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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan data 

1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar  

Kabupaten Blitar merupakan salah satu dari wilayah Propinsi Jawa Timur 

yang terletak di kawasan Selatan, berbatasan langsung dengan Samudera 

Indonesia.Secara geografis, Kabupaten Blitar terletak diantara 111
o
 40’ – 112

o
 10’ 

Bujur Timur dan 7
o
 58’ - 8

o 
9’ 51” Lintang Selatan. Kabupaten Blitar tercatat 

sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang 

cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga kabupaten lain. Berikut 

ini adalah batas-batas wilayah Kabupaten Blitar : 

Sebelah timur  : Kabupaten Malang 

Sebelah barat  : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri  

Sebelah utara  : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang 

Sebelah selatan : Samudera Indonesia  

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna 

tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, 

Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas 

menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus 

membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan 

dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan 

lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar
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 selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik 

Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber 

daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, 

perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, 

tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai 

adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai 

kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh 

stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of 

essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk 

melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar. 

 

2. Profil Wilayah Desa Serang  Kabupaten Blitar  

a. Karakter Lokasi dan Luas Wilayah 

Desa Serang secara geografis terletak pada posisi 8°18'-23°35' Lintang 

Selatan dan 112°13'-56°79' Bujur Timur , merupakan salah satu wilayah terletak 

di Kabupaten Blitar bagian Selatan yang berada di wilayah pesisir Samudra 

Indonesia, secara administrasi Desa Serang berbatasan dengan : 

 Sebelah Utara  : Desa Kalitengah 

 Sebelah Barat  : Desa Ngadipuro Kec.Wonotirto 

 Sebelah Selatan  : Desa Kaligambir 

 Sebelah Timur  : Desa Kaligambir 
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Jarak tempuh Desa  ke ibu kota Kecamatan adalah 14 km, yang dapat ditempuh 

dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten 

adalah 45 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1.5 jam.      

Luas wilayah Desa Serang 744.5 Ha , yang terbagi menjadi 3 (tiga) dusun 

yaitu Dusun Serang I, Dusun Serang II (Kedungkrombang, Grontol, Puthukrejo), 

Dusun Serang III (Klatak, Grobokan, Kedungbiru). 

b. Topografi 

Desa Serang secara alamiah dilingkari oleh dua sungai disebelah utara 

sampai kebarat dilintasi oleh sungai Kaliklatak dan disebelah timur ke selatan 

Sungai Serang yang mengalir bermuara di Samudra Indonesia, untuk wilayah 

utara (Dusun Serang II, Serang III) merupakan perbukitan bertanah kapur dan 

berbatu sehingga tanahnya tidak subur dan tandus sedangkan sebelah selatan 

(Dusun Serang I) merupakam dataran rendah yang tekstur tanahnya agak subur 

sehingga bisa ditanami tanaman pangan seperti padi namun hanya dengan 

mengandalkan air hujan. 

c. Luas Wilayah  

Adapun Luas Wilayah Desa Serang adalah 744.5 Ha terdiri dari Sawah  

seluas : 77.5 Ha, Tegalan seluas 270 Ha , hutan rakyat seluas : 185 Ha,   

pemukiman seluas : 242 Ha dari luas keseluruhan wilayah tanah di Desa Serang. 

 

3. Profil Wilayah Desa Tambakrejo Kabupaten Blitar  

Secara demografis Desa Tambakrejo memiliki luas wilayah sebesar 4.89 

Km
2 

untuk presentase luas wilayah terhadap kecamatan sebesar 2.97%. Jumlah 
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penduduk di Desa Tambakrejo sebanyak 5.108 orang dan kepadatan di Desa 

Tambakrejo sebanyak 1.045 jiwa/Km
2
. Kegiatan ekonomi yang ada di Pantai 

Tambakrejo yaitu adanya kegiatan jual beli yang berupa pakaian, ikan bakar, ikan 

segar dan berbagai macam minuman.   

 

4. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Blitar 

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar 

memilikk visi dan misi sebagai berikut :  

VISI 

Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing 

MISI 

a. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program 

pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program 

pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran 

b. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan 

(religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama 

dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan 

c. Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui 

peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan 

kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan 

akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai 
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d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, 

serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi 

e. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang 

memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, 

pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi 

kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor 

pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan hidup 

f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui 

optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

 

5. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Blitar 

Dengan ditetapkannya PERDA Kabupaten Blitar No. 10 tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang mengukuhkan terbentuknya 

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar,  yang 

ditindaklanjuti dengan  Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Blitar.    

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga adalah unsur 

pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas 
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Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 

dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. 

Untuk melaksanakan  tugas pokok  tersebut  Dinas Pariwisata Kebudayaan 

Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi, sebagai berikut :   

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan 

Olahraga.  

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata, Kebudayaan Pemuda 

dan Olahraga. 

d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.  

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.  

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

Demikian juga Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Pariwisata Kebudayaan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh masing-masing bidang 

dan sekretariat. Secara terperinci tugas dan fungsi tersebut dikelompokkan 

menjadi :  

1. Sekretariat  

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, 

monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, 
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administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta 

memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan 

Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Sekretariat mempunyai 

fungsi :  

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas. 

b. Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Dinas.  

c. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program 

kerja Dinas. 

d. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.  

e. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas ;  

f. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. 

g. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai. 

h. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan 

dan perawatan inventaris kantor. 

i. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit 

organisasi dilingkungan Dinas. 

j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.   

2. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata  

Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas 

penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang 

Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kelembagaan Pariwisata, dan 

Pengembangan Usaha Pariwisata.  
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Bidang Pengembangan 

Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :  

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengembangan daya tarik 

wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha 

pariwisata. 

b.  Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, 

evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan dibidang pengembangan daya 

tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan 

usaha pariwisata.  

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan daya tarik wisata, 

pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha 

pariwisata.  

d. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan dan perintisan daya tarik 

wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan 

pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing 

pariwisata. 

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang 

pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata 

dan pengembangan usaha pariwisata. 

f. Penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang 

pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata 

dan pengembangan usaha pariwisata. 
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g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan 

daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan 

pengembangan usaha pariwisata. 

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan daya tarik 

wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha 

pariwisata. 

i. Memberikan dukungan dan penghargaan bagi para pelaku kepariwisataan 

berprestasi dan berdedikasi. 

j. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan destinasi dan usaha 

pariwisata. 

k. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  

3. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas 

penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang analisis 

data, strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta 

pengembangan ekonomi kreatif.  

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Bidang Pemasaran Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :  

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang analisis data, strategi pemasaran 

dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta pengembangan 

ekonomi kreatif. 

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, 

pelaporan dan analisis kegiatan dibidang analisis data, strategi pemasaran 
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dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta pengembangan 

ekonomi kreatif. 

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang analisis data, 

strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta 

pengembangan ekonomi kreatif. 

d. Pelaksanaan kebijakan dibidang analisis data, strategi pemasaran dan 

kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta pengembangan ekonomi 

kreatif. 

e. Penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang analisis data, 

strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta 

pengembangan ekonomi kreatif. 

f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang analisis data, strategi 

pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta 

pengembangan ekonomi kreatif. 

g. Pelaksanaan evalusi dan pelaporan dibidang analisis data, strategi 

pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta 

pengembangan ekonomi kreatif. 

h. Pelaksanaan administrasi bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  

4. Bidang Kebudayaan  

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas penyiapan, perumusan, koordinasi 

pelaksanaan kebijakan di Bidang Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar 
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Budaya Dan Nilai Tradisi, Kesenian, Dokumentasi Dan Sarana Prasarana Seni 

Budaya.  

