membuat wisata bahari di Desa Wisata Sawarna ini

menarik bagi wisatawan adalah keunikan pasir putih disepanjang Pantai Pasir

Putih yang cukup panjang serta birunya air laut yang membuat landscape sangat

indah. Dimana nilai ekosistem alami bahari yang baik disertai dengan keunikan

secara geologi merupakan suatu pengungkit nilai pariwisata.

Prasarana Komunikasi dan Informasi

Pada saat ini Desa Sawarna sudah terjangkau jaringan GSM dan CDMA dari

beberapa penyedia layanan komunikasi nasional. Namun layanan jaringan tersebut

belum optimal salah satunya karena pasokan listrik yang tidak stabil pada tower

jaringan. Sehingga masih sering terjadi gangGoan selama beberapa jam dalam

sehari di Desa Sawarna.

Jaringan televisi sudah dapat dinikmati dengan baik di Desa Sawarna. Seluruh

homestay sudah menyediakan televisi untuk tamu yang menginap. Pemilik

homestay memasangkan parabola untuk menangkap jaringan televise agar kualitas

gambar lebih baik. Selain itu, Koran dan majalah sudah ada setiap hari di Desa

Sawarna.

Aksesibilitas

Desa Sawarna dapat diakses melalui jalur darat dan jalur laut. Pada umumnya

jalur darat lebih mudah digunakan untuk menuju Desa Sawarna. Jalan yang sudah

dibangun menggunakan aspal dan beton sangat memudahkan wisatawan mencapai

lokasi. Selain itu, terdapat dua jalur yang bisa ditempuh untuk menuju lokasi.
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Karena lokasi Desa Sawarnaberada di perbatasan provinsi Banten dan Provinsi

Jawa Barat. Berikut ini adalah peta akses menuju Desa Sawarna.

Gambar 4-28.Jalur menuju Desa Sawarna melalui Provinsi Banten

Gambar 4-29. Jalur menuju Desa Sawarna melalui Provinsi Jawa Barat

Berikut ini adalah aksesibilitas Desa Sawarna dari dua jalur yang ada yaitu jalur

Provinsi Banten dan Jalur provinsi Jawa Barat.

1....Kendaraan roda dua/empat

Jalur provinsi Banten:

Jarak antara Desa Sawarna dengan kota serang sebagai Ibu Kota Provinsi

Banten adalah 179 km dengan waktu tempuh 5 jam. Sedangkan jarak dari

Desa Sawarnadengan kota rangkas bitung sebagai ibu kota kabupaten lebak

adalah 149 km dengan jarak tempuh 4 jam. Desa Sawarna dapat diakses

menggunakan angkutan umum salah satunya adalah perusahaan umum
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(Perum) Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI) yang

memiliki trayek Serang – Sawarna yang baru diresmikan pada tahun 2017.

Jalur provinsi Jawa barat:

Jarak antara Desa Sawarnadengan kota pelabuhan ratu yaitu 45 km dengan

waktu tempuh sekitar 2 jam. Terdapat angkutan Desa yang melayani rute

terminal pelabuhan ratuke Desa Sawarna dua kali sehari yaitu pada pagi hari

dan sore hari.

2....Kereta Api

Jalur provinsi Banten:

Wisatawan dapat menggunakan kereta dengan tujuan Kota Serang kemudian

dilanjutkan dengan kendaraan roda dua/empat menuju Desa Sawarna

Jalur Provinsi Jawa Barat :

Wisatawan dapat menggunakan kereta dengan tujuan Stasiun Bogor

kemudian dilanjutkan dengan kendaraan roda dua/empat menuju Desa

Sawarna

3....Pesawat terbang

Wisatawan dapat menggunakan pesawat terbang dengan tujuan akhir Bandar

Udara Soekarno-Hatta kemudian dilanjutkan dengan kendaraan roda

dua/empat menuju Desa Sawarna bisa melalui jalur Provinsi Banten atau

Jalur Provinsi Jawa Barat

4....Kapal laut

Wisatawan dapat menggunakan kapal laut dengan tujuan akhir Pelabuhan

Merak kemudian dilanjutkan dengan kendaraan roda dua/empat menuju Desa

Sawarna melalui jalur Provinsi Banten

4.2 Aspek Industri Pariwisata

KondisiIndustriPariwisata yang saatinidialamioleh Desa Wisata Sawarna

diantaranyaialah:
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1.. Terdapatnya Industri Akomodasi

Berdasarkan data di tahun 2016, sudah terdapat 76 homestay dan 27 villa di

Desa Sawarna. Homestay dan Villa tersebar di kampung Cihaseum dan

Cikaung denganfasilitas penginapan yang tergolong lengkap. Fasilitas yang

disediakan homestay seperti kamar mandi dalam, dapur, AC dan televisi

serta beberapa menyediakan lahan parkir kendaraan di pekarangan rumah.

Harga yang ditawarkan untuk homestay bervariasi mulai dari Rp. 200.000

hingga Rp. 500.000 per malam. Sedangkan harga yang ditawarkan untuk

Villa mulai dari Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 per malam.

2.. Terdapatnya Industri Makanan dan Minuman

Rumah makan dan restoran yang terdata di Desa Sawarna berjumlah 8 unit

yang lokasinya ada di jalur utama Desa Sawarna. Warung makan ada di

setiap lokasi wisata dengan menu utama makanan laut dan makan instan.

Harga makanan di rumah makan bervariasi tergantung menu mulai dari Rp.

15.000 hingga 75.000 per porsi. Warung makanan menawarkan harga lebih

murah yaitu mulai dari Rp. 10.000 hingga Rp. 35.000 per porsi.

Selain rumah makan, sudah terdapat mini market modern di Desa Sawarna.

Letaknya di depan pintu masuk jembatan menuju Pantai Pasir Putih

kampung Cikaung. Mini market tersebut cukup menunjang kebutuhan

wisatawan selama berwisata disana. Toko kelontong lokal juga bisa menjadi

alternative karena manawarkan harga yang lebih murah dan lebih dekat

untuk dijangkau dari lokasi penginapan.

3.. Investasi Pariwisata Meningkat

Dalam bidang pariwisata minat investasi masih sangat minim. Namun

dengan berdirinya penginapan-penginapan di Kampung Cikoneng dan

sekitarnya akan merangsang peningkatkan investasi kepariwisataan di

seluruh Desa Sawarna.

4.. Lemahnya Informasi Investasi Bidang Kepariwisataan

Informasi investasi merupakan suatu informasi terkait dengan peluang

investasi yang dapat dijalankan di suatu daerah. Informasi yang
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komprehensif terkait dengan peluang investasi akan mampu meningkatkan

arus investasi ke Desa Sawarna. Oleh karena itu didalam pembuatan suatu

sistim informasi kepariwisataan suatu destinasi perlu dikembangkan pula

peluang investasi kepariwisataan di Desa Wisata Sawarna.

Usaha kepariwisatanmerupakanhal yang menjadi aspek yang sangat

diperhatikan dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang diharapkan

mampu meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat. Industri kepariwisataan

akan menjadi sarana dalam pemberian pelayanan kepada wisatawan dan yang

paling utama adalah penyediaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di suatu

destinasi pariwisata

Produk industri yang dianggap tidak pernah habis dipakai adalah

pariwisata. Selain tidak merusak lingkungan pariwisata juga dinilai turut

mengembangkan budaya kearifanlokalsuatudaerah. Industri kepariwisataan akan

menjadi sarana dalam pemberian pelayanan kepada wisatawan dan yang paling

utama adalah penyediaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di suatu

destinasi pariwisata.

Secara nasional industri pariwisata sudah dapat berkontribusi positif

terhadap pembangunan nasional. Hasil perhitungan Kemenpar sampai dengan

tahun 2016 ada 11.7 juta orang yang bekerja dalam sektor pariwisata,

menghasilkan upah dan gaji dari sektor pariwisata mencapai 172.8 triliun dan

penciptaan PDB sampai dengan 11 triliun. Menurut Menpar menyatakan bahwa

prediksi pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) di seluruh dunia pada akhir

tahun 2012 akan mencapai 1,08 miliar orang dan menjadi 1,8 miliar pada tahun

2030. Dalam hal ini pariwisata adalah penggerak utama penciptaan lapangan kerja

atau terhitung 8% dari ketenagakerjaan global. Setiap pekerjaan di sektor

pariwisata diperkirakan membuat dua pekerjaan baru di sektor lain. Pariwisata

juga mempekerjakan enam kali lebih banyak orang daripada sektor manufaktur

otomotif global, empat kali lebih banyak dari sektor pertambangan, dan lebih

sepertiga dari sektor keuangan.

Undang-undang Kepariwisataan mendefinisikan industri pariwisata sebagai

kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang
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dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan

pariwisata. Pada pasal 14 juga disebutkan beberapa usaha, yang termasuk dalam

usaha pariwisata:

a. Daya tarik wisata;

b. Kawasan pariwisata;

c. Jasa transportasi wisata;

d. Jasa perjalanan wisata;

e. Jasa makanan dan minuman;

f. Penyediaan akomodasi;

g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan

pameran;

i. Jasa informasi pariwisata;

j. Jasa konsultan pariwisata;

k. Jasa pramuwisata;

l. Wisata tirta; dan

m. Spa.

Berdasarkan PP. No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Nasional bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi acuan dalam

pengembangan Industri di Desa Wisata Sawarna, acuan pengembangan industri

pariwisata berdasarkanpada Pembangunan Industri Pariwisata nasional yang

meliputi:

a. Penguatan struktur industri pariwisata;

b. Peningkatan daya saing produk pariwisata;

c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata;

d. Penciptaan kredibilitas bisnis; dan

e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
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Arahan atau acuan di dalam RIPPARNAS pun sudah jelas bahwa strategi

yang harus ditempuh untuk membangun industri Pariwisata Desa Wisata antara

lain adalah.

Tabel 4-2. Arahan Pembangunan Industri

No. Arahan Strategi

1 Penguatan
struktur Industri
Pariwisata

a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif
antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;

b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar
Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan
daya saing; dan

c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah
antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

2 Peningkatan
daya saing
produk
pariwisata

a. mengembangkan manajemen atraksi;
b. memperbaiki kualitas interpretasi;
c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
d. meningkatkan pengemasan produk wisata.
e. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan

Sertifikasi Usaha Pariwisata;
f. mengembangkan skema fasilitasi untuk

mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala
usaha mikro, kecil dan menengah; dan

g. mendorong pemberian insentif untuk
menggunakan produk dan tema yang memiliki
keunikan dan kekhasan lokal.

h. mengembangkan kapasitas dan kualitas layanan
jasa transportasi yang mendukung kemudahan
perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

3 Pengembangan
kemitraan
UsahaPariwisata

a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;

b. menguatkan implementasi kerja sama antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan
masyarakat; dan

c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia
usaha, dan masyarakat.

4 Penciptaan
kredibilitas
bisnis

a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi
b. Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-

prinsip dan standar internasional dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;

c. menerapkan sistem yang aman dan tepercaya
dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan

d. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi
dan fasilitasi.
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5 Pengembangan
tanggung jawab
terhadap
lingkungan

a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di
sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; da

b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata
yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan
budaya.

Strategi-strategi yang telah disebutkan diatas harus dapat dijabarkan ke dalam

program-program Pembangunan Industri Pariwisata Desa Sawarna yang

implementatif dan partisipatif.

4.3 Aspek Pemasaran Pariwisata

Pemasaran/Promosi adalah strategi pokok dalam pemasaran suatu industri wisata.

Peran serta organisasi–organisasikepariwisataan mutlak diperlukan melalui

program promosi wisata. Tindakan promosi harus berdasarkan pada analisis

terhadap situasi dan permintaan pasar terkini. Ini berarti bahwa promosi yang

dilakukan harus berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang segmentasi

pasar pariwisata, bukan merupakan pendapat dan perasaan penguasa atau

pemegang yang memandang perlu atau tidaknya diadakan promosi.

Belum optimalnya program promosi dan pemasaran dalam rangka peningkatan

misi yangmerupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar

memberikan konstribusipositif terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD).Pelaksanaan promosi wisata daerah yangbelum digarap secara optimal,

dapat dilihat dari data kunjungan wisatawan mancanegara danwisatawan lokal

yang berkunjung ke Desa Wisata Sawarna. Faktor-faktor yang mempengaruhi

aspek pemasaran pariwisata, meliputi:

1. Terbatasnya Data Informasi Destinasi Pariwisata

Dalam pemasaran pariwisata, penyebaran informasi memegang peranan

yang paling essensial. Data dan informasi yang perlu diadakan antara lain

terkait dengan produk wisata, pasar wisata,dan lain-lain. Dari keberadaan

data dan informasi pariwisata tersebut dapat lebih meningkatkan awarness

wisatawan/pengunjung serta penetapan pasar sasaran bagi pengembangan

pemasaran pariwisata di Desa Sawarna. Namun kondisi aktualnya informasi
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mengenai daya tarik wisata di Desa Sawarna masih belum banyak informasi

mengenai daya tarik wisata yang sebenarnya terdapat banyak potensi daya

tarik wisata di Desa Sawarna mulai dari wisata alam, budaya maupun wisata

buatan.

2. Minimnya Aktivitas Pemasaran Pariwisata

Aktivitas pemasaran pariwisata bagi sebuah destinasi wisata merupakan

salah satu cara meningkatkan awarness destinasi pariwisata. Aktivitas

pemasaran masih minim dilakukan oleh unsur pemerintah Kabupaten Lebak.

Untuk pemerintah Kabupaten, keterbatasan dana merupakan kondisi yang

menyebabkan hal tersebut, oleh karena itu perlu dikembangkannya aktivitas

pemasaran yang efisien dan efektif guna meningkatkan awarness calon

wisatawan. Rendahnya kualitas media promosi, jangkauan promosi dan

informasi pariwisata juga menyebabkan kurang dikenalnya daya tarik wisata

daerah di lingkungan yang lebih luas. Hal ini berpengaruh terhadap minat

kunjungan wisatawan dan informasi mengenai daya tarik wisata yang

dimiliki oleh Desa Wisata Sawarna. Untuk itu harus dirancang dan

dilakukan suatu kegiatan promosi yang terencana dan matang mengenai

potensi daya tarik wisata yang dimiliki kepada masyarakat luas, khususnya

calon wisatawan guna mengetahui potensi pariwisata yang dimiliki oleh

Desa Wisata Sawarna agar dapat timbul ketertarikan untuk melakukan

perjalanan dan mengunjungi Desa Wisata Sawarna.

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pemasaran

Guna menciptakan pemasaran yang berhasil, selain ditentukan oleh kuatnya

data dan informasi yang komprehensif harus didukung pula oleh sumber

daya manusia pemasaran yang profesional. Sebagai pengelola destinasi

pariwisata, dinas kepariwisataan diharapkan memiliki tenaga pendukung

yang memiliki kompetensi dalam bidang pemasaran baik secara internal

maupun eksternal wilayah.

