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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Negara kepulauan seperti Indonesia tentu  dikenal kaya objek pariwisata dari 

Sabang sampai Marauke. Faktor geografis yang berbeda antar pulau menjadikan 

Indonesia memiliki ragam keunikan sosial-budaya dengan adat istiadat 

masyarakatnya yang dikenal oleh kepariwisataan dunia. Potensi kekayaan dan 

keragaman sosial-budaya serta berbagai potensi wisata alam yang dimiliki adalah 

modal utama bagi pengembangan sektor kepariwisataan dan dianggap sebagai 

potensi pengembangan perekonomian yang relatif dapat cepat menghasilkan 

devisa bagi negara (Warpani,2007).  

 

Berdasarkan data pariwisata, perkembangan total kunjungan wisatawan dari 

mancanegara mengalami pertumbuhan sejak 4 tahun terakhir. Pada tahun 2015 

jumlah wisatawan mancanegara sebesar 10,41 juta dengan pencapaian devisa 

pariwisata menyentuh angka 11,9 miliar dolar AS atau senilai Rp 163 trilliun. 

Pada tahun 2016 jumlah wisatawan mancanegara meningkat 10.69% menjadi 

sebesar11,52 juta dengan devisa menyentuh angka 13,5 miliar dolar AS. Tahun 

2017 jumlah wisatawan mancanegara meningkat 20% menjadi sebesar 14,04 juta 

dengan devisa mencapai 16,8 miliar dolar AS namun ketika 2018 total wisatawan 

mancanegara mengalami peningkatan menyentuh angka 16.2  juta dengan 

penerimaan devisa 17.6 miliar dolar AS. (Badan Pusat Statistik, 2019).  

 

Pengembangan pariwisata saat ini menjadi prioritas yang dilakukan di Indonesia 

terutama untuk meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara. Menurut 

Bryden (1973) dalam Maryani (1998), lima dampak positif penyelenggaraan 

pariwisata seperti  mendorong semakin meningkatnya pendidikan dan 

keterampilan penduduk, menciptakan lapangan kerja, menyebarkan
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pembangunan, penyumbang devisa negara, wawasan masyarakat  tentang bangsa-

bangsa di dunia semakin luas, pertumbuhan ekonomi melalui dampak 

penggandaan (multiplier effect). 

  

Kabupaten Sintang merupakan satu dari sekian banyak kabupaten di Indonesia 

yang terdapat  objek wisata potensial dikembangkan seperti wisata alam dan 

wisata sejarah-budaya hingga saat ini terbilang belum dimanfaatkan dengan 

optimal. Salah satu contoh wisata alam yang potensial  seperti Taman Wisata 

Alam Bukit Kelam dapat dilihat dari keunikan bukit batunya sendiri. Bukit Kelam 

termasuk kedalam 14 batu monolith terbesar di dunia bersanding dengan Stone 

Mountain (Atlanta), Stawamus Chief (Kanada), El Penon de Guatape (Kolombia), 

Pena de Bernal (Meksiko), Rock of Gibraltar (Inggris), El Capitan (Amerika 

Serikat), Torres del Paine (Chile), Ben Amera (Australia), Devils Tower (Amerika 

Serikat), Sigiriya (Sri Lanka), Sugarloaf Mountain (Brazil), Zuma Rock (Nigeria), 

dan Uluru/Ayers Rock (Australia).   

 

Gambar 1. 1 Batu Monolith Terbsesar di Dunia 

IUCN (International Union for Conservation of Nature) menuturkan Bukit Kelam 

merupakan satu-satunya tempat endemik kantong semar jenis Nepenthes clipeata 

yang terancam punah. Biasanya wisatawan datang ke Bukit Kelam untuk 

menikmati keindahaan dan keunikannya dengan cerita rakyat “Bujang Beji”, 

mengunjugi wisata rohani, menikmati air terjun dan melakukan pendakian serta 
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panjat tebing. Kabupaten Sintang juga memiliki wisata budaya/sejarah menarik 

seperti keberadaan Rumah Betang Ensaid Panjang yang terkenal dengan kearifan 

masyarakat lokal mempertahankan tradisi nenek moyang hingga saaat ini dan 

keberadaan Keraton Kesultanan Sintang menyimpan simbol burung garuda yang 

menjadi inspirasi terbentuknya simbol negara Indonesia pada tahun 11 februari 

1950.  

 

Beberapa objek wisata yang ada sudah mampu bersaing dengan wisata nusantara 

lainnya dibuktikan dengan masuknya objek wisata Kabupaten Sintang dalam 

nominasi pesona indonesia 2018 untuk Rumah Betang Ensaid Panjang dengan 

kategori kampong adat terpopuler dan Air Terjun Nokan Nayan dengan kategori 

surga tersembunyi terpopuler. Namun potensi objek wisata Kabupaten Sintang 

saat ini belum banyak dikenal dan diminati masyarakat luas. Total wisatawan 

yang berkunjung hanya sebesar 61.853 orang satu tahun terakhir menurut data 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang. 