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Bidang Kebudayaan 

mempunyai fungsi :  

a. Perumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan. 

b. Penyusunan, pendataan, perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan 

dan program kerja Bidang Kebudayaan. 

c. Penyusunan standart operasional prosedur, dan kinerja di Bidang 

Kebudayaan.  

d. Pemberian rekomendasi / pertimbangan pemberian ijin di Bidang 

Kebudayaan. 

e. Pelaksanaan pembinaan dan pelestarian kebudayaan. 

f. Pelaksanaan pembinaan ketahanan budaya daerah dan nasional. 

g. Kebijakan dibidang peningkatan pemahaman museum, kepurbakalaan, 

cagar budaya dan tradisi budaya. 

h. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan di Bidang 

kebudayaan. 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.   

5. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan  

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga yang 

meliputi Pemberdayaan Pemuda olahraga, Pembinaan Manajemen Kelembagaan 

Pemuda Olahraga dan Kerjasama Kepemudaan dan keolahragaan.  
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Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Bidang Kepemudaan dan 

keolahragaan mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan 

kepemudaan, keolahragaan, pembinaan manajemen, kelembagaan 

kepemudaan keolahragaan dan kerjasama lembaga kepemudaan 

keolahragaan serta prestasi dibidang pemuda olahraga. 

b. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemuda, olahraga 

dan pembinaan manajemen, kelembagaan pemuda olahraga dan 

kerjasama lembaga kepemudaan dan keolahragaan. 

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan. 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

6. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Blitar 

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Blitar, terdiri dari :  

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretaris, terdiri dari :  

1. Sub Bagian Penyusunan Program.  

2. Sub Bagian Keuangan. 

3. Sub Bagian Umum. 

c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, terdiri dari : 

1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata 
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2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata 

3. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata  

d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :  

1. Seksi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata. 

2. Seksi Promosi Pariwisata. 

3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif. 

e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :  

1. Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya dan Nilai Tradisi. 

2. Seksi Kesenian. 

3. Seksi Dokumentasi dan Sarana Prasarana Seni Budaya. 

f. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari :  

1. Seksi Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan.  

2. Seksi Kepemudaan.  

3. Seksi Keolahragaan. 

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan 

Olahraga Kabupaten Blitar berada dilampiran 4. 

 

7. Jumlah Pengunjung Wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo  

Adapun rata-rata jumlah pengunjung wisata Pantai Serang dan Pantai 

Tambakrejo tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Data Rata-rata Jumlah Pengunjung  Pantai Serang dan Pantai 

Tambakrejo Tahun 2014-2018 

 

Tahun Pantai Serang Pantai Tambakrejo 

2014 22.406 47.374 

2015 19.660 79.344 

2016 18.469 127.602 

2017 17.733 116.256 

2018 59.179 161.028 

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan olahraga Kabupaten 

Blitar 

 

 Berdasarkan data rata-rata jumlah pengunjung objek wisata Pantai Serang 

selama tahun 2014-2018 mengalami penurunan yang tidak signifikan pada tahun 

2014-2017 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang tinggi. Rata-rata 

jumlah pengunjung objek wisata Pantai Tambakrejo selama tahun 2014-2018 

mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2017. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini . 

Grafik 4.1 

Grafik Rata-rata Jumlah Pengunjung  Pantai Serang dan Pantai 

Tambakrejo Tahun 2014-2018 

 

 
Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan olahraga Kabupaten 

Blitar 
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8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pariwisata Kabupaten Blitar dari 

Sektor Pariwisata 

Adapun realisasi Pendaptan Asli Daerah Kabupaten Blitar dari sektor 

Pariwisata yang ada mulai tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut : 

Grafik 4.2 

Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah kabuapten Blitar dari Sektor 

Pariwisata Tahun 2016-2018 

 

 
Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan olahraga Kabupaten 

Blitar 

 

 

Berdasarkan grafik realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar 

dari sektor Pariwisata yang ada mulai tahun 2016-2018 dapat diketahui 

bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan yang paling besar kenaikannya 

pada tahun 2018. 

Adapun data realisasi PAD Kabupaten Blitar dari wisata Pantai Serang 

dan Pantai Tambakrejo tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : 

 

 

PAD dari Sektor Pariwisata

2016 2549656000

2017 2524408000

2018 2723603638
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Tabel 4.2 

Data Data Realisasi PAD Kabupaten Blitar Dari Wisata Pantai 

Serang dan Pantai Tambakrejo Tahun 2014-2018 

 

Kawasan 

Wisata 

Tahun 2016 

(Rp) 

Tahun 2017 

(Rp) 

Tahun 2018 

Sebelum 

PKS  

(Rp) 

Sesudah 

PKS 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

Pantai 

Serang 

55.600.000 106.700.000 69.172.000 83.703.125 315.175.125 

Pantai 

Tambakrejo 

223.000.000 272.100.000 209.621.000 151. 119.531 855.840.531 

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan olahraga Kabupaten Blitar 

 

B. Temuan Penelitian  

Dalam hal ini penulis memaparkan temuan-temuan yang berkaitan dengan 

fokus penelitian pada skripsi ini. Fokus penelitian yang ada dalam penulisan 

skripsi ini terdiri dari 3 poin, antara lain : 

1. Upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah 

daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Blitar 

Upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar dapat diketahui 

dari hasil wawancara penelitian. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan bapak Arinal Huda selaku kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata mengenai peningkatan kunjungan  pariwisata setiap tahun 

Pantai Serang dan  Pantai Tambakrejo, beliau mengatakan bahwa : 

”Tingkat kunjungan wisata setiap tahun meningkat sekitar 10%. 

Perbandingan pengunjung Pantai Serang Dan Pantai Tambakrejo 1: 3 
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tetapi lebih banyak Pantai Tambakrejo karena akses lebih dekat dengan 

pusat kota, pilihan kulinernya banyak”
1
 

 

Wawancara dengan ibu Aw Kristaliati selaku kepala Seksi Pengembangan 

Pariwisata mengenai peningkatan kunjungan pariwisata setiap tahun Pantai 

Serang dan Pantai Tambakrejo, beliau mengatakan bahwa : 

”Setiap tahun kunjungan di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo selalu 

meningkat dibuktikan dengan hasil penjulan tiket masuk terus bertambah 

setiap tahunnya”
2
 

 

Wawancara dengan bapak Arinal Huda selaku kepala Bidang Pengembangan 

Destinasi dan Usaha Pariwisata  mengenai regulasi yang ditetapkan pemerintah 

untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata Pantai Tambakrejo 

beliau mengatakan bahwa : 

“Saat ini melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten 

Blitar, Perum Perhutani KPH Blitar dan Pihak Desa. Dalam  

pelaksanaanya berjalan dengan lancar tidak ada kendala dan lebih aman”
3
 

 

Wawancara dengan bapak Dwi Handoko selaku Kepala Desa Serang 

mengenai regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan 

pengembangan objek wisata Pantai Serang beliau mengatakan bahwa : 

“Regulasi yang ditetapkan yang pertama  perjanjian kerjasama antara 

pemerintah Kabupaten Blitar, Perum Perhutani KPH Blitar dan pihak 

desa. Yang kedua peraturan desa serang nomor 06 tahun 2016 tentang 

pengembangan desa wisata”
4
 

                                                           
1
 Wawancara dengan bapak Arinal huda (kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata), pada tanggal 22 Maret 2019  
2
 Wawancara dengan  ibu Aw Kristaliati (kepala Seksi Pengembangan Pariwisata), pada 

tanggal 26 Maret 2019 
3
 Wawancara dengan  bapak Arinal huda (kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata), pada tanggal 22 Maret 2019 
4
 Wawancara dengan  bapak Dwi Handoko (Kepala Desa Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
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Setiap obyek pariwisata pasti melakukan pemasaran seperti yang dilakukan 

oleh obyek wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo ini, berikut ini cara 

pemasaran objek wisata Pantai Tambakrejo dan Pantai Serang sesuai dengan 

wawancara dengan bapak Agus selaku kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan 