4. Terbatasnya Kerjasama Pemasaran

Peran kerjasama pemasaran destinasi, sangat penting dalam meningkatkan

kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Sawarna. Kerjasama pemasaran dapat
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dilakukan baik dengan biro–biro perjalanan (dalam dan luar negeri) maupun

bentuk kerjasama lainnya (MOU antar negara maupun daerah ataupun biro

perjalanan).

Pengelolaan pemasaran pariwisata saat ini di Desa Wisata Sawarna umumnya

dilakukan oleh pemerintah (DinasPariwisata Provisi Banten) dan pengelola per-

kawasan/objek belum terintegrasi dengan baik. Dalam upaya meningkatkan daya

saing sebuah destinasi wisata kedua institusi itu dalam keterkaitan pemasaran di

Desa Wisata Sawarna saling bekerjasama dalam menetapkan strategi pemasaran

di Desa Wisata Sawarna sebagai daerah tujuan wisata. Pemasaran destinasi

pariwisata berdasarkan (UNWTO,2012) ditujukan untuk meningkatkan image,

brand, positioning dan vision, oleh karena itu pemasaran destinasi ditujukan guna

peningkatan awarness dan informasi terhadap eksistensi suatu destinasi pariwisata.

Aktivitas pemasaran yang telah dilakukan oleh Desa Wisata Sawarna, antara lain :

1. Pengembangan situs-situs web site pemerintahan ataupun dinas-dinas

pengelola kepariwisataan yang secara umum belum mampu

menginformasikan serta menginterpretasikan informasi tentang

kepariwisataan secara up to datedi Desa Wisata Sawarna.

2. Pengembangan event-event budaya yang belum signifikan mampu

menarik kunjungan wisatawan di luar Kabupaten Lebak.

Minimnya aktivitas pemasaran tersebut diatas, mengindikasikan belum

optimalnya pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan di Desa Wisata

Sawarna. Dalam konteks pemasaran, kegagalan yang terjadi umumnya, termasuk

didalamnya pada pemasaran destinasi pariwisata antara lain :

1. Dangkalnya rencana pemasaran

2. Kurangnya analisa situasi lingkungan

3. Tujuan dan sasaran yang tidak realistis

4. Perubahan persaingan tidak diantisipasi

Salah satu upaya peningkatan informasi dan awarness yang saat ini sedang

menjadi trend adalah dengan melalui teknologi informasi berbasis digital/internet.
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Aktivitas pemasaran ini dapat dikembangkan dengan pertimbangan penggunan

internet mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data dari

Kominfo pada tahun 2016, jumlah pengguna Internet di Indonesia sudah

mencapai 132 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 50%.

Dalam pemasaran, internet merupakan salah satu alat informasi maupun promosi

yang saat ini menjadi andalan banyak usaha termasuk pariwisata. Keuntungan dari

penggunaan internet sebagai media pemasaran

1. Efisiensi Biaya, internet disebut sebagai paperless media karena tidak perlu

biaya cetak sehingga mampu menghemat anggaran biaya. Dimana calon

wisatawan hanya mencetak (apabila diperlukan) informasi yang dibutuhkan

sehingga tidak perlu dilakukan pencetakan secara keseluruhan.

2. Tinggi jangkauan pasar, informasi yang ditampilkan mampu menjangkau

pasar secara internasional dalam waktu bersamaan mengingat bahwa

internet saat menjadi kebutuhan setiap manusia modern

3. Meningkatnya penggunaan gadget, alat yang menampilkan informasi yang

berbasis internet menjadi semakin murah sehingga menjadi peralatan

yang menjadi pelengkap utama kehidupan manusia dunia.

4. Kemudahan pembaharuan data, dengan bentuknya yang digital maka

memudahkan melakukan pembaharuan data (up dating) tanpa mengubah

bentuk alatnya

Objek wisata di Desa Wisata Sawarna yang meliputi wisata alam, budaya, dan

buatan diperkirakan ada sebanyak 25 daya tarik wisata yang tersebar di Desa

Wisata Sawarna, namun dari sejumlah daya tarik wisata, wilayah bahari yang

menjadi tujuan wisata paling diminati.Beberapa daya tarik wisata bahari yang

paling banyak dikunjungi diantaranya pantai Pasir Putih dan Pantai Tanjung Layar.

Adapun wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Sawarna, pada tahun 2014

yang paling besar merupakan wisatawan nusantara sebesar 98% dari total

pengunjung. Sedangkan sisanya yaitu 2% merupakan wiatawan mancanegara.

Kemudian berdasarkan waktu kedatangannya, 25,7% wisatawan nusantara datang

pada bulan Juli tepat pada saat libur sekolah. Sedangkan 18,7% wisatawan asing
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datang pada bulan Agustus. Bulan Oktober adalah bulan dimana kunjungan

wisatawan nusantara dan wisatawan asing cukup tinggi. Sedangkan, bulan

september merupakan bulan paling sedikit wisatawan nusantara berkunjung dan

bulan desember merupakan bulan paling sedikit wisawatan asing berkunjung ke

Desa Wisata Sawarna.

Tabel 4-3. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Desa WIsata Sawarna Pada
Tahun 2014

No Bulan Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara

1 Januari 824 10

2 Februari 828 6

3 Maret 816 10

4 April 823 10

5 Mei 821 6

6 Juni 811 10

7 Juli 2.819 20

8 Agustus 802 32

9 September 405 25

10 Oktober 1.033 30

11 November 525 9

12 Desember 471 3

Total 10.978 171

Sumber : Strategi Pengembangan Pariwisata di Desa Sawarna Kecamatan Bayah

Kabupaten Lebak Tahun 2015

4.4 Aspek Kelembagaan Pariwisata

Aspek Kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitasinstitusi,

mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan secara operasional serta

koordinasi agar memiliki efisiensi tinggi. Meningkatkan kapabilitas dan efektifitas

institusi kelembagaan terhadap fungsi dan peran dalam pembangunan pariwisata

ditinjau dari aspek keterpaduan koordinasi dan interaksi yang sinergis antar

stakeholder terkait.
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Koordinasi dan peran serta keterlibatan dan keterpaduan program antar

stakeholder maupun sektor terkait dalam pengembangan kebudayaan dan

pariwisata masih sangat kurang. Pengembangan kawasan wisata merupakan salah

satu konsep pengembangan jaringan.Pola pengembangan jaringan pariwisata

memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah maupun sektor swasta secara

sinergis.

Adapun lembaga – lembaga yang terlibat dalam pengembangan pariwisata,

meliputi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebagai suatu

lembaga yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian Visi Provinsi Banten

yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1

Tahun 2014 yaitu : “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing,

Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah“.

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten harus selaras dengan VISI yaitu " Mewujudkan Kebudayaan dan

Pariwisata Banten yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, serta selaras

pula dengan MISI:

a. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya

b. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing

c. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan &

pariwisata yang professional

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak yang menjadi

salah satu lembaga yang mensukseskan pencapaian visi misi pemerintah
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kabupaten yang mana visi misi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014, diantaranya adalah:

“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui

Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi

Kerakyatan”.

Adapun misi tersebut adalah:

a. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif

dan Inovatif;

b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan

Publik;

c. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi

kerakyatan;

d. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang

berkualitas;

e. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang

berkelanjutan;

f. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.

4. Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak

Dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lebak ditetapkan pula

dalam visi dan misi Kabupaten Lebak, visi tersebut adalah:

"Terwujudnya Pariwisata Kabupaten Lebak yang Berdaya Saing

Berbasis Potensi Daerah", sertai misi yang telah ditetapkan adalah:

a. Menyusun pendataan dan rencana induk Objek Daya Tarik Wisata

(ODTW) berbasis zonasi kawasan

b. Melaksanakan penataan dan mengembangkan Objek Daya Tarik

Wisata (ODTW) berbasis zonasi kawasan

c. Melaksanakan promosi wisata dalam dan luar negeri melalui media

cetak, media sosial, elektronik dan pameran
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d. Menyelenggarakan event-event di Kabupaten Lebak

e. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kepariwisataan

5. kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Desa Wisata Sawarna

Terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan yang aktif seperti lembaga

kemasyrakatan desa, lembaga ketahanan masyarakat desa, karang taruna,

dan kelompok tani. Khusus untuk pariwisata, Desa Sawarna sudah memiliki

lembaga bernama kelompok sadar wisata (POKDARWIS). POKDARWIS

Desa Sawarna berdiri pada tanggal 12 November 2011 di kantor desa.

Kelompok ini bertujuan untuk:

a.. Menghimpun, mempersatukan, meningkatkan, dan membina

persatuan seluruh pelaku wisata agar lebih berbudaya dan berhasil

guna bagi kesejahteraan dan kehidupan diabdikan bagi kelestarian

pariwisata Indonesia.

b.. Berupaya melaksanakan dan menyukseskan pembangunan,

pembinaan dan penelitian wawasan pariwisata terkait, baik

pemerintah maupun swasta.

c.. Bertindak mewakili para anggota dalam memperjuangkan dan

melindungi kepentingan bersama

Didalam lembaga ini terbagi enam kelompok kerja (POKJA) yaitu POKJA indutri

rumah tangga makanan khas, kerajinan souvenir, homestay, seni dan budaya,

pramuwisata dan keamanan. Masing-masing kelompok kerja memilki program

kerja yang fokus pada bidangnya. Berikut adalah beberapa program kerja yang

telah dilakukan POKDARWIS.

1.. Menciptakan lingkungan yang SAPTA PESONA

a.. Lingkungan aman dan tertib

1) Pemasangan rambu-rambu pariwisata

2) Reaksi cepat atas gangguan keamanan pengunjung
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b.. Lingkungan yang bersih

i. Melaksanakan jumat bersih

c.. Lingkungan yang sejuk dan indah

i. Penanaman pohon di pantai

d.. Sikap Ramah

i. Memberikan bimbingan untuk melakukan sikap sadar wisata

e.. Kenangan

i. Pelatihan membuat cindera mata

ii. Pelatihan budaya seni

2.. Meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pentingnya SAPTA

PESONA di lingkungan masing masing

a.. Penyuluhan

i..... Kegitatan rutin penyuluhan tentang kebersihan terutama di warung

wisata

b.. Diskusi

i. Kegiatan diskusi dengan pelaku wisata dan pemangku kepentingan

mengenai pariwisata di Desa Sawarna

c.. Kompetisi

i. Juara lomba POKDARWIS Nasional tahun 2012

ii. Peringkat ke-7 dalam lomba desa wisata tingkat nasional tahun

2014

4.5 Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2015), Analisis SWOT merupakan sebuah alat untuk

mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis yang dipergunakan untuk

merumuskan strategi pengembangan. Analisis ini memaksimalkan kekuatan

(strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat



133 | Rencana Induk KSP Provinsi Banten Desa WisataSawarna

meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Analisis SWOT

membandingkan antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor

eksternal (peluang dan ancaman).

Dalam pengembangan Desa Sawarna, secara umum memiliki potensi yang besar

untuk dikembangkan menjadi desa wisata percontohan di Kabupaten Lebak,

Banten. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan

pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tersedia. Berdasarkan visi,

misi, tujuan dan konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lebak serta

mengacu pada definisi pariwisata yang terdapat dalam undang-undang no. 10

tahun 2009 tentang kepariwisataan. Ruang lingkup pengembangan Desa Wisata

Sawarna meliputi 4 (empat) pilar pembangunan kepariwisataan, hal ini sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS. 4 (empat)

pilar pembangunan tersebut, meliputi:

 Destinasi Wisata, mencakup aspek 6A (enam A) sebagai aspek

pengembangan utama, yaitu: atraksi (attraction), fasilitas umum dan

fasilitas pariwisata (amenities), kelembagaan/ pengelolaan (ancillary

sevices), aktivitas (activity), aksesibilitas (accessibility), dan akomodasi

(accommodation) yang melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

 Industri Pariwisata, mencakup aspek usaha-usaha pariwisata seperti daya

tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata (shuttle); jasa

perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi;

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan

(MICE); Jasa informasi pariwisata (TIC); dan jasa pramuwisata (tour guide).

 Pemasaran Pariwisata, mencakup aspek branding, advertising, dan selling

 Kelembagaan kepariwisataan, mencakup organisasi kepariwisataan, SDM

kepariwisataan, dan kemitraan kepariwisataan.

Dalam analisis SWOT ini dihasilkan posisi dari keseluruhan Desa Sawarna

berdasarkan 4 (empat) pilar tersebut untuk menentukan strategi pengembangannya

dapat terlihat berdasarkan diagram SWOT yang dihasilkan setelah melakukan
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proses pembobotan, pemberian rating dan juga skoring dari masing-masing pilar

pengembangan Desa Wisata Sawarna. Berikut gambaran mengenai posisi dalam

analisis SWOT (Gambar 4-30)

Gambar 4-30.Posisi Kuadran dalam Analisis SWOT

Keterangan:

Kuadran I: merupakan situasi yang menguntungkan, strategi yang diterapkan dalam

kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif/

mendukung strategi agresif (expansion).

Kuadran II: meskipun menghadapi ancaman, Desa Sawarna masih memiliki kekuatan

dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang

dengan cara diversifikasi (produk/pasar) atau mendukung strategi

rasionalisasi (stability).

Kuadran III: Desa Sawarna menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain

pihak menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Fokus strategi

ini yaitu meminimalkan masalah internal Desa Sawarna sehingga dapat

merebut pasar yang lebih baik (turn around) atau mendukung strategi

defensif (retrenchment).

Kuadran IV: posisi ini merupakan kondisi yang tidak baik/ tidak menguntungkan

karena Desa Sawarna menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan

I

IV

II

III
(X) Strength

Threath

Weakness
expansionstability

retrenchment Combination

Opportunities

(Y)
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internal. Fokus strategi yaitu melakukan tindakan penyelamatan agar

terlepas dari kerugian yang besar (defensive) atau mendukung strategi

diversifikasi (combination).

Matriks SWOT ini merupakan verifikasi dan penegasan kesimpulan

(conclution drawing and verification) untuk menentukan strategi pengembangan

Desa Wisata Sawarna berdasarkan keterangan yang telah didapatkan selama

survei, baik itu hasil wawancara, kuesioner, dokumen–dokumen terkait, foto dan

sebagainya. Pendekatan kualitatif matriks SWOT ini sebagaimana dikembangkan

oleh Kearns menampilkan 8 (delapan) kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak

faktor internal (kekuatan dan kelemahan), sedangkan dua kotak sebelah kiri

adalah faktor eksternal (peluang dan tantangan). Empat kotak lainnya merupakan

kotak isu-isu strategis (strategi) yang muncul sebagai hasil titik pertemuan antara

faktor-faktor internal dan eksternal.