 

Saat ini Kabupaten Sintang memiliki tantangan sebagai kabupaten yang akan 

menjadi ibukota provinsi setelah pemekeran Provinsi Kapuas Raya disetujui 

pemerintah pusat. Rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini telah dilakukan 

sejak tahun 2013 oleh gubernur sebelumnya dan menjadi program utama gubernur 

kalimantan barat terpilih saat ini. Luasnya wilayah administrasi Provinsi 

Kalimantan Barat menjadi salah satu alasan pemekaran agar pembangunan 

wilayah yang belum optimal dapat mempercepat pertumbuhan dalam berbagai 

aspek pembangunan.  

 

Berdasarkan struktur perekonomian, pendapatan Kabupaten Sintang tahun 2017 di 

dominasi oleh pertanian, perdagangan dan konstruksi yang artinya pendapatan asli 

daerah (PAD) hanya mengharapkan pertanian, perdagangan dan konstruksi. 

Melihat potensi objek wisata Kabupaten Sintang saat ini, bukan hal yang tidak 

mungkin kedepan sektor pariwisata di Kabupaten Sintang dapat memberikan 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), mensejahterakan masyarakat serta 
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menjawab tantangan kesiapan daerah menghadapi rencana pemekaran Provinsi 

Kapuas Raya sehingga  arahan prioritas pengembangan objek wisata sangat 

diperlukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pariwisata dianggap berbagai pihak memiliki peran penting sebagai alternatif 

pembangunan, terutama bagi negara serta daerah yang memiliki keterbatasan 

sumberdaya alam (Suradya,2006). Salah satu strategi yang dilakukan untuk 

pengenalan  dan menaikkan pendapatan suatu daerah adalah dengan 

mengembangkan pariwisata.  

 

Kabupaten Sintang merupakan satu dari sekian banyak kabupaten di Kalimantan 

Barat yang memiliki potensi wisata seperti wisata alam, budaya-sejarah yang 

pengembangannya dirasakan belum optimal. Pengembangan pariwisata di daerah 

tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mengembangkan objek wisata 

menjadi wisata unggulan daerah. Namun, tidak semua objek wisata yang ada 

dapat dikembangkan sebagai wisata unggulan daerah, tergantung dengan potensi 

dan daya tarik objek wisata tersebut.  

 

Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2010 tentang RIPPKAB Sintang , salah satu 

strategi dalam pengembangan objek wisata yaitu dengan memberikan gambaran 

tentang kondisi objek wisata yang potensial/keunggulan pada suatu destinasi 

wisata. Sehingga yang menjadi fokus pertanyaan dalam penelitian ini yaitu  

Bagaimana arahan prioritas pengembangan objek wisata di Kabupaten 

Sintang? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Dalam penyusunan skripsi terdapat tujuan dan sasaran  ingin penulis capai sebagai 

berikut: 
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1.3.1 Tujuan 

Dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan, mengetahui arahan prioritas 

pengembangan objek wisata di Kabupaten Sintang. 

 

1.3.2 Sasaran 

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang harus dicapai sebagai berikut: 

a. Teridentifikasinya potensi objek wisata yang layak untuk dikembangkan di 

Kabupaten Sintang; 

b. Teridentifikasinya indikator prioritas pengembangan objek wisata; 

c. Teridentifikasinya urutan objek wisata yang diprioritaskan untuk 

dikembangkan di Kabupaten Sintang; 

d. Tersusunnya arahan prioritas pengembangan objek wisata di Kabupaten 

Sintang 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup subtansi dan ruang 

lingkup wilayah sebagai berikut: 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah pengembangan objek 

wisata yang difokuskan pada prioritas pengembangan berdasarkan beberapa aspek 

yang akan mempengaruhi sebagai berikut: 

1. Kriteria potensi objek wisata yang layak dikembangkan 

Penilaian potensi objek wisata yang layak dikembangkan didasarkan pada 

beberapa faktor yaitu letak jalan raya, estetika dan keaslian, atraksi, 

fasilitas pendukung, ketersediaan air bersih, transportasi dan aksesibilitas. 

2. Kriteria priotitas pengembangan objek wisata 

Penilaian prioritas pengembangan objek wisata didasarkan pada produk 

wisata yang ada pada objek wisata seperti : 

a) Atraksi (attraction) 
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Atraksi wisata dapat terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

 Atraksi alam (natural attraction), merupakan daya tarik berbasis 

pada bentukan yang bersifat alamiah, seperti kondisi 

iklim,pantai,marina/danau, pemandangan indah,  flora/fauna, 

taman dan area konservasi, keunikan bentang alam, serta 

kebersihan dari objek wisata (health tourism) 

 Atraksi sosial budaya (cultural attraction), merupakan daya tarik 

wisata yang berbasis pada kegiatan/aktivitas manusia, seperti : 

- Arkeologi, situs sejarah dan budaya, monument, bangunan 

bersejarah, dan bangunan religious. 