Ekonomi kreatif mengenai beliau mengatakan bahwa: 

“Dinas pariwisata sebagai fasilitator dan mediator, kita memfasilitasi 

promosi se-Kabupaten Blitar promosi itu sifatnya lintas batas jadi selama 

di wilayah Kabupaten Blitar ya kita promosikan. Dalam mempromosikan 

kita memiliki kaidah-kaidah jika masih baru tidak dipromosikan secara 

besar-besaran. kadang memperhatikan tema yang menjadi tren saat ini 

misalnya tahun ini trennya wisata keluarga kita ambil tema wisata 

keluarga, selain itu juga memiliki website, instagram, twitter, dan brosur 

– brosur pariwisata. Selain itu juga menyediakan billboard untuk media 

promosi. Kabupaten Blitar memiliki aplikasi yang bisa membantu 

wisatawan lokal atau dari luar Kabupaten mencari tempat untuk 

berwisata yaitu  aplikasi amazing blitar didalamnya terdapat  informasi 

destinasi wisata lebih mudah ada lebih dari 10 kategori destinasi wisata 

mulai dari wisata alam, candi, wisata pantai, wisata sejarah, wisata 

kuliner, hingga wisata religi. Di mana masing-masing kategori terdapat 

puluhan destinasi yang bisa dikunjungi. Misalnya, saat Anda masuk ke 

dalam kategori Pantai, maka akan muncul beragam pilihan pantai seperti 

Pantai Pasur, Pantai Gayasan, Pantai Pudak, Pantai Banteng Mati, dan 

banyak lainnya. Saat Anda meng-klik nama destinasi yang dituju, akan 

muncul deskripsi singkat tentang destinasi tujuan tersebut. Supaya 

tampilan makin menarik, aplikasi Amazing Blitar ini pun dilengkapi 

dengan foto-foto destinasi wisata yang cantik. Setiap destinasi wisata 

dilengkapi dengan teknologi Global Positioning System (GPS), 

Augmented Reality (AR) dan Google Maps. Wisatawan tak perlu lagi 

bingung mencari keberadaan destinasi yang diinginkan.  Aplikasi 

amazing Blitar juga memungkinkan penggunanya untuk memberikan 

review dan mengunggah foto perjalanan. Dengan pemasaran yang 

dilakukan akan memunculkan pasar-pasar baru misalnya agen travel, 

guide, hotel.”
5
   

 

Wawancara dengan bapak Dwi Handoko selaku Kepala Desa Serang 

mengenai pemasaran objek wisata Pantai Serang beliau mengatakan bahwa: 

                                                           
5
 Wawancara dengan  Bapak Agus  (kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif), pada tanggal 26 Maret 2019 
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“Cara pemerintah desa melakukan pemasaran yaitu dengan mengadakan 

event-event yang sifatnya regional maupun nasional, mengikuti pameran 

promosi pariwisata  majapahit travel fair pada bulan April-Mei di grand 

city, Surabaya. Membangun jaringan dengan media cetak maupun 

elektronik. Melalui website desa wisata serang, instagram dan facebook 

dewa serang yang dikelola oleh sekretaris pokdarwis”
6
 

 

Wawancara dengan bapak Gembong selaku Bendahara Bumdes Tambakrejo 

mengenai pemasaran objek wisata Pantai Tambakrejo beliau mengatakan bahwa: 

“Cara pemerintah desa melakukan pemasaran yaitu dengan melakukan 

promosi lewat media sosial seperti instagram, facebook,  grup whatsapp, 

dan pameran kuliner”
7
 

 

Wawancara dengan bapak Arinal Huda selaku kepala Bidang Pengembangan 

Destinasi dan Usaha Pariwisata  mengenai upaya yang dilaksanakan  pemerintah 

dalam pengembangan objek wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo untuk 

meningkatkan PAD Kabupaten Blitar beliau mengatakan bahwa: 

”Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator upayanya yaitu 

memfasilitasi akses menuju destinasi wisata  baik Pantai Tambakrejo 

maupun serang yang aspalnya jelek, bergelombang itu diperbaiki dan  

membangun jembatan sungai klatak jadi pemerintah lebih banyak 

membangun aksesibilitas menuju wisata Pantai Tambakrejo maupun 

Pantai Serang, selain itu pemerintah memberikan fasilitas daya tarik yaitu 

payung pantai, dan pembinaan SDM dan pembinaan usaha pariwisata 

yang rutin dilakukan.”
8
   

 

Wawancara dengan bapak Dwi Handoko selaku Kepala Desa Serang 

mengenai upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek 

                                                           
6
 Wawancara dengan  bapak Dwi Handoko (Kepala Desa Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
7
 Wawancara dengan  bapak Gembong ( Bendahara Bumdes), pada tanggal 4 April 2019 

8
 Wawancara dengan  bapak Arinal huda (kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata), pada tanggal 22 Maret 2019 



88 
 

 
 

wisata Pantai Serang untuk meningkatkan PAD Kabupaten Blitar beliau 

mengatakan bahwa: 

“Yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Pantai Serang yaitu 

penataan warung-warung, tempat oleh-oleh, area parkir, penguatan 

kapasitas masyarakat tentang kebersihan, peduli sapta pesona.”
9
   

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Gembong selaku Bendahara Bumdes 

Tambakrejo, mengenai upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam 

pengembangan objek wisata Pantai Tambakrejo  untuk meningkatkan PAD 

Kabupaten Blitar yaitu:  

“Upaya yang dilakukan pemerintah desa Tambakrejo untuk 

mengembangkan wisata Pantai Tambakrejo mulai dari penataan kios-kios 

kuliner yang awalnya dekat dengan bibir pantai sekarang sudah agak 

mundur agar wisata dapat menikmati keindahan pantai dan trlihat lebih 

rapi, penataan kios-kios oleh-oleh dan menata area parkir”
10

 

 

Berikutnya terkait kerjasama antara pihak yang terkait dalam pengembangan 

objek wisata sebagai upaya peningkatan PAD Kabupaten Blitar dipaparkan oleh 

bapak agus selaku kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi kreatif yaitu 

sebagai berikut:  

“Ada 3 pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata wisata Pantai 

Serang dan Pantai Tambakrejo yaitu pemerintah Kabupaten Blitar 

sebagai fasilitator dan regulator , Perum Perhutani KPH Blitar sebagai 

pihak pemilik lahan dan Pihak Desa sebagai operator atau pengelola. 

Dalam  kerjasama ini ada bagi hasil untuk ketiga pihak tadi, untuk  

prosentase bagi hasil yaitu 25% untuk Perum Perhutani KPH Blitar, 25% 

untuk Pemerintah Daerah dan 50% untuk Pemerintah Desa yang 

mengelola dan menangung biaya operasional pengelolaan objek wisata 

baik Pantai Serang maupun Pantai Tambakrejo misalnya menggaji 

petugas penarikan tiket masuk, pembagian ini setelah dikurangi pajak 

porporasi 15%. Kerjasama ini diwujudkan dalam perjanjian kerjasama 

                                                           
9
 Wawancara dengan  bapak Dwi Handoko (Kepala Desa Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
10

 Wawancara dengan  bapak Gembong ( Bendahara Bumdes), pada tanggal 4 April 2019 
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yang dimulai pada 8 juni 2018 sampai sekarang. Setelah dilakukan 

Perjanjian Kerjasama harga tiket masuk dinaikkan menjadi Rp 7000,- ini 

sudah termasuk asuransi Rp 500,- dalam pelaksanaan semua sesuai 

dengan hak dan kewajibannya seperti yang tertera di surat perjanjian 

kerja sama “
11

 

 

Untuk masalah retribusi objek wisata dan pengelolaannya, akan dipaparkan 

oleh bapak Arinal Huda selaku kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata  yaitu sebagai berikut:  

“Pendapatan dari Tiket masuk objek pariwisata bukan merupakan sumber 

Pendapatan Asli Daerah  paling besar tetapi kira-kira no 7 dari sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah yang lainnya. Dari tiket masuk 

pemerintah mendapatkan pajak dan bagi hasil yang menjadi pendapatan 

daerah yang akan kembali untuk membangun jalan, meningkatkan SDM 

dan meningkatkan fasilitas umum. Setiap bulan maksimal tanggal 10 

pemerintah desa menyetorkan bagi hasil sesuai prosentase yang ada di 

perjanjian kerjasama kepada pemerintah daerah melalui rekening bank. 