Tabel 4-4.Matriks SWOT Kearns

Faktor-faktor Internal
dan Eksternal

Kekuatan
(Strength)

(S):

Kelemahan
(Weakness)

(W):

Peluang
(Opportunities)

(O):

STRATEGI SO
Dirumuskan strategi
yang menggunakan
kekuatan untuk

memanfaatkan peluang
(comparative
advantage)

STRATEGI WO
Dirumuskan strategi
yang meminimalkan
kelemahan dan

digunakan untuk meraih
peluang (divestment/

investment)

Ancaman
(Threats)
(T):

STRATEGI ST
Dirumuskan strategi
yang menggunakan
kekuatan untuk

mengatasi ancaman
(mobilization)

STRATEGI WT
Dirumuskan strategi
yang meminimalkan
kelemahan untuk

menghindari ancaman
(Damage Control)

Keterangan :

1. Sel A (S-O): Comparative Advantage

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga

memberikan kemungkinan bagi Desa Wisata Sawarna untuk dapat berkembang lebih

cepat.
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2. Sel B (S-T) :Mobilization

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Dalam posisi ini harus

dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan pengembangan

Desa Wisata Sawarna untuk memperlunak ancaman dari luar dan bahkan merubah

ancaman tersebut menjadi sebuah peluang.

3. Sel C (W-O): Divestment/ Investment

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan Desa Sawarna dan peluangnya. Posisi

atau situasi ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang

tersedia sangat meyakinkan, namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang

ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan/ strategi yang diambil

adalah melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan oleh investor untuk menggarap

peluang tersebut.

4. Sel D (W-T) : Damage Control

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan

pertemuan antara kelemahan kawasan dengan ancaman. Dan jika keputusan yang

diambil salah, maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi Desa Wisata

Sawarna. Oleh karena itu, strategi yang harus diambil adalah damage control

(mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

Berikut ini adalah matriks SWOT dari masing-masing aspek pariwisata yang

mempengaruhi pengembangan pariwisata Desa Cikolet berdasarkan hasil

wawancara, kuesioner dan observasi, beberapa isu strategis yang ada di Desa

Sawarna terkait dengan pengembangan desa wisata, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4-5. Isu-isu Strategis Pengembangan Desa Wisata Sawarna

No. Isu-Isu Strategis Keterangan

Kekuatan (Strength)

1.
Desa Sawarna memiliki beragam daya tarik wisata
pendukung, yaitu daya tarik wisata alam, budaya/
kesenian, dan daya tarik wisata buatan

Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

2. Pantai merupakan wisata unggulan yang ada di Desa
sawarna

Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

3. Terdapat lokasi surfing bertaraf internasional Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

4. Desa Sawrna juga memiliki variasi wisata lainnya
seperti Goa, Air terjun dan bukit.

Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

5. Infrastruktur jalan raya menuju sawarna sudah Destinasi Pariwisata
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No. Isu-Isu Strategis Keterangan

menggunakan aspal dan beton (Accessibilities)

6. Terdapat 2 jalur untuk menuju Desa Sawarna yaitu
melalui jalur provinsi Banten dan Provinsi jawa barat

Destinasi Pariwisata
(Accessibilities)

7. Jalur menuju Sawarna sudah bisa dilalui kendaraan
besar seperti bus

Destinasi Pariwisata
(Accessibilities)

8. sudah terdapat beberapa hotel dan villa yang dikelola
oleh swasta

Destinasi Pariwisata
(Accomodation)

9. Sudah terdapat beberapa homestay terutama di
Kampung Cikaung

Destinasi Pariwisata
(Accomodation)

10. Sebagian besar warga sudah memiliki wawasan untuk
usaha penyewaan homestay

Destinasi Pariwisata
(Accomodation)

11. Beberapa homestay sudah dibentuk untuk tipe penyewa
berkelompok

Destinasi Pariwisata
(Accomodation)

12.

Sudah tersedia fasilitas penunjang wisata seperti mini
market modern, pombensin mini, rumah makan dan
warung makan, toilet umum, tempat sampah, dan
masjid.

Destinasi Pariwisata
(Amenities)

13. Sudah tersedia jasa penunjang pariwisata seperti
pemandu wisata, foto keliling dan ojek motor

Destinasi Pariwisata
(Ancilary Services)

14. Sudah tersedia jasa bengkel dan penyewaan papan
seluncur

Destinasi Pariwisata
(Ancilary Services)

15.
Aktivitas yang tersedia sudah cukup beragam di Desa
Sawarna seperti kegiatan surfing, fotografi, berjemur,
bermain air, wisata edukasi, trekking dan Hiking.

Destinasi Pariwisata
(Activity)

16.

Telah memiliki satu kawasan pemukiman penduduk
yang difokuskan untuk menjadi kawasan penyediaan
akomodasi yang memiliki karakteristik yang unik setiap
akomodasinya.

Industri Pariwisata

17.
Ketersediaan industri di Desa Sawarna cukup beragam,
seperti Industri kayu, penginapan, makanan dan
minuman serta industri lainnya

Industri Pariwisata

18.
Desa sawarna sudah memiliki kunjungan lebih dari
10.000 wisatawan per tahun baik dari dalam dan luar
negeri

Pemasaran Pariwisata

19. Wisatawan yang datang paling banyak menggunakan
kendaraan pribadi Pemasaran Pariwisata

20 Desa sawarna terkenal di media elektronik dengan
wisata pantai sebagai wisata utama nya Pemasaran Pariwisata

21.

Adanya dukungan kelembagaan kepariwisataan berupa
program, kebijakan serta promosi dalam mendorong
pengembangan pariwisata baik di pemerintah provinsi,
kabupaten, maupun desa.

Kelembagaan
Pariwisata
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No. Isu-Isu Strategis Keterangan

22.
Sudah memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
yang dibentuk oleh desa, dengan keorganisasian yang
sudah jelas.

Kelembagaan
Pariwisata

Kelemahan (Weakness)

1. Minim papan informasi di lokasi wisata Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

2. Minim penanda atau petunjuk arah menuju lokasi Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

3.. Kawasan wisata tidak tertata rapi Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

4.
Ada Tiket masuk setiap lokasi wisata yang mana
lokasinya masih berdekatan dan dikelola oleh
pemerintah desa

Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

5. Jumlah layanan angkutan umum hanya ada 1 kali per
hari

Destinasi Pariwisata
(Accessibilities)

6. Tidak ada jalur udara dan laut untuk menuju lokasi ini Destinasi Pariwisata
(Accessibilities)

7. Fasilitas yang ada belum memenuhi standar penginapan
homestay

Destinasi Pariwisata
(Accomodation)

8. Pelayanan homestay belum memenuhi standar
pelayanan homestay

Destinasi Pariwisata
(Accomodation)

9. Tidak ada fasilitas penunjang keamanan, kesehatan, dan
pusat informasi atau rambu-rambu wisata

Destinasi Pariwisata
(Amenities)

10. Minim fasilitas penunjang keselematan seperti pos
penjaga pantai, peralatan keselamatan dan petugasnya.

Destinasi Pariwisata
(Amenities)

11. Lokasi parkir tidak beraturan Destinasi Pariwisata
(Amenities)

12. Pasokan listrik tidak stabil Destinasi Pariwisata
(Amenities)

13. Belum ada paket wisata Destinasi Pariwisata
(Ancilary Services)

14. Tidaka ada rambu batas wilayah aman untuk
beraktifitas di lokasi wisata

Destinasi Pariwisata
(Activity)

15. Tidak ada papan informasi peraturan keselamatan
beraktifitas di lokasi wisata

Destinasi Pariwisata
(Activity)

16.
Belum adanya industi makan dan minum yang memiliki
standar citarasa yang baik, dan belum memiliki
higienitas yang baik.

Industri Pariwisata

17
Belum adanya jasa pelayanan transportasi pariwisata
yang khusus mengantarkan wisatawan ke Desa Wisata
Sawarna

Industri Pariwisata
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No. Isu-Isu Strategis Keterangan

18
Masih rendahnya minat masyarakat untuk
mengembangkan industri pariwisata dan kualitas
sumberdaya manusia yang relatif masih rendah

Industri Pariwisata

19
Dengan banyaknya potensi acara hiburan dan rekreasi
di Desa Sawarna, tidak diimbangi dengan jasa
penyediaan hiburan.

Industri Pariwisata

20 Tidak ada logo atau lambing yang dapat mewakili
identitas desa sawarna sebagai lokasi wisata Pemasaran Pariwisata

21 Tidak ada wisata budaya atau kesenian yang dapat
ditonjolkan Pemasaran Pariwisata

22 Tidak ada informasi resmi mengenai jumlah lokasi
wisata dan daftar harga tiket masuknya Pemasaran Pariwisata

23

Di beberapa daya tarik wisata masih terdapat kurangnya
pengelolaan akan fasilitas umum menyebabkan
ketidaklayakan kondisi fasilitas tersebut (seperti
ketersediaan air bersih, WC, tanda penunjuk jalan,
rambu-rambu) sehingga wisatawan merasa kurang
nyaman

Kelembagaan
Pariwisata

24 Kualitas SDM Pariwisata belum memadai Kelembagaan
Pariwisata

25 Pengawasan Kawasan Belum Intensif Kelembagaan
Pariwisata

26 Pola Kemitraan belum dilaksanakan secara optimal Kelembagaan
Pariwisata

27 Pokdarwis Belum memiliki program yang jelas Kelembagaan
Pariwisata

Peluang (Opportunity)

1. Eksplorasi lokasi sejarah untuk dijadikan objek wisata
budaya

Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

2. Eksplorasi goa dan air terjun untuk dijadikan objek
wisata alam alternatif

Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

3. Pengelolaan lokasi acara komunitas Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

4. Pembuatan jalur pejalan kaki yang terintegrasi antar
lokasi wisata

Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

5. Harga tiket terpadu untuk seluruh lokasi wisata yang
ada di desa sawarna

Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

6. Pelayanan keberangkatan langsung melalui jalur darat
dari ibu kota provinsi

Destinasi Pariwisata
(Accessibilities)

7. Peningkatan frekuensi keberangkatan menuju desa
sawarna pada hari libur

Destinasi Pariwisata
(Accessibilities)
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No. Isu-Isu Strategis Keterangan

8. Membuat jalur akses kereta dan pesawat udara Destinasi Pariwisata
(Accessibilities)

9. Penyediaan fasilitas ranjang bertumpuk di homestay Destinasi Pariwisata
(Accomodation)

10. Penyediaan fasilitas loker Destinasi Pariwisata
(Accomodation)

11. Membuat kantung parkir yang memadai dan aman Destinasi Pariwisata
(Amenities)

12. Bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk
menyediakan puskesmas, apotik, atau klinik

Destinasi Pariwisata
(Amenities)

13. Bekerja sama dengan kepolisian untuk penyediaan
polisi wisata

Destinasi Pariwisata
(Amenities)

14. Membuat lokasi khusus untuk panggung hiburan Destinasi Pariwisata
(Amenities)

15. Jasa sewa motor harian Destinasi Pariwisata
(Ancilary Services)

16. Adanya minat investor untuk mengembangkan daya
tarik wisata yang ada di Desa Sawarna Industri Pariwisata

17. Sudah terdapat industry kayu yang bisa dimanfaatkan
untuk dijadikan souvenir Industri Pariwisata

18. Desa sawarna memiliki nilai historis yang bisa dijual Pemasaran Pariwisata

19. Promosi paket wisata pantai, gua, air terjun dan sejarah
di desa sawarna Pemasaran Pariwisata

20. Promosi menggunakan website resmi untuk menarik
kunjungan wisatawan nasional dan internasional Pemasaran Pariwisata

21.

Terdapat rencana pemerintah untuk proaktif dalam
mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Desa
Wisata Sawarna, seperti perencanaan Desa Sawarna
sebagai agrowisata

Kelembagaan
Pariwisata

22.
Terdapatnya mayoritas penduduk dengan usia
produktif, untuk dapat dimanfaatkan sebagai penggerak
pariwisata di Desa Sawarna.

Kelembagaan
Pariwisata

Ancaman (Threats)

1. Ombak gelombang tinggi di musim hujan Destinasi Pariwisata
(Atrraction)

2.
Akses menuju sawarna hanya satu lajur dari masing-
masing kedatangan provinsi Banten dan Provinsi Jawa
Barat.

Destinasi Pariwisata
(Accessibilities)

3. Harga yang tidak stabil terutama saat hari libur nasional Destinasi Pariwisata
(Accomodation)

4. Ketersediaan obat bila terjadi kecelakaan saat berwisata Destinasi Pariwisata
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No. Isu-Isu Strategis Keterangan

(Amenities)

5. Gangguan keamanan saat berwisata Destinasi Pariwisata
(Activities)

6.

Adanya persaingan yang ketat antar daerah dalam
menarik jumlah wisatawan, seperti Kabupaten Serang,
Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Sukabumi yang
memiliki kelebihan sarana dan prasarana pendukung
yang baik untuk kegiatan pariwisata dengan harga yang
relative lebih terjangkau

Industri Pariwisata

7. Pantai lain yang juga popular di selatan pulau jawa Pemasaran Pariwisata

8. SDM yang tidak memadai untuk mengelola marketing
secara digital Pemasaran Pariwisata

9. Adanya persaingan antar daerah dalam
mengembangkan destinasi wisatanya masing-masing..

Kelembagaan
Pariwisata

10. Industri wisata yang terus berkembang harus diiringi
dengan kualitas SDM yang baik.

Kelembagaan
Pariwisata

Sumber : Hasil Analisis (2017)

Berdasarkan isu-isu strategis di kawasan Desa Sawarna tersebut (Tabel),

dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui metode strategi pengembangan KSP

Desa Wisata Sawarna dengan menganalisis faktor-faktor eksternal (peluang dan

ancaman) dan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan matriks

EFE dan IFE. Matriks External Factor Evaluation (EFE) digunakan untuk

menganalisis faktor-faktor yang berupa peluang dan ancaman yang dihadapi. Data

faktor eksternal dicari untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan

persoalan ekonomi, budaya, sosial, lingkungan, demografi, politik, hukum,

pemerintahan, teknologi dan persaingan pasar. Matriks internal Factor Evaluation

(IFE) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berupa kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki. Data faktor internal dicari untuk menganalisis hal-hal

yang berkaitan dengan daya tarik wisata, sumber daya manusia, pemasaran,

industri, dll yang sudah ada di dalam kawasan pengembangan Desa Wisata

Sawarna. Untuk mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal,

dijabarkan analisis SWOT Kawasan Desa Wisata Sawarna yang dikelompokan

berdasarkan 4 (empat) pilar pengembangan kepariwisataan.
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4.5.1 Matriks Faktor Strategi Internal-Eksternal Destinasi Pariwisata

Matriks ini merupakan skoring terhadap aspek-aspek dalam upaya pengembangan

destinasi wisata, yang meliputi aspek 6A, yaitu: atraksi (attraction), fasilitas

umum dan fasilitas pariwisata (amenities), kelembagaan/ pengelolaan (ancillary

sevices), aktivitas (activity), aksesibilitas (accessibility), dan akomodasi

(accommodation) yang melengkapi terwujudnya kegiatan kepariwisataan di Desa

Wisata Sawarna.