- Pola budaya, meliputi tradisi, gaya hidup, upacara daerah, 

pakaian adat dan kepercayaan. 

- Seni dan keterampilan tangan, meliputi tari, music dan 

drama. 

- Aktivitas ekonomi (interesting economic activities). 

- Daerah perkotaan yang menarik (interesting urban areas). 

- Festival budaya. 

- Keramahtamahan penduduk. 

 Atraksi tipe khusus atau special types of attractions merupakan 

daya tarik yang bukan berbasis baik pada alam maupun budaya, 

melainkan sengaja dibuat. Atraksi ini mencakup taman yang 

bertema, taman hiburan, sirkus, belanja, MICE, special kegiatan 

(seperti kompetisi olahraga, exhibisi), pertunjukan, serta rekreasi 

dan olahraga. 

b) Aksesibilitas 

Aksesibilitas merupakan pencapaian menuju objek atau daya tarik 

wisata yang dituju. Aksesibilitas berdasarkan juga dengan jarak, 

kondisi jalan, rambu, terminal, moda transportasi, dan lain-lain. 

Aksesibilitas terdiri dari 3 komponen yaitu : 

- Biaya 
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Biaya yang dikeluarkan wisatawan dalam perjalanan ke dan dari 

objek wisata. 

- Ketersediaan infrastruktur 

Adanya ketersediaan infrastruktur, jalan, bandara, jalur kereta api, 

pelabuhan laut, dan lain-lain. 

- Kemudahan transportasi 

Adanya kemudahan tranportasi seperti ketersediaan moda, 

frekuensi pelayanan, rute/jalur operasi, dan jangkauan sarana 

transportasi umum. 

c) Amenities 

Amenities objek wisata merupakan komponen fasilitas dan pelayanan 

yang dimaksudkan untuk mealayani kebutuhan wisatawan di daerah 

tujuan wisata. Amenities terdiri dari 3 komponen yaitu : 

 Utilitas 

Utilitas terdiri dari penerangan jalan, ketersediaan air minum, 

sistem irigasi, sistem sanitasi dan sumber energi; 

 Akomodasi  

Terdapat layanan penginapan seperti hotel, wisma, losmen, dan 

lain-lain; 

 Fasilitas  

Terdapat agen perjalanan, pusat informasi, fasilitas kesehatan, 

fasilitas pemadam kebakaran, pemandu wisata, plang informasi, 

petugas yang memeriksa masuk dan keluarnya wisatawan, dan 

lain-lain. 

3. Jenis wisata 

Objek wisata yang akan diprioritaskan pengembangannya merupakan 

pariwisata lokal (local tourism) dipilih dari seluruh jenis wisata di wilayah 

administrasi Kabupaten Sintang dengan skala pelayanan regional. 

Sehingga objek wisata yang masuk dalam penelitian ini merupakan objek 

wisata yang tidak hanya dinikmati penduduk lokal namun dapat dinikmati 

oleh penduduk kabupaten/kota sekitarnya.  
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4. Arahan pengembangan objek wisata 

Pengembangan objek wisata didasarkan pada kebutuhan pengembangan 

sesuai dengan standar kelayakan objek wisata. 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Dalam penelitian ini  ruang lingkup wilayah dilakukan terhadap objek wisata 

eksisting yang berada di Kabupaten Sintang. Terletak di wilayah timur Provinsi 

Kalimantan Barat  antara 1°05' LU serta 0°46' LS dan 110°50' BT serta 113°20' 

BT. Adapun batas wilayah administrasi sebagai berikut: 

- Sebelah Utara  :  Negara Malaysia (Malaysia Timur-Sarawak) dan    

  Kabupaten Kapuas Hulu; 

- Sebelah Timur  :  Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten  

  Kapuas Hulu; 

- Sebelah Selatan  :  Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang 

- Sebelah Barat  :  Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau,  
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Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kab.Sintang 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan, penyusunan skrips terdiri dalam enam bab berikut 

ini : 

 

Bab 1 Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, 

ruang lingkup, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan 

sistematika penyajian. 

 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Berisi pengembangan pariwisata, produk wisata, dan metode IPA. 

 

Bab 3 Metode Penelitian 

Berisi tentang metodologi pengumpulan data dan metodoligi analisis data. 

 

Bab 4 Gambaaran Umum  

Berisi gambaran mengenai kondisi geografis, kependudukan, ekonomi, dan 

pariwisata di Kabupaten Sintang. 

 

Bab 5 Prioritas Pengembangan Objek Wisata 

Berisi penyusunan urutan prioritas pengembangan objek wisata, pilihan prioritas 

mengembangkan objek-objek wisata, dan arahan dalam mengembangkan objek 

wisata prioritas berdasarkan standar produk wisata di Kabupaten Sintang. 

 

BAB 6 Kesimpulan Arahan Penegembangan Objek Wisata 

Berisi kesimpulan, rekomendasi, kelemahan studi, dan studi lanjutan. 

 

 

 