Total Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 di Pantai Tambakrejo sebelum 

PKS, 1 Jan 2018 – 7 Juni 2018  Rp 209.621.000 dan setelah PKS ,8 Juni 

2018 – 31 Desember 2018 Rp151.119.513. Total PAD di Pantai Serang 

Pada tahun 2018 sebelum PKS 1 Jan 2018 – 7 Juni 2018 Rp 69.172.000 

dan setelah PKS 8 Juni 2018 – 31 Desember 2018 Rp 83.703.125”
12

 

 

Selanjutnya wawancara dengan bapak Agus selaku kepala Bidang Pemasaran 

Pariwisata dan Ekonomi kreatif mengenai perencanaan yang dilakukan 

pemerintah dalam mengembangkan objek wisata sebagai upaya meningkatkan 

PAD Kabupaten Blitar beliau mengatakan bahwa: 

“Perencanaan yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan objek 

wisata yang pertama membuat Rencana Induk pengembangan pariwisata 

dan yang kedua membuat perda pariwisata, sampai saat ini masih dalam 

proses pembuatan”
13

 

                                                           
11

 Wawancara dengan  Bapak Agus  (kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif), pada tanggal 26 Maret 2019 
12

 Wawancara dengan  bapak Arinal huda (kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata), pada tanggal 22 Maret 2019 
13

 Wawancara dengan  Bapak Agus  (kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif), pada tanggal 26 Maret 2019 
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Wawancara dengan bapak Dwi Handoko selaku Kepala Desa Serang 

mengenai perencanaan yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan objek 

wisata sebagai upaya meningkatkan PAD Kabupaten Blitar beliau mengatakan 

bahwa: 

“perencanaan dari pemerintah desa yaitu penataan kawasan wisata agar 

layak untuk dijadikan destinasi nasional maupun internasional, 

melengkapi fasilitas pariwisata seperti memperluas area parkir, 

memperbaiki infrastruktur.”
14

  

 

Wawancara dengan bapak Heru Yoni Saputra selaku unit Kepariwisataan 

Pantai Tambakrejo mengenai perencanaan yang dilakukan pemerintah dalam 

mengembangkan objek wisata sebagai upaya meningkatkan PAD Kabupaten 

Blitar beliau mengatakan bahwa: 

“pemerintah Desa Tambakrejo melakukan perencanaan dengan terus 

menggali potensi kuliner aneka olahan hasil laut khususnya ikan asap 

untuk dijadikan ciri khas dan daya tarik dari wisata Pantai Tambakrejo”
15

 

 

Selanjutnya wawancara dengan Arinal Huda selaku kepala Bidang 

Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata  mengenai perencanaan yang 

dilakukan pemerintah dalam mengembangkan objek wisata sebagai upaya 

meningkatkan PAD Kabupaten Blitar beliau mengatakan bahwa: 

“Tahun 2017 pemerintah sudah membuat master plan pembangunan 

kawasan  Pantai Serang dan rencana tahun 2019 membuat masterplan 

pembangunan Pantai Tambakrejo”
16

 

 

                                                           
14

 Wawancara dengan  bapak Dwi Handoko (Kepala Desa Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
15

Wawancara dengan  bapak Heru Yoni Saputra selaku unit Kepariwisataan Pantai 

Tambakrejo 
16

 Wawancara dengan  bapak Arinal huda (kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata), pada tanggal 22 Maret 2019 
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Dalam hal upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan 

pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Blitar sesuai dengan  perjanjian kerjasama antara pihak pemerintah 

daerah  Kabupaten Blitar, Perum Perhutani KPH Blitar dan pihak desa.  Dimana 

pemerintah daerah  Kabupaten Blitar sebagai fasilitator dan regulator  mendapat 

25% bagi hasil, Perum Perhutani KPH Blitar sebagai pemilik lahan  mendapat 

25% bagi hasil, dan pemerintah desa sebagai pengelola mendapat 50% bagi hasil. 

Upaya pengembangan yang dilakukan  pemerintah lebih banyak membangun 

aksesibilitas menuju wisata Pantai Tambakrejo maupun Pantai Serang, penataan  

kawasan wisata mulai dari penataan warung-warung, tempat oleh-oleh, dan area 

parkir, selain itu pemerintah memberikan fasilitas daya tarik yaitu payung pantai, 

dan pembinaan SDM dan pembinaan usaha pariwisata.  

 

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan sektor 

pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Blitar 

Dalam upaya pengembangan pariwisata selalu ada  adanya faktor-faktor 

yang mendukung pengembangan industri pariwisata juga terdapat faktor 

penghambat industri pariwisata, yang berpengaruh sedikit/ bahkan menghentikan 

sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. 

Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Agus selaku 

kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi kreatif mengenai potensi dan 
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kelebihan objek wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo, beliau mengatakan 

bahwa : 

“Kabupaten Blitar memiliki banyak sekali potensi wisata pantai mulai 

dari perbatasan Tulungagung sampai perbatasan Malang,  tetapi masih 

beberapa yang sudah memiliki nama, sudah dikelola dan memilik akses 

jalan. Kalau untuk pantai saya rasa kualitasnya hampir sama ya hanya 

saja kelebihan dari Pantai Tambakrejo  dan Pantai Serang yaitu akses 

jalan  yang mudah dan dari pusat kota lebih dekat, 2 pantai ini sudah 

dikerjasamakan untuk dikelola dan menghasilkan akses jalan bagus, 

event-eventnya banyak dan amenitasnya bagus. Kulinernya banyak 

macamnya dan enak.”
17

 

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Aw Kristaliati selaku kepala Seksi 

Pengembangan Pariwisata, beliau menjelaskan bahwa: 

“Kelebihan dari Pantai Tambakrejo dan Pantai Serang yaitu sudah 

dikelola oleh pemerintah daerah jadi sudah aturan-aturan yang diterapkan 

disana contohnya karcis masuk. Untuk sekarang mulai pertengahan tahun 

2018 pantai jolosutro, Tambakrejo dan serang sudah di PKS-kan yang 

dikelola oleh 3 pihak pemerintah daerah, perhutani dan bumdes selaku 

pemerintah desa. Jadi penghasilan yang diperoleh setiap bulannya akan 

dibagi dengan 3 pihak sesuai prosentasi kerjasama.”
18

 

 

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Arinal Huda 

selaku kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengenai 

potensi dan kelebihan objek wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo, beliau 

mengatakan bahwa : 

“Pariwisata pantai di Kabupaten Blitar ada 41 pantai mulai Kecamatan 

Wates sampai Kecamatan Bakung yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan, namun sampai saat ini masih 9 pantai yang dikelola oleh 

kelompok masyarakat dan 3 diantaranya yaitu Pantai Serang, Pantai 

Tambakrejo, dan Pantai Jolosutro yang sudah dikelola dalam bentuk 

kerjasama antara pemerintah Kabupaten Blitar, Perum Perhutani KPH 

                                                           
17

 Wawancara dengan  Bapak Agus  (kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif), pada tanggal 26 Maret 2019 
18

 Wawancara dengan  ibu Aw Kristaliati (kepala Seksi Pengembangan Pariwisata), pada 

tanggal 26 Maret 2019 
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Blitar dan Pihak Desa. Kelebihan Pantai Serang yaitu punya sejarah 

dengan pahlawan peta, akses jalan sudah dibangun cukup bagus, pihak 

pengelola aktif dalam membuat event-event dan promosi wisata pantai. 