Tabel 4-6.Matriks IFE Pilar Destinasi Pariwisata Kawasan Pengembangan KSP

Desa Wisata Sawarna

Matriks IFE Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna

Faktor-Faktor Strategi Internal Rating
(R)

Bobot
(B)

Skor
(RXB)

No Kekuatan

1.
Desa Sawarna memiliki beragam daya tarik
wisata pendukung, yaitu daya tarik wisata alam,
budaya/ kesenian, dan daya tarik wisata buatan

3 0,03 0,09

2. Pantai merupakan wisata unggulan yang ada di
Desa sawarna 3 0,03 0,09

3. Terdapat lokasi surfing bertaraf internasional 4 0,02 0,08

4. Desa Sawrna juga memiliki variasi wisata
lainnya seperti Goa, Air terjun dan bukit. 4 0,1 0,4

5. Infrastruktur jalan raya menuju sawarna sudah
menggunakan aspal dan beton 2 0,1 0,2

6.
Terdapat 2 jalur untuk menuju Desa Sawarna
yaitu melalui jalur provinsi Banten dan Provinsi
jawa barat

2 0,1 0,2

7. Jalur menuju Sawarna sudah bisa dilalui
kendaraan besar seperti bus 2 0,02 0,04

8. sudah terdapat beberapa hotel dan villa yang
dikelola oleh swasta 2 0,01 0,02

9. Sudah terdapat beberapa homestay terutama di
Kampung Cikaung 3 0,02 0,06

10. Sebagian besar warga sudah memiliki wawasanuntuk usaha penyewaan homestay 3 0,06 0,18

11. Beberapa homestay sudah dibentuk untuk tipepenyewa berkelompok 3 0,06 0,18

12.

Sudah tersedia fasilitas penunjang wisata seperti
mini market modern, pombensin mini, rumah
makan dan warung makan, toilet umum, tempat
sampah, dan masjid.

2 0,1 0,2
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Matriks IFE Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna

Faktor-Faktor Strategi Internal Rating
(R)

Bobot
(B)

Skor
(RXB)

13. Sudah tersedia jasa penunjang pariwisata sepertipemandu wisata, foto keliling dan ojek motor 2 0,1 0,2

14. Sudah tersedia jasa bengkel dan penyewaanpapan seluncur 2 0,05 0,1

15.

Aktivitas yang tersedia sudah cukup beragam di
Desa Sawarna seperti kegiatan surfing, fotografi,
berjemur, bermain air, wisata edukasi, trekking
dan Hiking.

3 0,2 0,6

Total Kekuatan (S) 1 2,64

Kelemahan

1. Minim papan informasi di lokasi wisata -2 0,18 -0,36

2. Minim penanda atau petunjuk arah menuju
lokasi -4 0,05 -0,2

3. Kawasan wisata tidak tertata rapi -2 0,05 -0,1

4. Ada Tiket masuk setiap lokasi wisata yang mana
lokasinya masih berdekatan dan dikelola oleh
pemerintah desa

-2 0,02 -0,04

5. Jumlah layanan angkutan umum hanya ada 1
kali per hari -2 0,1 -0,2

6. Tidak ada jalur udara dan laut untuk menuju
lokasi ini -1 0,03 -0,03

7. Fasilitas yang ada belum memenuhi standar
penginapan homestay -2 0,01 -0,02

8. Pelayanan homestay belum memenuhi standar
pelayanan homestay -2 0,02 -0,04

9. Tidak ada fasilitas penunjang keamanan,
kesehatan, dan pusat informasi atau rambu-
rambu wisata

-4 0,1 -0,4

10. Minim fasilitas penunjang keselematan seperti
pos penjaga pantai, peralatan keselamatan dan
petugasnya.

-3 0,1 -0,3

11. Lokasi parkir tidak beraturan -4 0,1 -0,4

12. Pasokan listrik tidak stabil -3 0,1 -0,3

13. Belum ada paket wisata -2 0,02 -0,04

14. Tidaka ada rambu batas wilayah aman untuk
beraktifitas di lokasi wisata -3 0,1 -0,3

15. Tidak ada papan informasi peraturan
keselamatan beraktifitas di lokasi wisata -3 0,02 -0,06

Total Kelemahan (W) 1 -2,79

Total Faktor Internal (X) S+W = 2,64 + (-2,04) =
-0,15
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Tabel 4-7.Matriks EFE Pilar Destinasi Pariwisata Kawasan Pengembangan KSP

Desa Wisata Sawarna

Matriks EFE Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Rating
(R)

Bobot
(B)

Skor
(RXB)

No. Peluang

1.
Eksplorasi lokasi sejarah untuk dijadikan objek
wisata budaya 3 0,1 0,3

2. Eksplorasi goa dan air terjun untuk dijadikan
objek wisata alam alternatif 3 0,1 0,3

3. Pengelolaan lokasi acara komunitas 3 0,02 0,06

4. Pembuatan jalur pejalan kaki yang terintegrasi
antar lokasi wisata 3 0,13 0,39

5. Harga tiket terpadu untuk seluruh lokasi wisata
yang ada di desa sawarna 2 0,02 0,04

Pelayanan keberangkatan langsung melalui jalur
darat dari ibu kota provinsi 2 0,02 0,04

6. Peningkatan frekuensi keberangkatan menuju
desa sawarna pada hari libur 3 0,1 0,3

7. Membuat jalur akses kereta dan pesawat udara 2 0,02 0,04

8. Penyediaan fasilitas ranjang bertumpuk di
homestay 2 0,03 0,06

9. Penyediaan fasilitas loker 1 0,02 0,02

10. Membuat kantung parkir yang memadai dan
aman 3 0,1 0,3

11. Bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk
menyediakan puskesmas, apotik, atau klinik 3 0,1 0,3

12. Bekerja sama dengan kepolisian untuk
penyediaan polisi wisata 4 0,1 0,4

13. Membuat lokasi khusus untuk panggung hiburan 4 0,01 0,04

14. Jasa sewa motor harian 4 0,13 0,52

Total Peluang (O) 1 3,11

Ancaman

1. Ombak gelombang tinggi di musim hujan -4 0,2 -0,8

2. Akses menuju sawarna hanya satu lajur dari
masing-masing kedatangan provinsi Banten dan
Provinsi Jawa Barat.

-3 0,1 -0,3
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Matriks EFE Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Rating
(R)

Bobot
(B)

Skor
(RXB)

3. Harga yang tidak stabil terutama saat hari libur
nasional -2 0,2 -0,4

4. Ketersediaan obat bila terjadi kecelakaan saat
berwisata -1 0,2 -0,2

5. Gangguan keamanan saat berwisata 1 0,3 0,3

Total Ancaman (T) 1 -1,4

Total Faktor Eksternal (Y) O+T = 3,11 + (-1,4) = 1,71

Sumber : Hasil Analisis (2017)

Keterangan :

 Kriteria Bobot, pemberian nilai dari masing-masing aspek yang ada dalam faktor

internal dan eksternal kawasan dengan jumlah dari masing-masing harus sama

dengan 1.

 Kriteria Rating diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing

aspek untuk masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun

faktor eksternal (peluang dan ancaman), di beri skala -4 sampai dengan +4

dengan semakin tinggi bilangan negatif artinya sangat lemah atau sangat

mengancam, sedangkan semakin tinggi bilangan positif maka semakin

memberikan peluang atau memiliki potensi (kuat).

 Skor didapatkan dari hasil kali bobot dengan nilai

Berdasarkan tabel tersebut (Tabel 4-6 dan 4-7), posisi dari faktor internal

(kekuatan dan kelemahan) Desa Sawarna dari pilar destinasi wisata dengan cara

menjumlahkan nilai total kekuatan dengan nilai total kelemahan. Total dari nilai

kekuatan sebesar 2,64 dan total kelemahan -2,79. Hasil penjumlahan dari total

kekuatan dan total kelemahan adalah -0,15. Dari hasil perhitungan ini dapat

disimpulkan bahwa dari aspek/ pilar destinasi wisata, Desa Sawarna berada pada

sumbu x negatif, yang artinya bahwa faktor kekuatan belum dapat menutupi

faktor kelemahan. Sedangkan posisi Destinasi wisata berdasarkan nilai peluang

dan ancaman (faktor eksternal) masing-masing 3,11 dan -1,4, jika dijumlahkan

didapatkan angka 1.71, yang berarti bahwa posisi Kawasan Desa Sawarna berada

pada Y positif. Faktor ancaman dalam pengembangan Desa Wisata Sawarna ini



146 | Rencana Induk KSP Provinsi Banten Desa WisataSawarna

dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya

terutama dalam hal pengembangan destinasi wisata.

Gambar 4-31.Posisi Aspek Destinasi Pariwisata Pengembangan Desa Wisata
Sawarna

Berdasarkan hasil perhitungan rating, bobot dan skoring, dari aspek

destinasi pariwisata terkait dengan rencana pengembangan Desa Sawarna

menjadi desa wisata sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

yang telah dirumuskan, maka Desa Sawarna berada pada kuadran II. Hal ini

menunjukkan bahwa kawasan Desa Sawarna jika dilihat dari aspek kepariwisataan

destinasi, berada pada posisi cukup stabil dimana masih terdapat kekuatan dari

segi internal yang dapat menghadapi ancaman, strategi yang harus diterapkan

pada kondisi ini adalah strategi yang dapat menggunakan kekuatan untuk

Y

1,71

-0,15
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memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara diversifikasi (produk pasar)

atau mendukung strategi rasionalisasi (stability) (Startegi W-O). Perumusan

startegi W-O dapat terlihat pada matriks SWOT dibawah ini, dan strategi yang

dirumuskan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dalam rencana

pengembangan Desa Wisata Sawarna adalah: (1) Perbaikan infrastruktur jalan, (2)

Pembuatan paket wisata, (3) Peningkatan pelayanan moda transportasi public, (4)

Membuat kantung parkir
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Tabel 4-8.Matriks SWOT Aspek Industri Pariwisata Desa Sawarna

IFE

EFE

Kekuatan
(Strength)

(S):

1. Desa Sawarna memiliki beragam daya tarik wisata pendukung, yaitu daya tarik
wisata alam, budaya/ kesenian, dan daya tarik wisata buatan

2. Pantai merupakan wisata unggulan yang ada di Desa sawarna
3. Terdapat lokasi surfing bertaraf internasional
4. Desa Sawrna juga memiliki variasi wisata lainnya seperti Goa, Air terjun dan bukit.
5. Infrastruktur jalan raya menuju sawarna sudah menggunakan aspal dan beton
6. Terdapat 2 jalur untuk menuju Desa Sawarna yaitu melalui jalur provinsi Banten

dan Provinsi jawa barat
7. Jalur menuju Sawarna sudah bisa dilalui kendaraan besar seperti bus
8. sudah terdapat beberapa hotel dan villa yang dikelola oleh swasta
9. Sudah terdapat beberapa homestay terutama di Kampung Cikaung
10. Sebagian besar warga sudah memiliki wawasan untuk usaha penyewaan homestay
11. Beberapa homestay sudah dibentuk untuk tipe penyewa berkelompok
12. Sudah tersedia fasilitas penunjang wisata seperti mini market modern, pombensin

mini, rumah makan dan warung makan, toilet umum, tempat sampah, dan masjid.
13. Sudah tersedia jasa penunjang pariwisata seperti pemandu wisata, foto keliling dan

ojek motor
14. Sudah tersedia jasa bengkel dan penyewaan papan seluncur
15. Aktivitas yang tersedia sudah cukup beragam di Desa Sawarna seperti kegiatan

surfing, fotografi, berjemur, bermain air, wisata edukasi, trekking dan Hiking.

Kelemahan
(Weakness)

(W):

1. Minim papan informasi di lokasi wisata
2. Minim penanda atau petunjuk arah menuju lokasi
3. Kawasan wisata tidak tertata rapi
4. Ada Tiket masuk setiap lokasi wisata yang mana lokasinya masih

berdekatan dan dikelola oleh pemerintah desa
5. Jumlah layanan angkutan umum hanya ada 1 kali per hari
6. Tidak ada jalur udara dan laut untuk menuju lokasi ini
7. Fasilitas yang ada belum memenuhi standar penginapan

homestay
8. Pelayanan homestay belum memenuhi standar pelayanan

homestay
9. Tidak ada fasilitas penunjang keamanan, kesehatan, dan pusat

informasi atau rambu-rambu wisata
10. Minim fasilitas penunjang keselematan seperti pos penjaga

pantai, peralatan keselamatan dan petugasnya.
11. Lokasi parkir tidak beraturan
12. Pasokan listrik tidak stabil
13. Belum ada paket wisata
14. Tidaka ada rambu batas wilayah aman untuk beraktifitas di

lokasi wisata
15. Tidak ada papan informasi peraturan keselamatan beraktifitas di

lokasi wisata
Peluang

(Opportunities))(O):
1. Eksplorasi lokasi sejarah untuk dijadikan objek wisata budaya
2. Eksplorasi goa dan air terjun untuk dijadikan objek wisata alam alternatif
3. Pengelolaan lokasi acara komunitas
4. Pembuatan jalur pejalan kaki yang terintegrasi antar lokasi wisata
5. Harga tiket terpadu untuk seluruh lokasi wisata yang ada di desa sawarna
6. Pelayanan keberangkatan langsung melalui jalur darat dari ibu kota provinsi
7. Peningkatan frekuensi keberangkatan menuju desa sawarna pada hari libur
8. Membuat jalur akses kereta dan pesawat udara
9. Penyediaan fasilitas ranjang bertumpuk di homestay
10. Penyediaan fasilitas loker
11. Membuat kantung parkir yang memadai dan aman
12. Bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk menyediakan puskesmas, apotik, atau klinik
13. Bekerja sama dengan kepolisian untuk penyediaan polisi wisata
14. Membuat lokasi khusus untuk panggung hiburan
15. Jasa sewa motor harian

STRATEGI S-O
1. Menggali kembali sumber daya pariwisata yang diniliki oleh Desa Sawarna
2. Membuat papan informasi pariwisata di beberapa titik vital
3. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang standar penyediaan fasilitas

akomodasi (homestay)
4. Peningkatan kegiatan wisata yang lebih atraktif sesuai dengan karakteristik daya

tarik wisata di desa Sawarna

STRATEGI W-O
1. Perbaikan infrastruktur jalan
2. Pembuatan paket wisata
3. Peningkatan pelayanan moda transportasi publik
4. Membuat kantung parkir

Ancaman
(Threats) (T):

1. Ombak gelombang tinggi di musim hujan
2. Akses menuju sawarna hanya satu lajur dari masing-masing kedatangan provinsi Banten

dan Provinsi Jawa Barat.
3. Harga yang tidak stabil terutama saat hari libur nasional
4. Ketersediaan obat bila terjadi kecelakaan saat berwisata
5. Gangguan keamanan saat berwisata

STRATEGI S-T
1. Pembangunan infrastruktur untuk mengantisipasi ombak tinggi saat musim hujan
2. Memperlebar jalan akses di dalam kawasan Desa Sawarna agar dapat leluasa dilalui

oleh kendaraan dari arah yang berlawanan
3. Kerjasama dengan polisi wisata untuk mengamankan kawasan desa wisata Sawarna

STRATEGI W-T
1. Kerjasama dengan seluruh stakeholder pariwisata untuk

pembangunan pariwisata di desa wisata Sawarna
2. Penetapan harga tiket masuk yang konsisten dan dikelola oleh

pihak yang berwenang
3. Pembuatan peraturan berwisata yang aman dan nyaman, serta

penetapan sangsi bagi wisatawan yang melangggar peraturan
tersebut.
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4.5.2 Matriks Faktor Strategi Internal-Eksternal Industri Pariwisata

Matriks ini merupakan skoring terhadap aspek industri pariwisata yang mencakup aspek

usaha-usaha pariwisata seperti daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata

(shuttle); jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi;

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan (MICE); Jasa

informasi pariwisata (TIC); dan jasa pramuwisata (tour guide) untuk mendukung rencana

pengembangan Desa Sawarna menjadi desa wisata.