Setiap bulan september diadakan event-event seperti festival layang-

layang, festival seribu barong,  dan festival patung pasir, disana juga ada 

konservasi penyu. Kelebihan dari Pantai Tambakrejo yaitu akses dari 

pusat kota lebih dekat, akses jalan bagus, kulinernya lebih bermacam-

macam, dan setiap tahun ada acara upacara larung sesaji.”
19

 

 

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Dwi Handoko selaku 

Kepala Desa Serang mengenai potensi dan kelebihan objek wisata Pantai Serang 

beliau mengatakan bahwa : 

“Pantai Serang memiliki kelebihan dan ciri khas yang alami yaitu 

pantainya luas, landai, pada musim hujan memiliki sunset yang indah 

tepat di tengah karena Pantai Serang ini menghadap ke barat sehingga bis 

dijadikan swafoto dengan berlatar sunset yang indah. Ciri khas yang 

buatan yaitu memiliki event yang rutin diadakan setiap tahun pada bulan 

September- Oktober dan sudah berjalan selama 4 tahun, yaitu serang 

cultur festival di dalamnya ada festival barong, festival patung pasir, 

festival layang-layang, upacara adat 1 suro larung sesaji. Kulinernya juga 

beragam dan kios-kios sudah ditata, akses jalan mudah, jaringan internet 

untuk berkomunikasi sudah mudah.”
20

 

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Hartono selaku ketua BUMDES 

Serang mengenai potensi dan kelebihan objek wisata Pantai Serang beliau 

mengatakan bahwa : 

“Pantai Serang jika dibandingkan dengan pantai yang lain memiliki garis 

pantai yang lebih panjang, memiliki spot sunset yang bagus, bisa untuk 

surving pada saat gelombanya bagus, koncervasi penyu, mempunyai 

festival pada bulan september yaitu serang  cultul festival yang tahun ini 

sudah memasuki tahun ke lima, adanya upacara adat larung sesaji.”
21

 

 

                                                           
19

 Wawancara dengan  bapak Arinal huda (kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata), pada tanggal 22 Maret 2019 
20

 Wawancara dengan  bapak Dwi Handoko (Kepala Desa Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
21

 Wawancara dengan  bapak Hartono (Ketua BUMDES Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
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Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan  bapak Gembong 

selaku Bendahara Bumdes Tambakrejo, mengenai potensi dan kelebihan objek 

wisata Pantai Tambakrejo, beliau mengatakan bahwa : 

“Pariwisata Pantai Tambakrejo memiliki potensi wisata pantai bagus dan 

memiliiki ciri khas yaitu makanannya yang beranekaragam, adanya 

upacara adat larung sesaji, adanya penyewaan ATV, dan bisa naik perahu 

dengan membayar Rp 10.000 per orang.”
22

 

 

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Aw Kristaliati selaku kepala 

Seksi Pengembangan Pariwisata mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

dalam pengembangan objek wiata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo sebagai 

upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Blitar, beliau mengatakan bahwa : 

“Sarana dan  prasarana yang dibutuhkan yaitu alat – alat kebersihan, 

SDM pengelola, tenaga keamanan, penjaga pantai penarikan retribusi, 

Tempat parkir, mushola,toilet umum.”
23

 

 

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Arinal Huda 

selaku kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengenai 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan objek wiata Pantai 

Serang dan Pantai Tambakrejo sebagai upaya untuk meningkatkan PAD 

Kabupaten Blitar, beliau mengatakan bahwa : 

“kalau sarana dan  prasarana yang dituhkan banyak seperti tempat parkir, 

mushola,toilet, penyediaan air bersih dan ATM dari itu semua yang 

belum ada yaitu ATM.”
24

  

 

                                                           
22

 Wawancara dengan  bapak Gembong ( Bendahara Bumdes), pada tanggal 4 April 2019 
23

 Wawancara dengan  ibu Aw Kristaliati (kepala Seksi Pengembangan Pariwisata), pada 

tanggal 26 Maret 2019 
24

 Wawancara dengan  bapak Arinal huda (kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata), pada tanggal 22 Maret 2019 
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Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Hartono 

selaku ketua BUMDES Serang mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

dalam pengembangan objek wiata Pantai Serang sebagai upaya untuk 

meningkatkan PAD Kabupaten Blitar, beliau mengatakan bahwa : 

“Akses jalan yang bagus, alat-alat penyelamatan di laut, fasilitas 

pengelolaan sampah, mesin traktor untuuk mempercepat penanganan 

sampah”
25

 

 

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan dengan bapak Heru 

Yoni Saputra selaku unit Kepariwisataan Pantai Tambakrejo mengenai sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan objek wiata Pantai Tambakrejo 

sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Blitar, beliau mengatakan 

bahwa : 

“Akses jalan yang layak ini adalah  sarana yang penting untuk menarik 

pengunjung datang lagi , area parkir yang luas, toilet umum, pos pantau 

keselamatan, alat-alat penyelamatan.”
26

 

 

Berikutnya terkait ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan 

objek wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo dipaparkan oleh bapak agus 

selaku kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi kreatif yaitu sebagai 

berikut:  

“Menurut saya fasilitasnya yang ada sudah mencukupi seperti tempat 

parkir, mushola,toilet umum, rambu-rambu peringatan, dan tempat 

sampah tetapi masih ada yang perlu diperbaiki.”
27

 

 

                                                           
25

 Wawancara dengan  bapak Hartono (Ketua BUMDES Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
26

 Wawancara dengan  bapak Heru Yoni Saputra selaku unit Kepariwisataan Pantai 

Tambakrejo 
27

 Wawancara dengan  Bapak Agus  (kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif), pada tanggal 26 Maret 2019 
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Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Hartono selaku ketua BUMDES 

Serang mengenai ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan objek 

wisata Pantai Serang beliau mengatakan bahwa: 

“Fasilitasnya sudah mencukupi tetapi untuk toilet belum adanya untuk 

umum yang sudah ada itu milik warga sehingga pengunjung  yang ingin 

menggunakan toilet harus membayar. Selain itu juga ada  tempat sampah, 

Toilet,area parkir cukup luas,Mushola,Pos pantau,Warung makan yang 

sudah tertata, camping ground  semua dengan kondisi cukup baik.”
28

 

 

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan  bapak Gembong 

selaku Bendahara Bumdes Tambakrejo, mengenai ketersediaan fasilitas yang 

mendukung pengembangan objek wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo 

beliau mengatakan bahwa: 

“Fasilitasnya yang sudah ada dapat dikatakan mencukupi tetapi masih 

ada yang perlu diperbaiki. Fasilitasnya seperti  tempat parkir, 

mushola,toilet umum dan tempat sampah.”
29

 

 

Untuk masalah faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata patai 

serang dan  Pantai Tambakrejo dijelaskan oleh bapak Arinal Huda selaku kepala 

Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata faktor pendukungnya 

sebagai berikut : 

“SDM sudah ada, akses jalan bagus dan dekat dengan kota, memiliki 

daya tarik seperti event yang ada di Pantai Serang yaitu festival layang-

layang, festival seribu barong, festival patung pasir, konservasi penyu 

dan upacara adat larung sesaji setiap 1 suro. Amenitas, meliputi area 

parkir, mushola, toilet, kuliner yang bermacam-macam.”
30

  

 

                                                           
28

 Wawancara dengan  bapak Hartono (Ketua BUMDES Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
29

 Wawancara dengan  bapak Gembong ( Bendahara Bumdes), pada tanggal 4 April 2019 
30

 Wawancara dengan  bapak Arinal huda (kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata), pada tanggal 22 Maret 2019 
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Selanjutnya wawnacara dengna bapak Dwi Handoko selaku Kepala Desa 

Serang mengenai faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata patai 

serang beliau mengatakan bahwa: 

“yang paling penting akses jalan bagus, kesiapan dan kesadaran 

masyarakat tentang pengembangan pariwisata sudah mulai terbentuk 

untuk menciptakan sapta pesona pariwisata, fasilitas umum yang tersedia 

mulai dari toilet, mushola, air bersih, warung kuliner, dan area parkir dan 

regulasi yang jelas dari pemerintah yaitu PKS dengan 3 pihak.”
31

  

 

Berikutnya masalah faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata 

Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo seperti yang dijelaskan oleh bapak Hartono 

selaku ketua BUMDES Serang yaitu : 

“Masalah sampah yang belum memiliki pengelolaan yang efektif. Alat-

alat pengelolaan sampah yang belum ada. Perlengkapan penyelamatan. 

Kurangnya kesadaran pengunjung dan pelaku usaha wisata akan 

pentingnya sapta pesona pariwisata . dari permasalahan kesadaran akan 

sapta pesona sudah dilakukan sosialisasi dan pembinaan SDM.”
32

 

 

Hal serupa dijelaskan oleh bapak Heru Yoni Saputra selaku unit 

Kepariwisataan Pantai Tambakrejo, mengenai faktor penghambat pengembangan 

wisata Pantai Tambakrejo yaitu:  

“Ákses jalan yang kurang bagus dan kurang lebar, kurangnya fasilitas 

bermain anak misalnya ayunan, mainan pasir pantai, kurangnya alat-alat 

penyelamatan.”
33

 

 

                                                           
31

 Wawancara dengan  bapak Dwi Handoko (Kepala Desa Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
32

 Wawancara dengan  bapak Hartono (Ketua BUMDES Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
33

 Wawancara dengan  bapak Heru Yoni Saputra selaku unit Kepariwisataan Pantai 

Tambakrejo 
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Faktor yang mendukung dan menghambat merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembangan sektor pariwisata. Berikut adalah beberapa faktor 

pendukung dan penghambat sektor pariwisata:  

a. faktor yang mendukung pengembangan sektor pariwisatadi Pantai Serang dan 

Pantai Tambakrejo yaitu:  

Daya tarik yang utama dari Pantai Serang yaitu Pantai Serang memiliki 

garis pantai yang lebih panjang dan juga landai. pada musim hujan memiliki 

sunset yang indah tepat di tengah karena Pantai Serang ini menghadap ke barat 

sehingga dapat digunakan  swafoto. memiliki event yang rutin diadakan setiap 

tahun pada bulan September- Oktober dan sudah berjalan selama 4 tahun, yaitu 

serang cultur festival di dalamnya ada festival barong, festival patung pasir, 

festival layang-layang, upacara adat 1 suro larung sesaji. Disana juga ada 

konservasi penyu, camping ground. 

Daya tarik yang utama dari Pantai Tambakrejo yaitu  memiliiki ciri khas 

yaitu makanannya yang beranekaragam. Setiap tahun ada acara upacara larung 

sesaji. Ada pasar ikan. Warung kuliner dan oleh-olehnya sangat banyak dan 

beragam. Adanya upacara adat larung sesaji, adanya penyewaan ATV, dan bisa 

naik perahu dengan membayar Rp 10.000 per orang. 

Kedua pantai ini merupakan pantai yang sudah dikelola oleh pemerintah 

dalam bentuk kerjasama antara pemerintah Kabupaten Blitar, Perum Perhutani 

KPH Blitar dan pihak desa. Memiliki akses jalan bagus dan dekat dengan kota 

Sarana dan prasarana, seperti terdapatnya loket penjualan tiket masuk, area parkir 

yang luas, toilet , masjid, warung-warung makan , tempat sampah, pos pantau 
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keselamatan, rambu-rambu peringatan, jaringan  internet untuk berkomunikasi 

sudah mudah. Adanya petugas pengelolaan, perawatan, dan pelayanan. 

Masyarakat yang mendukung pengembangan wista Pantai Serang dan Pantai 

Tambakrejo 

b. faktor yang menghambat pengembangan sektor pariwisatadi Pantai Serang 

dan Pantai Tambakrejo yaitu 

 Masalah sampah yang belum memiliki pengelolaan yang efektif. Alat-alat 

pengelolaan sampah yang belum ada. Perlengkapan penyelamatan. Kurangnya 

kesadaran pengunjung dan pelaku usaha wisata akan pentingnya sapta pesona 

pariwisata . dari permasalahan kesadaran akan sapta pesona sudah dilakukan 

sosialisasi dan pembinaan SDM. Ákses jalan yang  kurang lebar, kurangnya 

fasilitas bermain anak misalnya ayunan, mainan pasir pantai. 

 

3. Upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah 

daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Blitar ditinjau dari perspektif ekonomi islam 

Upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar ditinjau 

dari perspektif ekonomi islam seperti yang dijelaskan oleh bapak Arinal Huda 

selaku kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengenai 

potensi syariah yang dimiliki Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo, beliau 

mengatakan bahwa : 

“Berbicara syariah kita harus melihat dari beberapa kacamata, di wisata 

pantai kita masih kesulitan untuk membuat wisata syariah karena 
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logikanya kalau syariah pasti ada pembatasan antara laki-laki dan 

perempuan, tetapi di pantai untuk membuat pembatasan itu sangat 

kesulitan.”
34

 

 

selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti oleh bapak Gembong selaku 

Bendahara Bumdes Tambakrejo mengenai potensi syariah yang dimiliki Pantai 

Serang dan Pantai Tambakrejo, beliau mengatakan bahwa : 

“Sebenarnya saya belum bisa membayangkan wisata syariah itu seperti 

apa, karena terdapat beberapa pandangan wisata syariah menurut saya, 

misalkan apakah wisata syariah itu semua wisatawannya harus 

menggunakan jilbab, tidak boleh bercampur antara laki-laki dan 

perempuan. Kalau dilihat dari ketersediaan fasilitas ibadah dan 

ketersediaan makanan yang halal bisa dikatakan memiliki potensi 

syariah. Karena mayoritas penduduk disini adalah muslim sehingga apa 

yang dijual itu selalu bersih dan halal.”
35

  

 

Untuk masalah upaya pengembangan wisata dilihat dari perspektif ekonomi 

islam di  Kabupaten Blitar khusunya di Pantai Serang dan  Pantai Tambakrejo 

seperti dijelaskan oleh bapak Agus selaku kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 

dan Ekonomi kreatif yaitu:  

“sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

mengembangkan wisata berbasis syariah. Saat ini kita masih bersifat 

publik saja karena banyak masyarakat yang kurang bisa menerima 

dengan adanya embel-embel syariah dan juga apabila kita sudah 

menambah label syariah kita harus benar-benar bisa menerapkan sesuai 

aturan-aturan syariah itu membuat kami kesulitan.“
36

 

 

Selanjutnya wawancara dengna bapak Dwi Handoko selaku Kepala Desa 

Serang mengenai upaya pengembangan wisata perspektif ekonomi syariah di  

                                                           
34

 Wawancara dengan  bapak Arinal huda (kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata), pada tanggal 22 Maret 2019 
35

 Wawancara dengan  bapak Gembong ( Bendahara Bumdes), pada tanggal 4 April 2019 
36

 Wawancara dengan  Bapak Agus  (kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif), pada tanggal 26 Maret 2019 
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Kabupaten Blitar khusunya di Pantai Serang dan  Pantai Tambakrejo beliau 

mengatakan bahwa: 