Tabel 4-9.Matriks IFE Pilar Industri Pariwisata Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata

Sawarna

Matriks IFE Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna

Faktor-Faktor Strategi Internal Rating
(R)

Bobot
(B)

Skor
(RXB)

No Kekuatan

1. Telah memiliki satu kawasan pemukiman penduduk yang
difokuskan untuk menjadi kawasan penyediaan akomodasi
yang memiliki karakteristik yang unik setiap akomodasinya.

3 0,6 1,8

2. Ketersediaan industri di Desa Sawarna cukup beragam, seperti
Industri kayu, penginapan, makanan dan minuman serta
industri lainnya

4 0,4 1,6

Total Kekuatan (S) 1 3,4

Kelemahan

1. Belum adanya industi makan dan minum yang memiliki
standar citarasa yang baik, dan belum memiliki higienitas
yang baik.

-4 0,3 -1,2

2. Belum adanya jasa pelayanan transportasi pariwisata yang
khusus mengantarkan wisatawan ke Desa Wisata Sawarna -4 0,3 -1,2

3. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengembangkan
industri pariwisata dan kualitas sumberdaya manusia yang
relatif masih rendah

-2 0,15 -0,3

4. Dengan banyaknya potensi acara hiburan dan rekreasi di Desa
Sawarna, tidak diimbangi dengan jasa penyediaan hiburan. -3 0,25 -0,75

Total Kelemahan (W) 1 -3,45

Total Faktor Internal (X)
S+W = 3,4 + (-3,45) =

-0,05
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Tabel 4-10.Matriks EFE Pilar Industri Pariwisata Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata
Sawarna

Matriks EFE Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna

Faktor-Faktor Strategi Eksternals Rating
(R)

Bobot
(B)

Skor
(RXB)

No Peluang

1. Adanya minat investor untuk mengembangkan daya tarik wisata
yang ada di Desa Sawarna 4 0,7 2,8

2. Sudah terdapat industry kayu yang bisa dimanfaatkan untuk
dijadikan souvenir 2 0,3 0,6

Total Peluang (P) 1 3,4

Ancaman

1. Adanya persaingan yang ketat antar daerah dalam menarik
jumlah wisatawan, seperti Kabupaten Serang, Kabupaten
Lebak, dan Kabupaten Sukabumi yang memiliki kelebihan
sarana dan prasarana pendukung yang baik untuk kegiatan
pariwisata dengan harga yang relative lebih terjangkau

-3 1 -3

Total Ancaman (T) 1 -3

Total Faktor Eksternal (Y) O+T = 3,4 + (-3,00) = 0,4

Sumber : Hasil Analisis (2017)

Keterangan :

 Kriteria Bobot, pemberian nilai dari masing-masing aspek yang ada dalam faktor internal dan

eksternal kawasan dengan jumlah dari masing-masing harus sama dengan 1.

 Kriteria Rating diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing aspek untuk

masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (peluang

dan ancaman), di beri skala -4 sampai dengan +4 dengan semakin tinggi bilangan negatif

artinya sangat lemah atau sangat mengancam, sedangkan semakin tinggi bilangan positif

maka semakin memberikan peluang atau memiliki potensi (kuat).

 Skor didapatkan dari hasil kali bobot dengan nilai

Berdasarkan tabel tersebut (Tabel 4-9 dan 4-10), posisi dari faktor internal (kekuatan dan

kelemahan) Desa Sawarna dari pilar industri pariwisata dengan cara menjumlahkan nilai total

kekuatan dengan nilai total kelemahan. Total dari nilai kekuatan sebesar 3,4 dan total

kelemahan -3,45. Hasil penjumlahan dari total kekuatan dan total kelemahan adalah -0,05.

Dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa dari aspek/ pilar industri pariwisata, Desa

Sawarna berada pada sumbu x negatif, yang artinya bahwa faktor kekuatan belum dapat
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menutupi faktor kelemahan. Sedangkan posisi industry pariwisata berdasarkan nilai peluang

dan ancaman (faktor eksternal) masing-masing 3,4 dan -3,00, jika dijumlahkan didapatkan

angka 0,4, yang berarti bahwa posisi Kawasan Desa Sawarna berada pada Y positif. Faktor

ancaman dalam pengembangan Desa Wisata Sawarna ini dapat diatasi dengan memanfaatkan

peluang yang ada dengan sebaik-baiknya terutama dalam hal pengembangan industri

pariwisata.

Gambar 4-32.Posisi Aspek Industri Pariwisata Pengembangan Desa Wisata Sawarna

Berdasarkan hasil perhitungan rating, bobot dan skoring, dari aspek industri pariwisata terkait

dengan rencana pengembangan Desa Sawarna menjadi desa wisata sesuai dengan kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman yang telah dirumuskan, maka Desa Sawarna berada pada

kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Sawarna jika dilihat dari aspek

industri, berada pada posisi cukup stabil dimana masih terdapat kekuatan dari segi internal

yang dapat menghadapi ancaman, strategi yang harus diterapkan pada kondisi ini adalah

Strategi (S-T) yaitu merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Dalam posisi ini

harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan pengembangan

Desa Wisata Sawarna untuk memperlunak ancaman dari luar dan bahkan merubah ancaman

tersebut menjadi sebuah peluang. Perumusan startegi S-T dapat terlihat pada matriks SWOT

dibawah ini, dan strategi yang dirumuskan untuk meningkatkan kualitas industri pariwisata

Opportunities

Y

0,4

-0,05

I

IV

II

III

X Strength

Threath

Weakness
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dalam rencana pengembangan Desa Wisata Sawarna adalah Meningkatkan kualitas

penyediaan akomodasi, sarana makan dan minum, serta industri rumah tangga agar dapat

bersaing dengan daerah wisata lainnya diluar Desa Sawarna
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Tabel 4-11.Matriks SWOT Aspek Industri Pariwisata Desa Sawarna

IFE

EFE

Kekuatan

(Strength)

(S):

1. Telah memiliki satu kawasan pemukiman penduduk yang
difokuskan untuk menjadi kawasan penyediaan
akomodasi yang memiliki karakteristik yang unik setiap
akomodasinya.

2. Ketersediaan industri di Desa Sawarna cukup beragam,
seperti Industri kayu, penginapan, makanan dan minuman
serta industri lainnya

Kelemahan

(Weakness)

(W):

1. Belum adanya industri makan dan minum
yang memiliki standar citarasa yang baik, dan
belum memiliki higienitas yang baik.

2. Belum adanya jasa pelayanan transportasi
pariwisata yang khusus mengantarkan
wisatawan ke Desa Wisata Sawarna

3. Masih rendahnya minat masyarakat untuk
mengembangkan industri pariwisata dan
kualitas sumberdaya manusia yang relatif
masih rendah

4. Dengan banyaknya potensi acara hiburan dan
rekreasi di Desa Sawarna, tidak diimbangi
dengan jasa penyediaan hiburan.

Peluang

(Opportunities)

(O):Adanya minat investor untuk mengembangkan daya tarik wisata
yang ada di Desa Sawarna

1. Sudah terdapat industry kayu yang bisa dimanfaatkan untuk
dijadikan souvenir

STRATEGI S-O
1. Membenahi kawasan agar dapat menarik minat investor

untuk berinvestasi
2. Arahan tepat guna bagi pemanfaatan lahan yang belum

terbangun
3. Mempersiapkan masyarakat agar dapat memenuhi

kebutuhan wisatawan berwisata di desa Sawarna

STRATEGI W-O
1. Melakukan pelatihan kepada masyarakat

dalam penyediaan kebutuhan makan dan
minum bagi wisatawan agar memiliki standar
yang baik

2. Peningkatan jasa pelayanan transportasi
pariwisata khusus ke Desa Sawarna

3. Meningkatkan minat masyarakat atau pihak
swasta untuk dapat menyelenggarakan
kegiatan hiburan di desa wisata Sawarna

Ancaman
(Threats)

(T):Adanya persaingan yang ketat antar daerah dalam menarik
jumlah wisatawan, seperti Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan
Kabupaten Sukabumi yang memiliki kelebihan sarana dan prasarana
pendukung yang baik untuk kegiatan pariwisata dengan harga yang
relative lebih terjangkau

STRATEGI S-T
1. Meningkatkan kualitas penyediaan akomodasi, sarana

makan dan minum, serta industri rumah tangga agar dapat
bersaing dengan daerah wisata lainnya diluar Desa
Sawarna

STRATEGI W-T
1. Menarik investor berwawasan lingkungan

dan inovatif dalam pengambangan destinasi
wisata

2. Pengembangan industri agrowisata
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4.5.3 Matriks Faktor Strategi Internal-Eksternal Pemasaran Pariwisata

Matriks ini merupakan skoring (penilaian) terhadap aspek pemasaran pariwisata, yang mencakup:

branding, advertising, dan selling dalam mendukung rencana pengembangan Desa Wisata Sawarna.

Tabel 4-12.Matriks IFE Pilar Pemasaran Pariwisata Kawasan Pengembangan KSP Desa

Wisata Sawarna

Matriks IFE Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna

Faktor-Faktor Strategi Internal Rating
(R)

Bobot
(B)

Skor
(RXB)

No Kekuatan

1.
Desa sawarna sudah memiliki kunjungan lebih dari 10.000
wisatawan per tahun baik dari dalam dan luar negeri 4 0,4 1,6

2.
Wisatawan yang datang paling banyak menggunakan
kendaraan pribadi 3 0,3 0,9

3.
Desa sawarna terkenal di media elektronik dengan wisata
pantai sebagai wisata utama nya 3 0,3 0,9

Total Kekuatan (S) 1,00 3,4

Kelemahan

1.
Tidak ada logo atau lambing yang dapat mewakili identitas
desa sawarna sebagai lokasi wisata -4 0,3 -1,2

2.
Tidak ada wisata budaya atau kesenian yang dapat
ditonjolkan -4 0,4 -1,6

3.
Tidak ada informasi resmi mengenai jumlah lokasi wisata dan
daftar harga tiket masuknya -4 0,3 -1,2

Total Kelemahan (W) 1 -4

Total Faktor Internal (X)
S+W = 3,00 + (-3,60) =

-0,60

Tabel 4-13.Matriks EFE Pilar Pemasaran Pariwisata Kawasan Pengembangan KSP Desa
Wisata Sawarna

Matriks EFE Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Rating
(R)

Bobot
(B)

Skor
(RXB)

No. Peluang

1. Desa sawarna memiliki nilai historis yang bisa dijual 2 0,3 0,6

2.
Promosi paket wisata pantai, gua, air terjun dan sejarah di
desa sawarna 3 0,3 0,9

3.
Promosi menggunakan website resmi untuk menarik
kunjungan wisatawan nasional dan internasional 4 0,4 1,6
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Matriks EFE Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Rating
(R)

Bobot
(B)

Skor
(RXB)

Total Peluang (P) 1 3,1

Ancaman

1. Pantai lain yang juga popular di selatan pulau jawa

2.
SDM yang tidak memadai untuk mengelola marketing secara
digital -4 0,5 -2

Total Ancaman (T) -4 0,5 -2

Total Faktor Eksternal (Y) O+T = 3,1 + (-4,00) = -0,9

Sumber : Hasil Analisis (2017)

Keterangan :

 Kriteria Bobot, pemberian nilai dari masing-masing aspek yang ada dalam faktor internal dan

eksternal kawasan dengan jumlah dari masing-masing harus sama dengan 1.

 Kriteria Rating diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing aspek untuk

masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (peluang

dan ancaman), di beri skala -4 sampai dengan +4 dengan semakin tinggi bilangan negatif

artinya sangat lemah atau sangat mengancam, sedangkan semakin tinggi bilangan positif

maka semakin memberikan peluang atau memiliki potensi (kuat).

 Skor didapatkan dari hasil kali bobot dengan nilai

Berdasarkan tabel tersebut (Tabel 4-12 dan 4-13), posisi dari faktor internal (kekuatan dan

kelemahan) Desa Sawarna dari pilar pemasaran pariwisata dengan cara menjumlahkan nilai

total kekuatan dengan nilai total kelemahan. Total dari nilai kekuatan sebesar 3,4 dan total

kelemahan -4,00. Hasil penjumlahan dari total kekuatan dan total kelemahan adalah -0,60.

Dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa dari aspek/ pilar pemasaran pariwisata,

Desa Sawarna berada pada sumbu x negatif, yang artinya bahwa faktor kekuatan belum dapat

menutupi faktor kelemahan. Sedangkan posisi pemasaran pariwisata berdasarkan nilai

peluang dan ancaman (faktor eksternal) masing-masing 3,1 dan -4,00, jika dijumlahkan

didapatkan angka -0,9, yang berarti bahwa posisi Kawasan Desa Sawarna berada pada Y

negatif. Faktor ancaman dalam pengembangan Desa Wisata Sawarna ini tidak dapat diatasi

dengan memanfaatkan peluang yang ada terutama dalam hal pengembangan pasar pariwisata.
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Gambar 4-33.Posisi Aspek Pemasaran Pariwisata Pengembangan Desa Wisata Sawarna

Berdasarkan hasil perhitungan rating, bobot dan skoring, dari aspek pemasaran pariwisata

terkait dengan rencana pengembangan Desa Sawarna menjadi desa wisata sesuai dengan

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah dirumuskan, maka Desa Sawarna

berada pada kuadran III. Desa Sawarna menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi

di lain pihak menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Fokus strategi ini yaitu

meminimalkan masalah internal Desa Sawarna sehingga dapat merebut pasar yang lebih baik

(turn around) atau mendukung strategi defensif (retrenchment).

Strategi yang harus diterapkan pada kondisi ini adalah strategi (W-T),yaitu kondisi yang

paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan kawasan dengan

ancaman. Dan jika keputusan yang diambil salah, maka akan membawa dampak yang tidak

baik bagi Desa Wisata Sawarna. Oleh karena itu, strategi yang harus diambil adalah damage

control (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

Perumusan strategi W-T dapat terlihat pada matriks SWOT dibawah ini (Tabel 4-14), dan

strategi yang dirumuskan untuk meningkatkan kualitas pemasaran pariwisata dalam rencana

pengembangan Desa Wisata Sawarna adalah: (1) Menetapkan ciri khas desa wisata Sawarna,

(2) Membuat tourism information center yang sudah dilengkapi dengan informasi berbahasa

Inggris, (3) Merekrut SDM pariwisata yang berkompeten untuk menjalankan sistem

pemasaran pariwisata

-0,6

-0,9
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Tabel 4-14.Matriks SWOT Aspek Pemasaran Pariwisata Desa Sawarna

IFE

EFE

Kekuatan

(Strength)

(S):

1. Desa sawarna sudah memiliki kunjungan lebih dari 10.000
wisatawan per tahun baik dari dalam dan luar negeri

2. Wisatawan yang datang paling banyak menggunakan
kendaraan pribadi

3. Desa sawarna terkenal di media elektronik dengan wisata
pantai sebagai wisata utama nya

Kelemahan

(Weakness)

(W):

1. Tidak ada logo atau lambang yang dapat
mewakili identitas desa sawarna sebagai
lokasi wisata

2. Tidak ada wisata budaya atau kesenian yang
dapat ditonjolkan

3. Tidak ada informasi resmi mengenai jumlah
lokasi wisata dan daftar harga tiket masuknya

Peluang

(Opportunities)

(O):

1. Desa sawarna memiliki nilai historis yang bisa dijual
2. Promosi paket wisata pantai, gua, air terjun dan sejarah di desa

sawarna
2. Promosi menggunakan website resmi untuk menarik kunjungan

wisatawan nasional dan internasional

STRATEGI S-O

1. Meraih pangsa pasar yang lebih banyak lagi setiap
tahunnya

2. Memilih konten promosi yang sesuai dengan karakteristik
wisatawan yang akan berkunjung ke desa wisata Sawarna

3. Menngunakan literatur bahasa inggris dalam materi
promosi di media masa untuk menarik minat wisatawan
mancanegara berkunjung ke desa wisata Sawarna

STRATEGI W-O

1. Membuat logo atau lambang sebagai identitas
Desa Wisata Sawarna, untuk meningkatkan
awareness wisatawan

2. Membuat papan informasi mengenai tarif
tiket masuk di setiap daya tarik wisata di desa
Sawarna

Ancaman

(Threats)

(T):

1. Pantai lain yang juga popular di selatan pulau jawa
2. SDM yang tidak memadai untuk mengelola marketing secara

digital

STRATEGI S-T

1. Mempromosikan wisata unggulan di Desa Sawarna
melalui media massa baik lokal maupun nasional, bahkan
media internasional.

2. Memberikan pelatihan kepada SDM untuk menjalankan
sistem pemasaran yang baik

STRATEGI W-T

1. Menetapkan ciri khas desa wisata Sawarna
2. Membuat tourism information center yang

sudah dilengkapi dengan informasi
berbahasa Inggris

3. Merekrut SDM pariwisata yang
berkompeten untuk menjalankan sistem
pemasaran pariwisata
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4.5.4 Matriks Faktor Strategi Internal-Eksternal Kelembagaan Pariwisata

Matriks ini merupakan penilaian (skoring) terhadap aspek kelembagaan pariwisata yang

mencakup organisasi kepariwisataan, SDM kepariwisataan, dan kemitraan kepariwisataan.

Tabel 4-15.Matriks IFE Pilar Kelembagaan Pariwisata Kawasan Pengembangan KSP

Desa Wisata Sawarna

Matriks IFE Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna

Faktor-Faktor Strategi Internal Rating
(R)

Bobot
(B)

Skor
(RXB)

Kekuatan

1. Adanya dukungan kelembagaan kepariwisataan berupa
program, kebijakan serta promosi dalam mendorong
pengembangan pariwisata baik di pemerintah provinsi,
kabupaten, maupun desa.

2 0,45 0,9

2. Sudah memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang
dibentuk oleh desa, dengan keorganisasian yang sudah
jelas.

3 0,55 1,65

Total Kekuatan (S) 1 2,55

Kelemahan

1. Di beberapa daya tarik wisata masih terdapat kurangnya
pengelolaan akan fasilitas umum menyebabkan
ketidaklayakan kondisi fasilitas tersebut (seperti
ketersediaan air bersih, WC, tanda penunjuk jalan, rambu-
rambu) sehingga wisatawan merasa kurang nyaman

-3 0,2 -0,6

2. Kualitas SDM Pariwisata belum memadai -2 0,2 -0,4

3. Pengawasan Kawasan Belum Intensif -3 0,1 -0,3

4. Pola Kemitraan belum dilaksanakan secara optimal -3 0,2 -0,6

5. Pokdarwis Belum memiliki program yang jelas -3 0,3 -0,9

Total Kelemahan (W) 1 -2,8

Total Faktor Internal (X) S+W = 2,55 + (-2,8) = -0,25
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Tabel 4-16.Matriks EFE Pilar Kelembagaan Pariwisata Kawasan Pengembangan KSP
Desa Wisata Sawarna

Matriks EFE Kawasan Pengembangan KSP Desa Wisata Sawarna

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Rating
(R)

Bobot
(B)

Skor
(RXB)

Peluang

1.

Terdapat rencana pemerintah untuk proaktif dalam
mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Desa
Wisata Sawarna, seperti perencanaan Desa Sawarna
sebagai agrowisata

4 0,5 2

2.

Terdapatnya mayoritas penduduk dengan usia
produktif, untuk dapat dimanfaatkan sebagai
penggerak pariwisata di Desa Sawarna. 3 0,5 1,5

Total Peluang (P) 1 3,5
Ancaman

1. Adanya persaingan antar daerah dalam
mengembangkan destinasi wisatanya masing-masing.. 2 0,4 0,8

2. Industri wisata yang terus berkembang harus diiringi
dengan kualitas SDM yang baik. -4 0,6 -4

Total Ancaman (T) 1 -3,2

Total Faktor Eksternal (Y) O+T = 3,5 + (-3,2) =
0,3

Sumber : Hasil Analisis (2017)

Keterangan :

 Kriteria Bobot, pemberian nilai dari masing-masing aspek yang ada dalam faktor internal

dan eksternal kawasan dengan jumlah dari masing-masing harus sama dengan 1.

 Kriteria Rating diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing aspek untuk

masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (peluang

dan ancaman), di beri skala -4 sampai dengan +4 dengan semakin tinggi bilangan negatif

artinya sangat lemah atau sangat mengancam, sedangkan semakin tinggi bilangan positif

maka semakin memberikan peluang atau memiliki potensi (kuat).

 Skor didapatkan dari hasil kali bobot dengan nilai

Berdasarkan tabel tersebut (Tabel 4-15 dan 4-16), posisi dari faktor internal (kekuatan dan

kelemahan) Desa Sawarna dari pilar kelembagaan pariwisata dengan cara menjumlahkan

nilai total kekuatan dengan nilai total kelemahan. Total dari nilai kekuatan sebesar 2,55
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dan total kelemahan -2,80. Hasil penjumlahan dari total kekuatan dan total kelemahan

adalah -0,25. Dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa dari aspek/ pilar

kelembagaan pariwisata, Desa Sawarna berada pada sumbu x negatif, yang artinya bahwa

faktor kekuatan belum dapat menutupi faktor kelemahan. Sedangkan posisi kelembagaan

pariwisata berdasarkan nilai peluang dan ancaman (faktor eksternal) masing-masing 3,50

dan -3,20, jika dijumlahkan didapatkan angka 0,30, yang berarti bahwa posisi Kawasan

Desa Sawarna berada pada Y positif. Faktor ancaman dalam pengembangan Desa Wisata

Sawarna ini dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya

terutama dalam hal kelembagaan pariwisata.

Gambar 4-34.Posisi Aspek Kelembagaan Pariwisata Pengembangan Desa Wisata
Sawarna

Berdasarkan hasil perhitungan rating, bobot dan skoring, dari aspek kelembagaan

pariwisata terkait dengan rencana pengembangan Desa Sawarna menjadi desa wisata

sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah dirumuskan, maka

Desa Sawarna berada pada kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa

Sawarna meskipun menghadapi ancaman, Desa Sawarna masih memiliki kekuatan dari

segi internal. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah menggunakan

kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara diversifikasi

(produk/pasar) atau mendukung strategi rasionalisasi (stability)..jika dilihat dari aspek

kelembagaan, berada pada posisi yang kurang stabil dimana masih terdapat berbagai

kelemahan. Strategi yang harus diterapkan pada kondisi ini adalah strategi W-O atau

-0,25
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Threath
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Opportunity
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0,30
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strategi Divestment/ Investment, yaitu interaksi antara kelemahan Desa Sawarna dan

peluangnya. Posisi atau situasi ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur.

Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, namun tidak dapat dimanfaatkan karena

kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan/ strategi yang

diambil adalah melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan oleh investor untuk

menggarap peluang tersebut.). Perumusan startegi W-O dapat terlihat pada matriks SWOT

dibawah ini (Tabel 4-17), dan strategi yang dirumuskan untuk meningkatkan kualitas

kelembagaan pariwisata dalam rencana pengembangan Desa Wisata Sawarna

adalah:(1)Pemerintah mengadakan pelatihan SDM pariwisata untuk meningkatkan kualitas

SDM pariwisata, (2) Pemerintah merancang kerjasama dengan berbagai pihak untuk

pengembangan pariwisata di desa wisata Sawarna, (3) Penetapan program, kebijakan

organisasi pariwisata dalam pembangunan pariwisata di desa Sawarna, (4) Memperbaiki

struktur organisasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan pengembangan pariwisata di desa

Sawarna.
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Tabel 4-17.Matriks SWOT Aspek Kelembagaan Pariwisata Desa Sawarna

IFE

EFE

Kekuatan
(Strength)

(S):
1. Adanya dukungan kelembagaan kepariwisataan berupa program,

kebijakan serta promosi dalam mendorong pengembangan
pariwisata baik di pemerintah provinsi, kabupaten, maupun desa.

2. Sudah memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang
dibentuk oleh desa, dengan keorganisasian yang sudah jelas.

Kelemahan
(Weakness)

(W):
1. Di beberapa daya tarik wisata masih terdapat

kurangnya pengelolaan akan fasilitas umum
menyebabkan ketidaklayakan kondisi fasilitas
tersebut (seperti ketersediaan air bersih, WC,
tanda penunjuk jalan, rambu-rambu) sehingga
wisatawan merasa kurang nyaman

2. Kualitas SDM Pariwisata belum memadai
3. Pengawasan Kawasan Belum Intensif
4. Pola Kemitraan belum dilaksanakan secara

optimal
5. Pokdarwis Belum memiliki program yang jelas

Peluang
(Opportunities)

(O):
1. Terdapat rencana pemerintah untuk proaktif dalam mengembangkan

potensi pariwisata yang ada di Desa Wisata Sawarna, seperti
perencanaan Desa Sawarna sebagai agrowisata

2. Terdapatnya mayoritas penduduk dengan usia produktif, untuk dapat
dimanfaatkan sebagai penggerak pariwisata di Desa Sawarna.

STRATEGI S-O
1. Pemberdayaan masyarakat usia produktif dalam kelembagaan

pariwisata di desa Sawarna
2. Pemantapan dukungan pemerintah terhadap pariwisata di desa

Sawarna

STRATEGI W-O
1. Pemerintah mengadakan pelatihan SDM

pariwisata untuk meningkatkan kualitas SDM
pariwisata

2. Pemerintah merancang kerjasama dengan
berbagai pihak untuk pengembangan pariwisata
di desa wisata Sawarna

3. Penetapan program, kebijakan organisasi
pariwisata dalam pembangunan pariwisata di
desa Sawarna

4. Memperbaiki struktur organisasi masyarakat
sesuai dengan kebutuhan pengembangan
pariwisata di desa Sawarna

Ancaman
(Threats)
(T):

1. Adanya persaingan antar daerah dalam mengembangkan destinasi
wisatanya masing-masing..

2. Industri wisata yang terus berkembang harus diiringi dengan kualitas
SDM yang baik.

STRATEGI S-T
1. Pelatihan SDM pariwisata dilingkungan pemerintah, swasta

maupun masyarakat
2. Pembuatan program yang inovatif bagi pemerintah, swasta,

maupun masyarakat dalam pengembangan pariwisata desa
Sawarna

STRATEGI W-T
1. Membentuk lembaga pendidikan dalam bidang

kepariwisataan, untuk memenuhi kebutuhan
kegiatan pariwisata di desa Sawarna
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Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

strategi yang dapat dikembangkan dalam rangka merencanakan Desa Sawarna menjadi desa

wisata ditinjau dari 4 (empat) aspek/pilar kepariwisataan (destinasi, industri, pemasaran dan

kelembagaan) sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, adalah sebagai

berikut :

1. Perbaikan infrastruktur jalan,

2. Pembuatan paket wisata,

3. Peningkatan pelayanan moda transportasi public,

4. Membuat kantung parker.

5. Meningkatkan kualitas penyediaan akomodasi, sarana makan dan minum, serta

industri rumah tangga agar dapat bersaing dengan daerah wisata lainnya diluar Desa

Sawarna

6. Menetapkan ciri khas desa wisata Sawarna,

7. Membuat tourism information center yang sudah dilengkapi dengan informasi

berbahasa Inggris,

8. Merekrut SDM pariwisata yang berkompeten untuk menjalankan sistem pemasaran

pariwisata

9. Pemerintah mengadakan pelatihan

SDMpariwisatauntukmeningkatkankualitasSDMpariwisata,

10. Pemerintah merancang kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan

pariwisata di desa wisata Sawarna,

11. Penetapan program, kebijakan organisasi pariwisata dalam pembangunan pariwisata di

desa Sawarna,

12. Memperbaiki struktur organisasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan pengembangan

pariwisata di desa Sawarna.
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BAB 5

RENCANA STRATEGIS

Bab ini menjelaskan mengenai rencana strategis pengembangan Desa Sawarna sebagai desa

wisata, baik strategi jangka panjang untuk mencapai visi dan misi pengembangan

kepariwisataan Kabupaten Lebak tahun 2014-2025, maupun jangka menengah yang

dijabarkan ke dalam 4 (pilar) pembangunan kepariwisataan, yaitu destinasi pariwisata, industri

pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.