“sampai saat ini untuk pariwisata di Kabupaten Blitar saya rasa masih 

bersifat umum tidak berbasis syariah karena itu sangat membatasi ruang 

gerak pengembangan. Jadi belum ada upaya yang dilakukan pemerintah 

untuk mengembangkan menuju wisata berbasis syariah. Hanya menjaga 

nilai-nilai keislaman dan perilaku masyarakat misalnya kebersihan, 

makanan halal, tidak ada yang menjual minuman keras,  tempat  ibadah, 

adanya acara keislaman di Pantai Serang seperti pengajian, 

sholawatan.”
37

 

 

Berikutnya masalah fasilitas yang sudah ada di objek wisata Pantai Serang 

dan Pantai Tambakrejo sudah memenuhi untuk pengembangan wisata jika dilihat 

perspektif ekonomi syariah seperti yang dijaskan oleh bapak Arinal Huda selaku 

kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata 

“Kalau dari  fasilitas untuk pembedaan toilet laki-laki dan perempuan 

sudah dibedakan dan adanya tempat untuk beribadah kalau murni untuk 

arah pengembangan wisata berbasis syariah belum maksimal.”
38

 

 

Hal serupa dijelaskan oleh bapak Hartono selaku ketua BUMDES Serang, 

mengenai fasilitas yang sudah ada di objek wisata Pantai Serang dan Pantai 

Tambakrejo sudah memenuhi untuk pengembangan wisata jika dilihat perspektif 

ekonomi syariah yaitu  

“Kalau fasilitas yang ada saya rasa belum maksimal untuk 

pengembangan wisata berbasis syariah karena masih sangat minim, 

hanya ada tempat ibadah, toilet, air bersih, tetapi tidak memiliki standar 

yang digunakan untuk menuju wisata syariah.”
39

 

 

                                                           
37

 Wawancara dengan  bapak Dwi Handoko (Kepala Desa Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
38

 Wawancara dengan  bapak Arinal huda (kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Usaha Pariwisata), pada tanggal 22 Maret 2019 
39

 Wawancara dengan  bapak Hartono (Ketua BUMDES Serang), pada tanggal 31 Maret 

2019 
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Upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar ditinjau 

dari perspektif ekonomi islam belum ada tetapi tetap  menjaga nilai-nilai 

keislaman dan perilaku  masyarakat misalnya kebersihan, makanan halal, tempat 

ibadah, adanya acara keislaman tetap dilakukan. Dari segi fasilitas yang ada 

meskipun ada fasilitas beribadah, toilet, air bersih tetapi tidak memiliki standar 

yang digunakan untuk menuju wisata berbasis syariah.  

 

C. Analisis Data  

1. Analisis Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata yang Dilakukan 

Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Blitar 

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya pengembangan 

sektor pariwisata di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo dilakukan dengan cara 

melakukan perjanjian kerjasama dengan 3 pihak yaitu pihak pertama Perum 

Perhutani KPH Blitar sebagai pemilik lahan. Pihak kedua Pemerintah Daerah 

yaitu Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar 

sebagai regulator dan fasilitator. Pihak ketiga Pemerintah Desa sebagai pengelola. 

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama harga tiket masuk Rp7000,- ini sudah 

termasuk asuransi jiwa Rp500,- . Pendapatan dari tiket masuk akan dibagi dengan 

3 pihak 25% pihak pertama, 25% pihak kedua, 50% pihak ketiga  setelah kurangi 

kewajiban membayar pajak dan asuransi disetiap bulan.  
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Selain menetapkan regulasi yang jelas juga  melakukan pengembangan 

sebagai berikut : 

a. obyek dan daya tarik wisata 

Memiliki daya tarik wisata juga terdapat pada Pantai Serang dan panti 

Tambakrejo yaitu dari adanya akses jalan yang mudah dijangkau dengan 

mengunakan motor maupun mobil. Dekat dengan pusat kota Pantai Serang 

berjarak 26 km dari pusat kota dan Pantai Tambakrejo berjarak 24 km dari 

pusat kota. Dan setiap pantai memiliki ciri khas tersendiri yaitu Pantai Serang 

terkenal dengan event yang diadakan setiap tahun yaitu serang cultur festifal. 

Pantai Tambakrejo terkenal dengan kulinernya dan upacaya adat larung sesaji.  

b. Prasaran pariwisata  

Prasarana yang telah dikembangkan oleh pemerintah di Pantai Serang 

dan Pantai Tambakrejo yaitu  dengan membangun dan perbaikan akses jalan 

yang sangat menunjang dalam pengembangan objek wisata karena akses yang 

bagus dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Memperbaiki 

jembatan sungai klatak. Penyediaan air bersih. Membangun portal penarikan 

tiket masuk. Penyediaan pos pantau keselamatan. 

c. Sarana wisata 

Penyediaan sarana yang ada di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo itu 

memiliki kesamaan karena sama-sama wisata pantai yaitu disediakan sarana 

MCK yang merupakan usaha masyarakat sekitar. Sarana untuk beribadah di 

Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo disediakan mushola dan alat sholat. Di 

kawasan wisata pantai ada banyak warung kuliner dan oleh-oleh yang sampai 
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sekarang masih dalam proses penataan agar lebih rapi. Banyak disediakan 

tempat sampah. 

d. Tata laksana /Infrastruktur 

Tata laksana / infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata   di 

Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo yaitu menyediakan air bersih dikawasan 

pariwisata baik dari sumur maupun dari PDAM. Meskipun dari pengelolaan 

sampah belum maksimal tetapi sudah memiliki upaya penanganan sampah 

dengan dikumpulkan dan dibakar. Untuk sistem komunikasi yang mudah. 

Selanjutnya dalam hal keamanan dan keselamatan pengelola pantai memiliki 

petugas yang bertugas memantau para wisatawan yang dibantu oleh warga 

setempat untuk mengingatkan para wisatawan untuk tidak mandi dilaut saat 

sedang pasang, dan memasang rambu-rambu peringatan.  

e. Masyarakat (lingkungan) 

Dalam pengembangan  pariwista selalu ada campur tangan masyarakat 

sekitar dan pelaku usaha pariwisata, sehingga pamerintah mengajak 

masyarakat sekitar daerah tujuan wisata agar menyadari peran, fungsi dan 

manfaat pariwisata, serta merangsang masyarakat untuk peduli dengan 

penciptaan sapta pesona pariwisata. Melakukan sosialisasi dan pelatihan 

terhadap para pelaku usaha pariwisata untuk lebih memahami kewajibannya 

dalam melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

f. Promosi 

Cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memasarkan wisata Pantai 

Serang dan Pantai Tambakrejo sangat berpengaruh bagi kelangsungan 
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kegiatan wisata dan tingkat kunjungan wisata. Adapun strategi pemasarannya 

yaitu : 

1. Melakukan promosi baik melalui media sosial seperti facebook, 

instagram, website dan aplikasi amazing blitar sebagai pemandu wisata 

elektronik.  Didalamnya terdapat  informasi destinasi wisata lebih mudah 

ada lebih dari 10 kategori destinasi wisata mulai dari wisata alam, candi, 

wisata pantai, wisata sejarah, wisata kuliner, hingga wisata religi. Setiap 

destinasi wisata dilengkapi dengan deskripsi singkat tentang destinasi 

tujuan dan teknologi Global Positioning System (GPS), Augmented 

Reality (AR) dan Google Maps.  

2. Menyelenggarakan event kepariwisataan dan budaya untuk menarik 

wisatawan. seperti setiap 1 suro ada upacara adat larung sesaji, serang 

cultur festival di dalamnya ada festival barong, festival patung pasir, dan 

festival layang-layang 

3. Mengikuti pameran promosi pariwisata seperti,  majapahit travel fair pada 

bulan April-Mei di grand city, Surabaya 

 

2. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Pengembangan Sektor 

Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Blitar 

Dari hasil temuan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam 

pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD Kabupaten Blitar di 
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Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo memiliki faktor pendukung dan faktor 

penghambat.  

a. Faktor yang mendukung pengembangan sektor pariwisata di Pantai Serang 

dan Pantai Tambakrejo yaitu:  

1. Daya tarik  

Daya tarik yang utama dari Pantai Serang yaitu Pantai Serang lain memiliki 

garis pantai yang lebih panjang dan juga landai. pada musim hujan memiliki 

sunset yang indah tepat di tengah karena Pantai Serang ini menghadap ke barat 

sehingga dapat digunakan  swafoto. memiliki event yang rutin diadakan setiap 

tahun pada bulan September- Oktober dan sudah berjalan selama 4 tahun, yaitu 

serang cultur festival di dalamnya ada festival barong, festival patung pasir, 

festival layang-layang, upacara adat 1 suro larung sesaji. Disana juga ada 

konservasi penyu, camping ground. 

Daya tarik yang utama dari Pantai Tambakrejo yaitu  memiliiki ciri khas 

yaitu makanannya yang beranekaragam. Setiap tahun ada acara upacara larung 

sesaji. Ada pasar ikan. Warung kuliner dan oleh-olehnya sangat banyak dan 

beragam. Adanya upacara adat larung sesaji, adanya penyewaan ATV, dan bisa 

naik perahu dengan membayar Rp 10.000 per orang. 

2. Sarana dan prasarana wisata   

Sarana dan prasarana yang terdapat di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo 

yaitu terdapatnya loket penjualan tiket masuk, lahan parkir yang luas, MCK , 

masjid, warung-warung makan , tempat sampah, pos pantau keselamatan, rambu-

rambu peringatan, jaringan  internet untuk berkomunikasi sudah mudah. Tanpa 
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adanya sarana dan prasarana yang mendukung wisatawan akan enggan untuk 

mengunjungi. Dalam hal ini kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan 

merupakan faktor penentu berhasilnya pengembangan industri pariwisata 

pemerintah. 

3. Pengelolaan, perawatan, pelayanan Dalam 

pengelolaan, perawatan dan pelayanan obyek wisata Pantai Serang dan 

Pantai Tambakrejo dikelola oleh 3 pihak yaitu Perum Perhutani KPH Blitar, 

Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan 

Olahraga dan Pemerintah Desa. Pelayanan yang baik dan sikap ramah taman yang 

di lakukan oleh pihak pengelola dan masyarakat sekitar merupakan faktor yang 

penting dalam bidang pariwisata. Sikap ramah tamah yang dilakukan oleh 

pengelola dan masyarakat sekitar membuat pengunjung merasa nyaman dan betah 

berada di obyek wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo.   

4. Akomodasi 

Akomodasi yang tersedia di objek wisata Pantai Serang dan Pantai 

Tambakrejo berupa tempat untuk peristirahatan para wisatawan. hotel di sekitar 

lokasi belum ada yang ada hotel di sekitar pusat kota. 

5. Kondisi masyarakat 

Meningkatkan sektor pariwisata tentu akan meningkatkan sektor ekonomi di 

kawasan tempat wisata. Sehingga perlu dibangun kesadaran kolektif dari seluruh 

lapisan masyarakat sehingga mampu memberikan kesan yang bagus bagi 

pariwisata. Sikap ramah tamah, sikap keterbukaan masyarakat terhadap wisatawan 
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serta sikap tolong menolong yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada wisatawan 

membuat para wisatawan merasa nyaman.  

b. Faktor penghambat 

Faktor yang menghambat pengembangan sektor pariwisata di Pantai Serang 

dan Pantai Tambakrejo yaitu masalah sampah yang belum memiliki pengelolaan 

yang efektif. Alat-alat pengelolaan sampah yang belum ada. Perlengkapan 

penyelamatan. Kurangnya kesadaran pengunjung dan pelaku usaha wisata akan 

pentingnya sapta pesona pariwisata. Ákses jalan yang  kurang lebar, kurangnya 

fasilitas bermain anak misalnya ayunan, mainan pasir pantai. 

Adapun cara mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut pemerintah 

melakukan sosialisasi dan pembinaan SDM untuk menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya sapta pesona pariwisata. Melakukan perencanaan dan koordinasi 

tentang pengadaan alat-alat pengelolaan sampah, perlengkapan alat-alat 

penyelamatan.  

 

3. Analisi Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata yang Dilakukan 

Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Blitar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam 

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa upaya 

pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar ditinjau dari 

perspektif ekonomi islam belum ada tetapi tetap  menjaga nilai-nilai keislaman 

dan perilaku  masyarakat seperti : 
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a. Mewujudkan kemaslahatan umum 

Dalam hal ini pengelolaan wisata tidak hanya untuk mencari kentungan 

untuk pemerintah tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, 

menjaga dan melestarikan alam.  

b. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan 

Bekerjasama dengan para kelompok sadar wisata dan juga masyarakat 

setempat untuk tetap peduli terhadap lingkungan mulai dari mengadakan kegiatan 

bersih pantai  setiap hari jumat, mengumpulkan dan membakar sampah dari 

warung-warung makanan dan pengunjung. Disediakannya banyak tempat sampah 

di area pantai. Untuk sanitasi di kawasan pantai tersedia toilet-toilet milik warga 

yang disewakan sehingga para pemiliknya selalu menjaga kebersihan agar para 

pengunjung nyaman saat menggunakan.  

c. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak 

melanggar prinsip syariah 

Salah satu aset budaya yang tetap di lestarikan sampai sekarang yang berada 

di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo Kabupaten Blitar, yang di kenal dengan 

“Larung Sesaji”  yaitu kebudayaan melarungkan beberapa macam sesaji yang 

ditata dan disusun  rapi di atas wadah yang terbuat dari bambu dan berisikan 

beberapa hasil bumi serta kepala sapi yang kemudian di larungkan atau 

dihanyutkan ke tengah laut. Kebudayaan tersebut dilakukan satu tahun sekali 

tepatnya pada tanggal 1 Muharram menurut kalender Islam pada bulan Suro, yang 

masih dilestarikan oleh masyarakat sampai sekarang. Tujuan dari kegiatan ini 

sebagai wujud syukur kepada Tuhan YME, karena telah melimpahkan rejeki 
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kepada masyarakat. Harapannya, rejeki berupa kesehatan, panen yang melimpah 

kedepannya jauh lebih baik. Dalam pelaksanaannya tetap berprinsip pada ajaran 

islam meskipun masih ada pernak-pernik yang mengandung unsur kejawen. 

Selain melestarikan kebudayaan juga mengadakan acara keislaman tetap 

dilakukan seperti pengajian dan sholawatan setiap tahun. 

d. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi 

persyaratan syariah 

Untuk penyediaan fasilitas ibadah di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo 

sudah sesuai, berada dikawasan wisata pantai dan disediakan air bersih serta alat 

sholat. 

e. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat 

Halal MUI 

Penduduk Kabupaten Blitar mayoritas beragama islam jadi untuk 

menemukan makanan yang halal sangatlah mudah apalagi di wisata Pantai Serang 

dan Pantai Tambakrejo banyak sekali warung kuliner yang menyediakan aneka 

masakan hasil tangkapan dari laut yang masih segar. 

f. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendaptan asli Daerah dari wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo itu 

berasal dari pajak dan bagi hasil dari perolehan tiket masuk setelah dikurangi 

pajak dan asuransi jiwa. Porsi bagi hasil sesuai dengan perjanjian dengan 3 pihak 

yaitu Perun Perhutani KPH Blitar, Pemerintah Daerah disini Dinas Pariwisata 

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, dan Pemerintah Desa.  
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Meskipun dari pengembangan wisata segi fasilitas dan administrasi yang 

ada tidak memiliki standar yang digunakan untuk menuju wisata berbasis syariah 

tetapi sudah dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dan tetap memelihara 

toleransi serta nilai-nilai islam.  