Berdasarkan visi misi Kabupaten Lebak dalam pengembangan kepariwisataan yang

akan Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari;

sehingga tercipta lingkungan destinasi pariwisata yang memiliki nilai dan daya saing yang

tinggi. Dengan fokus pembangunan pada:

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan social;

2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia;

3. Pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian;

4. Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;

5. Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan

7. Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Dalam upaya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Provinsi Banten

khususnya kegiatan kepariwisataan Kabupaten Lebak termasuk dalam hal pengembangan

Desa Wisata Sawarna, selain memperhatikan visi dan misi tersebut, harus juga mengacu pada

definisi pariwisata yang terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang

kepariwisataan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, destinasi pariwisata adalah

kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat
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yang terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Selain aspek destinasi wisata, 3

(tiga) aspek lainnya yang dapat menunjang terwujudnya suatu kawasan wisata adalah industri

pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata.

Strategi pengembangan kawasan Desa Wisata Sawarna terdiri dari strategi jangka

panjang dan jangka menengah. Strategi jangka panjang ditetapkan untuk tahun perencanaan

selama 20 tahun, mengikuti jangka waktu perencanaan selama 20 tahun sesuai jangka waktu

perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Kabupaten

Lebak dengan jangka waktu implementasi kebijakan adalah tahun 2016-2035 untuk jangka

panjang dan tahun 2016-2025 (10 tahun) untuk jangka menengah. Strategi pengembangan

kawasan Desa Wisata Lebak ini dirumuskan berdasarkan analisis SWOT (Strengths,

Weakness, Opportunities, and Threats) yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan hasil dari analisis tersebut didapatkan beberapa strategi yang dapat digunakan

dala perumusan indikasi program dan kegiatan selanjutnya, sebagai berikut :

1. Perbaikan infrastruktur jalan,

2. Pembuatan paket wisata,

3. Peningkatan pelayanan moda transportasi public,

4. Membuat kantung parkir.

5. Meningkatkan kualitas penyediaan akomodasi, sarana makan dan minum, serta

industri rumah tangga agar dapat bersaing dengan daerah wisata lainnya diluar Desa

Sawarna

6. Menetapkan ciri khas desa wisata Sawarna,

7. Membuat tourism information center yang sudah dilengkapi dengan informasi

berbahasa Inggris,

8. Merekrut SDM pariwisata yang berkompeten untuk menjalankan sistem pemasaran

pariwisata

9. Pemerintah mengadakan pelatihan SDM pariwisata untuk meningkatkan kualitas SDM

pariwisata,
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10. Pemerintah merancang kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan

pariwisata di desa wisata Sawarna,

11. Penetapan program, kebijakan organisasi pariwisata dalam pembangunan pariwisata di

desa Sawarna,

12. Memperbaiki struktur organisasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan pengembangan

pariwisata di desa Sawarna.

5.1 Strategi Jangka Panjang

Strategi jangka panjang pengembangan Desa Wisata Sawarna dirumuskan berdasarkan:

1. Potensi dan permasalahan berbagai aspek pengembangan kawasan Desa Wisata

Sawarna, yaitu aspek destinasi wisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan

kelembagaan pariwisata;

2. Isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan di Desa Wisata Sawarna;

3. Visi dan misi pengembangan Desa Wisata Sawarna sesuai dengan RIPPARDA

Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata dengan pengembangan kearifan lokal dan

menjunjung nilai-nilai luhur budaya masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan

masyarakat yang mandiri secara berkelanjutan

Strategi jangka panjang pengembangan kawasan Desa Wisata Sawarna dirumuskan

setiap 5 (lima) tahun masa pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, seperti

yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5-1. Strategi Jangka Panjang Pengembangan Kawasan Desa Wisata Sawarna
2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035

Perencanaan Kawasan
Desa Sawarna menjadi
Desa Wisata, melalui:

Mengembangkan
kawasan Desa Wisata
Sawarna sebagai desa
wisata percontohan,
melalui :

Mengembangkan
Kawasan Desa Wisata
Sawarna sebagai
destinasi unggulan
nasional, melalui :

Mengembangkan
Kawasan Desa Wisata
Sawarna sebagai
destinasi unggulan
internasional, melalui:

 Koordinasi antar
para pemangku
kepentingan dalam
hal rencana
pengembangan
Desa Sawarna
menjadi Desa

 Perbaikan
infrastruktur jalan

 Peningkatan
pelayanan moda
transportasi public,

 Membuat kantung

 Pemerintah
merancang
kerjasama dengan
berbagai pihak
untuk
pengembangan
pariwisata di desa

 Melakukan
promosi dengan
media massa
internasional, baik
melalui media
elektronik maupun
media cetak, atapun
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2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035

Wisata yang
memiliki berbagai
macam sumber
daya pariwisata

 Menetapkan ciri
khas desa wisata
Sawarna,

 Penetapan
program, kebijakan
organisasi
pariwisata dalam
pembangunan
pariwisata di desa
Sawarna,

 Memperbaiki
struktur organisasi
masyarakat sesuai
dengan kebutuhan
pengembangan
pariwisata di desa
Sawarna.

parkir.

 Merekrut SDM
pariwisata yang
berkompeten untuk
menjalankan sistem
pemasaran pariwisata

 Meningkatkan
kualitas penyediaan
akomodasi, sarana
makan dan minum,
serta industri rumah
tangga agar dapat
bersaing dengan
daerah wisata lainnya
diluar Desa Sawarna

 Menambah dan
meningkatkan
kualitas atraksi
wisata dengan
pengemasan paket
wisata yang menarik

 Meningkatkan
promosi
menggunakan
teknologi

 Menambah fasilitas
pendukung pariwisata

 Meningkatkan
kualitas SDM
dengan mengadakan
training
(pemberdayaan)

 Memperbaiki
aksesibilitas

 Meningkatkan
pengemasan produk
wisata dan diversitas
keragaman paket-
paket produk wisata
khas Desa Wisata
Sawarna

 Membuka peluang
investasi bagi
investor untuk

wisata Sawarna,

 Membuat tourism
information center
yang sudah
dilengkapi dengan
informasi
berbahasa Inggris,

 Pemberlakuan
sertifikasi nasional
terhadap
sumberdaya
manusia di bidang
pariwisata, baik
dikalangan
pemerintah
maupun pengelola

 Pemberlakuan
jaminan kemanan
dan keselamatan
berstandar
nasional kepada
wisatawan

 Melakukan
promosi di
berbagai media
masa baik itu medi
aelektronik
maupun media
cetak

 Mengadakan
event- event
nasional yang
dilakukan rutin
setiap tahunnya di
Kawasan Desa
Wisata Sawarna

promosi lainnya
yang dapat
dilakukan

 Pelatihan SDM
untuk menguasai
bahasa asing

 Meningkatkan
investasi baik
secara mikro
maupun secara
makro

 Meningkatkan
fasilitas dengan
standar
internasional
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2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035

memberikan
kemudahan akses
dalam permodalan
bagi usaha mikro
dengan sumber
potensi pasar secara
luas sehingga dapat
mendorong perluasan
akses pasar

 Meningkatkan
pemasaran dan
promosi untuk
mendukung
pengembangan Desa
Wisata Sawarna

 Meningkatkan dan
memantapkan citra
pariwisata (branding)
di antara pesaing
didasarkan pada
kekuatan daya tarik
wisata alam Pantai
Pasir Putih dan Pantai
Tanjung Layar yang
telah dikenal oleh
wisatawan

 Kebijakan penguatan
tata kelola
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasan program
pembangunan
kepariwisataan

 Meningkatkan
kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia
pengelola pendidikan
dan pelatihan di
bidang pariwisata.

Hasil Analisis (2017)
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Keterangan :

 Tahun 2016-2020 : Jangka waktu implementasi strategi pada 5 (lima) tahun pertama

 Tahun 2021-2025 : Jangka waktu implementasi strategi pada 5 (lima) tahun kedua

 Tahun 2026-2030 : Jangka waktu implementasi strategi pada 5 (lima) tahun ketiga

 Tahun 2031-2035 : Jangka waktu implementasi strategi pada 5 (lima) tahun keempat

5.2 Strategi Jangka Menengah

Strategi jangka menengah pengembangan kawasan Desa Wisata Sawarna dirumuskan

berdasarkan Ripparda Kabupaten Lebak tahun 2016-2035 yang dijabarkan dalam strategi

jangka menengah yaitu periode tahun 2016-2025.

Strategi jangka menengah pembangunan kawasan Desa Wisata Sawarna ke dalam

strategi pengembangan aspek-aspek kepariwisataan (destinasi pariwisata, industri pariwisata,

pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata). Strategi pengembangan tersebut akan

diimplementasikan pada periode 2016-2025.

Tabel 5-2. Pengembangan Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Sawarna
No. Strategi Program
1. Perbaikan infrastruktur jalan, 1. Perbaikan akses jalan

2. Pembangunan pedestrian
di jalan utama Desa
Sawarna

3. Pembangunan pintu
gerbang desa wisata

4. Pengembangan
aksesibilitas dan fasilitas
wisata seperti jalur
sepeda, jalur wisata
(trekking) di seluruh
kawasan Desa Wisata
Sawarna

2 Pembuatan paket wisata, 1. Mengoptimalkan potensi
daya tarik wisata di
Kawasan Desa Wisata
Sawarna

2. Membuat jalur wisata/
paket wisata di dalam
Kawasan Desa Wisata
Sawarna

3 Peningkatan pelayanan moda transportasi public, 1. Penyediaan moda
transportasi darat dengan
frekuensi selama 24 jam
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No. Strategi Program
dari Sukabumi – Sawarna
atau dari Banten –
Sawarna

2. Penyediaan moda
transportasi di dalam
kawasan yang
menghubungkan ke setiap
daya tarik wisata di Desa
Sawarna

4 Membuat kantung parkir. 1. Pengembangan kawasan
parkir terpadu di Desa
Wisata Sawarna

5 Meningkatkan kualitas penyediaan akomodasi, sarana makan
dan minum, serta industri rumah tangga agar dapat bersaing
dengan daerah wisata lainnya diluar Desa Sawarna

1. Membangun fasilitas
akomodasi (homestay)
yang memiliki keunikkan

2. Membangun dan
meningkatkan kualitas
sarana makan dan minum
dengan standar dan
higinitas yang baik

3. Membangun sarana
penunjang lain seperti
toko souvenir

4. Menata dan memperbaiki
fasilitas yang sudah
tersedia, seperti toilet,
mushola, dll dan
peningkatan suplly air
bersih bagi wisatawan
dalam melakukan
aktivitas dalamkawasan
Desa Wisata Sawarna

6 Menetapkan ciri khas desa wisata Sawarna, 1. Menetapkan makanan
yang memiliki ciri khas
desa wisata Sawarna

2. Menetapkan souvenir
yang memiliki ciri khas
Desa Wisata Sawarna

3. Menetapkan cirikhas
bangunan ataupun
ornamen bangunan

7 Membuat tourism information center yang sudah dilengkapi
dengan informasi berbahasa Inggris,

1. Pembangunan pusat
informasi pariwisata
(TIC),

2. Penguatan sistem jaringan
telekomunikasi di Desa
Wisata Sawarna

8 Penyediaan SDM pariwisata yang memiliki kompetensi untuk
menjalankan sistem pemasaran pariwisata

1. Pelatihan masyarakat
terhadap penggunaan
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No. Strategi Program
media sosial sebagai
media promosi

2. Pengembangan
komunikasi pemasaran
melalui teknologi berbasis
online

3. Pemasaran interaktif
(dibuat perencanaan,
desain dankonten) yang
menarik dan dapat
dimengerti dan didukung
dengan sistem manajemen
yang baik

4. Pengembangan media
promosi

5. Pengembangan kegiatan
promosi

6. Pengembangan kemitraan
pemasaran

9 Pemerintah mengadakan pelatihan
SDMpariwisatauntukmeningkatkankualitasSDMpariwisata,

1. Membangun SDM yang
berkaitan dengan
pengembangan wawasan
dan pengetahuan
kepariwisataan (dapat
direalisasikan dalam
pendidikan formal dengan
dijadikannya sebagai
muatan lokal atau
diintegrasikan dalam
kurikulum pendidikan
sekolah)

2. Pelatihan pemandu desa
wisata

3. Pelatihan kerajinan
cinderamata (souvenir)

4. Kursus bahasa asing
5. Pelatihan usaha makanan

dan minuman
6. Pelatihan usaha

penyediaan akomodasi
(homestay)

7. Pelatihan pengusahaan
daya tarik, atraksi wisata
dan paket wisata

10 Pemerintah merancang kerjasama dengan berbagai pihak untuk
pengembangan pariwisata di desa wisata Sawarna,

1. Pengembangan regulasi
bagi para investor

11 Penetapan program, kebijakan organisasi pariwisata dalam
pembangunan pariwisata di desa Sawarna

1. Pembuatan kebijakan
mengenai pengembangan
pariwisata yang tepat
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No. Strategi Program
sasaran dan tepat guna
sesuai dengan
karakteristik wilayah di
Desa Wisata Sawarna

12 Memperbaiki struktur organisasi masyarakat sesuai dengan
kebutuhan pengembangan pariwisata di desa Sawarna.

1. Melakukan evaluasi
terhadap kinerja struktur
organisasi pariwisata
yang sudah ada

2. Perbaikan terhadap
struktur organisasi sesuai
engan kebutuhan
pengembangan pariwisata
di desa Sawarna

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Strategi pengembangan aspek-aspek kepariwisataan ini kemudian akan dijabarkan dalam

bentuk indikasi program pembangunan yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.
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BAB 6

INDIKASI PROGRAM

Pada bab ini dijelaskan indikasi-indikasi program pembanguan kepariwisataan Kawasan Desa

Wisata Sawarna berdasarkan strategi-strategi pengembangan 4 (empat) pilar kepariwisataan

yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Indikasi-indikasi program yang disusun dalam

bab ini pada dasarnya merupakan usulan program untuk strategi-strategi jangka menengah

selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu perode tahun 2016-2025.

6.1 Dasar Pertimbangan

Sesuai dengan strategi pengembangan Desa Wisata Sawarna yang telah dijelaskan pada

bab-bab sebelumnya bahwa rencana ini bertujuan untuk menjadikan Desa Sawarna sebagai

kawasan desa wisata, sesuai dengan acuan Ripparda Kabupaten Lebak sebagai desa wisata

percontohan dan destinasi pariwisata unggulan di Kabupaten Lebak.

Indikator-indikator program pengembangan kepariwisataan Desa Wisata Sawarna

disusun berdasarkan aspek-aspek kepariwisataan, yaitu : destinasi pariwisata, industri

pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang

No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, program perencanaan

merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Mengacu

pada undang-undang tersebut, maka masing-masing indikator program yang disusun dalam

bab ini akan dilengkapi pula dengan indikasi instansi-instansi penanggung jawab dan

pendukungnya. Instansi-instansi tersebut meliputi instansi-instansi pemerintah, masyarakat

yang diwakili kelurahan/desa, dan pihak-pihak yang berkaitan. Indikatorprogram untuk

masing-masing strategi dari turunan 4 (empat) aspek kepariwisataan Desa Sawarna secara

rinci dijelaskan pada tebel sub bab 6.2.
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6.2 Indikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Desa Wisata SAWARNA

Tabel 6-1.Indikasi Program Pengembangan Desa Wisata

No Indikasi Program Tahun Pelaksanaan Institusi Penanggung
JawabProgram Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Strategi: Perbaikan infrastruktur jalan
a Memperbaiki akses

jalan
 Perbaikan akses

jalan yang rusak,
 Perbaikan

struktur jembatan
penghubung desa

- Dinas Bina Marga
dan Cipta Karya

- Masyarakat

b Membangunan
pedestrian di jalan
utama Desa Sawarna

 Pembangunan
pedestrrian
disepanjang jalan
utama di kawasan
Desa Wisata
Sawarna

- Dinas Bina Marga
dan Cipta Karya

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Masyarakat

c Membangunan pintu
gerbang desa wisata

 Pembangunan
Pintu Gerbang
Desa Wisata
Sawarna dari 2
arah pintu masuk,
yang memiliki
cirikhas

- Dinas Bina Marga
dan Cipta Karya

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Masyarakat

d Mengembangkan
aksesibilitas dan
fasilitas wisata seperti
jalur sepeda, jalur
wisata (trekking) di
seluruh kawasan Desa
Wisata Sawarna

 Pengembangan
aksesibilitas
untuk kegiatan
wisata bersepeda

 Pengembangan
aksesibilitas
untuk jalur wisata
tracking yang
menghubungkan
setiap desa

- Dinas Bina Marga
dan Cipta Karya

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Masyarakat

2 Pembuatan paket wisata
a Mengoptimalkanpotensi

daya tarik wisata di
Kawasan Desa Wisata

 Pengembangan
daya tarik wisata
yang sudah

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Travel Agent
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No Indikasi Program Tahun Pelaksanaan Institusi Penanggung
JawabProgram Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sawarna tersedia baik
wisata alam,
budaya/ kesenian
dan wisata buatan

- Masyarakat

b Membuat jalur wisata/
paket wisata di dalam
Kawasan Desa Wisata
Sawarna

 Pembuatan jalur
wisata sebagai
rangkaian paket
wisata Desa
Sawarna

- Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Travel Agent
- Masyarakat

3 Peningkatan pelayanan moda transportasi public,
a Menyediakan moda

transportasi darat
dengan frekuensi selama
24 jam dari Sukabumi –
Sawarna atau dari
Banten – Sawarna

 Penyediaan moda
transportasi yang
tersedia dalam
waktu 1 x 24
jam, dari 2 arah
kedatangan yaitu
dari arah
Sukabumi dan
Banten

- Dinas Perhubungan

b Menyediakan moda
transportasi di dalam
kawasan yang
menghubungkan ke
setiap daya tarik wisata
di Desa Sawarna

 Penyediaan moda
transportasi
khusus di dalam
kawasan desa
wisata Sawarna,
yang
menguhubungkan
setiap daya tarik
wisata di
Sawarna

- Dinas Perhubungan
- Dinas Pariwisata

Kabupaten Lebak
- masyarakat

4 Membuat kantung parkir.
a Mengembangkan

kawasan parkir terpadu
di DesaWisata Sawarna

 Penentuan lokasi
kantung parkir

 Pengembangan
kawasan parkir

- Dinas Pariwisata
- Akademisi
- Masyarakat

5 Meningkatkan kualitas penyediaan akomodasi, sarana makan dan minum, serta industri rumah tangga agar dapat bersaing dengan daerah wisata lainnya diluar Desa
Sawarna

a Membangun fasilitas  Pembangunan - Dinasi pariwisata
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No Indikasi Program Tahun Pelaksanaan Institusi Penanggung
JawabProgram Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

akomodasi (homestay)
yang memiliki
keunikkan

homestay dengan
standar yang baik

 Pembangunan
homestay dengan
memiliki sanitasi
yang baik

 Pembangunan
Homestay
dengan keunikan
khas Desa
Sawarna

- Pelaku usaha
akomodasi

- Masyarakat

b Membangun dan
meningkatkan kualitas
sarana makan dan
minum dengan standar
dan higinitas yang baik

 Pembangunan
sarana makan dan
minum dengan
sanitasi dan
higinitas yang
baik

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Pelaku usaha jasa
makan dan minum

- Masyarakat

c Membangun sarana
penunjang lainnya

 Pembangunan
sarana penunjang
pariwisata
lainnya seperti
toko souvenir,
money changer,
klinik kesehatan,
pos keamanan,
dan lainnya

- Dinas Pariwisata
- Dinas Kesehatan
- Polisi
- Pelaku usaha cindera

mata
- Masyarakat

d Menata dan
memperbaiki fasilitas
yang sudah tersedia,
seperti toilet, mushola,
dll dan peningkatan
suplly air bersih bagi
wisatawan dalam
melakukan aktivitas
dalamkawasan Desa
Wisata Sawarna

 Penataan dan
perbaikan
fasilitas yang
sudah ada, serta
melakukan
perawatan secara
berkala

 Peningkatan
supply air bersih

 Pembangunan

- Dinas Pariwisata
- Masyarakat
- PDAM
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No Indikasi Program Tahun Pelaksanaan Institusi Penanggung
JawabProgram Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

kamar bilas di
sekitar wisata
pantai

6 Menetapkan ciri khas desa wisata Sawarna,
a Menetapkan makanan

yang memiliki ciri khas
desa wisata Sawarna

 Penentuan
makanan lokal
yang memiliki
keunikan sebagai
ciri khas Desa
Sawarna

- Masyarakat
- Praktisi di bidang

kuliner

b Menetapkan souvenir
yang memiliki ciri khas
Desa

 Pembuatan
cindera mata /
souvenir yang
memiliki
keunikan sebagai
ciri khas Desa
Sawarna

- Masyarakat
- Pelaku usaha di

bidang penyediaan
cinderamata/souvenir

c Wisata Sawarna
Menetapkan cirikhas
bangunan ataupun
ornamen bangunan

 Penetapan
Cirikhas
bangunan atau
ornamen yang
dimiliki oleh
Desa Sawarna
sebagai identitas
wilayah tersebut

- Dinas Bina Marga
dan Karya Cipta

- Masyarakat
- Dinas Pariwisata

7 Membuat tourism information center yang sudah dilengkapi dengan informasi berbahasa Inggris,
a Membangun pusat

informasi pariwisata
(TIC),

 Pembangunan
pusat informasi
pariwisata (TIC)
di beberapa titik
vital di kawasan
desa wisata
Sawarna

 Penyediaan
papan petunjuk
yang informatif
dibeberapa titik

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Praktisi di bidang
bahasa asing

- masyarakat
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No Indikasi Program Tahun Pelaksanaan Institusi Penanggung
JawabProgram Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

berbahaya
 Penyediaan

informasi
pariwisata
dengan
menggunakan
bahasa inggris

b Menguatkan sistem
jaringan telekomunikasi
di Desa Wisata Sawarna

 Penguatan sistem
jaringan
telekomunikasi
dengan beberapa
provider selular

- Perusahaan
Telekomunikasi

8 Penyediaan SDM pariwisata yang memiliki kompetensi untuk menjalankan sistem pemasaran pariwisata
a Melatih masyarakat

dalam penggunaan
media sosial sebagai
media promosi

 Pemberian
pelatihan kepada
masyarakat
dalam
menggunakan
media sosial
sebagai media
promosi

- Praktisi di bidang
media sosial

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- masyarakat

b Mengembangkan
komunikasi pemasaran
melalui teknologi
berbasis online

 Pengembangan
komunikasi
pemasaran yang
efektif manggaet
pasar usia muda
melalui teknologi
berbasis online

- Praktisi di bidang
media sosial

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- masyarakat

c Mengembangkan
Pemasaran interaktif
(dibuat perencanaan,
desain dankonten) yang
menarik dan dapat
dimengerti dan
didukung dengan sistem
manajemen yang baik

 Pembuatan
program
pemasaran yang
interaktif
menggunakan
disain dan konten
yang menarik
untuk dibaca

- Dinas Pariwisata
- Masyarakat

d Mengembangkan media  Pengembangan - Dinas pariwisata
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No Indikasi Program Tahun Pelaksanaan Institusi Penanggung
JawabProgram Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

promosi media promosi
melalui adlips,
radio, televisi,
baligho, internet,
dan lainnya

- Media radio
- Medaia televisi
- Media internet
- Baligho, dan lainny

e Mengembangkan
kegiatan promosi

 Pengembangan
kegiatan promosi
melalui pameran,
endorsement,
vlog, dan lainnya

- Dinas Pariwisata
- Pemerintah daerah

(desa)
- Masyarakat
- Praktisi videografi

f Mengembangkan
kemitraan pemasaran

 Pengembangan
kerjasama
dengan pihak
seperti swasta,
masyarakat,
komunitas,
pemerintah yang
berpotensi dapat
membantu
memasarkan
produk wisata
desa wisata
Sawarna

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Komunitas
(masyarakat)

- Asosiasi pariwisata
- Pelaku usaha

pariwisata

9 Pemerintah mengadakan pelatihan SDMpariwisatauntukmeningkatkankualitasSDMpariwisata,
a Membangun SDM yang

berkaitan dengan
pengembangan
wawasan dan
pengetahuan
kepariwisataan (dapat
direalisasikan dalam
pendidikan formal
dengan dijadikannya
sebagai muatan lokal
atau diintegrasikan
dalam kurikulum
pendidikan sekolah)

 Pengadaan
pendidikan
formal dengan
jurusan
pariwisata di
Sekolah
Menengah Atas
di Desa Sawarna
dan sekitarnya

- Akademisi
- Dinas pariwisata

Kabupaten Lebak
- Masyarakat
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No Indikasi Program Tahun Pelaksanaan Institusi Penanggung
JawabProgram Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

b Mengadakan Pelatihan
pemandu desa wisata

 Pengadaan
pelatihan SDM
untuk pemandu
wisata agar
masyarakat dapat
menjadi pemandu
wisata yang
berkompeten dan
bertanggung
jawab terhadap
informasi yang
disampaikan

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Asosiasi Pemandu
Wisata

- masyarakat

c Mengadakan pelatihan
kerajinan cinderamata
(souvenir)

 Pengadaan
pelatihan untuk
meningkatkan
kreatifitas,
kualitas dan
kuantitas
masyarakat
dalam membuat
cinderamata
(souvenir)

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Masyarakat
- Pelaku usaha

cinderamata
- Praktisi dibidang

produksi
cinderamata

d Mengadakan pelatihan
Kursus bahasa asing

 Pemberian kursus
bahasa asing
kepada
masyarakat desa
wisata Sawarna,
agar siap untuk
dikunjungi oleh
wisatawan
mancanegara

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Masyarakat
- Akademisi di bidang

bahasa asing

e Mengadakan pelatihan
usaha makanan dan
minuman

 Pengadaan
pelatihan bagi
masyarakat yang
membuaka usaha
jasa makan dan
minum,

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Masyarakat
- Pelaku usaha jasa

makan dan minum
- Praktisi dibidang
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No Indikasi Program Tahun Pelaksanaan Institusi Penanggung
JawabProgram Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

mengenai
pelatihan cara
mengolah
makanan hingga
menyajikan
makanan.

kuliner

f Memberikan pelatihan
kepada usaha
penyediaan akomodasi
(homestay)

 Pelatihan kepada
usaha penyedia
akomodasi dalam
hal operasional
dan mengelola
usaha akomodasi
tersebut

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Masyarakat
- Pelaku usaha

akomodasi
- Praktisi dibidang

perhotelan

g Pelatihan pengusahaan
daya tarik, atraksi
wisata dan paket wisata

 Pembinaan dan
pelatihan
pengusaha daya
tarik wisata
dalam mengelola
daya tarik wisata
dan membuat
paket wisata yang
memiliki nilai
jual yang baik

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Masyarakat
- Pelaku usaha

pariwisata
- akademisi

10 Pemerintah merancang kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan pariwisata di desa wisata Sawarna,
a 7. Mengembangkan

regulasi bagi
para investor

 Pembuatan
aturan/ regulasi
terhadap investor
yang masuk

- Dinas pariwisata
baik itu provinsi
Banten atau
Kabupten Lebak

- Dinas perdagangan
11 Penetapan program, kebijakan organisasi pariwisata dalam pembangunan pariwisata di desa Sawarna
a Menentukan kebijakan

mengenai
pengembangan
pariwisata yang tepat
sasaran dan tepat guna
sesuai dengan

 Penentuan dan
pembuatan
kebijakan
pengembangan
pariwisata yang
sesuai dengan

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Pemerintah Desa
Sawarna

- Masyarakat
- Pelaku usaha
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No Indikasi Program Tahun Pelaksanaan Institusi Penanggung
JawabProgram Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

karakteristik wilayah di
Desa Wisata Sawarna

karakteristik daya
tarik wisata di
Desa Sawarna

12 Memperbaiki struktur organisasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan pengembangan pariwisata di desa Sawarna.
a Melakukan evaluasi

terhadap kinerja
organisasi pariwisata
yang sudah ada

 Penilaian
evaluasi kinerja
organisasi
pariwisata secara
berkala 1 tahun
sekali

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

a Perbaikan terhadap
struktur organisasi
sesuai dengan
kebutuhan
pengembangan
pariwisata di desa
Sawarna

 Perbaikan
terhadap struktur
organisasi yang
dianggap perlu
dikembangkan
atau dihilangkan
sesuai dengan
kebutuhan
pembangunan
pariwisata di desa
Sawarna

- Kementerian
pariwisata

- Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak

- Pemerintah desa
Sawarna
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