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 ABSTRAK 

 

Tri Amriani Amanda  (E  211  16  015),  Strategi Pengembangan 
Pariwisata di Kota Parepare oleh Dinas Olahraga Pemuda dan 
Pariwisata Kota Parepare, xiv + 128 halaman +   15 tabel  + 7   
gambar  +  43 pustaka   +  11  lampiran. Dibimbing oleh Prof. 
Dr. Muh Nursadik, M.P.M dan Dr. Hasniati, M.Si 

 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui strategi yang 

digunakan oleh Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata dalam 
pengembangan pariwisata Kota Parepare berdasarkan analisis SWOT.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan 
jenis data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara 
serta dokumen terkait pengembangan pariwisata. Adapun fokus penelitian 
ini adalah memfokuskan pada strategi yang dilakukan oleh Dinas Olahraga 
Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare sebagai pihak yang berwenang 
dalam pengembangan pariwisata di Kota Parepare. Penelitian ini 
menggunakan analisis SWOT untuk menyusun strategi yang tepat dalam 
mengembangkan pariwisata di lokasi penelitian. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kota Parepare memiliki 
banyak potensi wisata yang dapat dikunjungi. Selain itu strategi 
pengembangan pariwisata menunjukkan bahwa Pemerintah setempat 
masih memprioritaskan pengembangan kawasan objek wisata di wilayah 
perkotaan. Wilayah perkotaan menjadi jalur strategis pengembangan daya 
tarik wisata, terdapat beragam potensi daya tarik wisata, antara lain alam, 
budaya, sejarah, pendidikan, wisata belanja, serta wisata kuliner. Secara 
keseluruhan Kota Parepare masih dalam kategori Kota port of call 
(persinggahan) belum menjadi tourist destination, sebab masih banyak 
kawasan objek wisata yang perlu diperhatikan, dirawat, dan dioptimalkan 
pengembangannya menjadi sebuah daya tarik besar sehingga Kota 
Parepare tidak kalah eksis dengan kota-kota lain dalam aspek 
kepariwisataannya.  

 

Kata Kunci : Pariwisata, Strategi, Analisis SWOT 
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 ABSTRACT 
 

Tri Amriani Amanda (E 211 16 015), Tourism Development 
Strategies in the City of Parepare by Sport, Youth and Tourism 
Department, XIV + 128 pages + 15 tables + 7 images + 43 
libraries + 11 appendices. Guided by Prof. Dr. Muh Nursadik, 
M.P.M and Dr. Hasniati, M.Si 
 

This research aims to analyse the strategy used by Sport, Youth 
and Tourism Department according to SWOT Analysis. 

This research used qualitative descriptive approach with primary 
and secondary data types which is collected by observation, interview and 
documentation related to tourism development. Also the focusing of this 
research is focused on the strategy which is done by Sport, Youth and 
Tourism Department in Parepare city. This study used SWOT Analysis to 
devise appropriate strategies for developing tourism at the research site.  

The results explained that Parepare city has many tourism potential 
that can be visited. Furthermore, the tourism development strategy shows 
that the local government still put a priority in development of tourism place 
in metropolitan area. In Metropolitan area become strategic pathways for 
tourist attraction, these include natural tourism, cultural, history, education, 
shopping, and culinary tourism. Overall, Parepare city is still in the category 
of port of call not being tourist destination yet. Because there are many 
tourism places which is need to be attempted, treated and optimized that 
development to be a big attractions. So that Parepare city can become an 
existing tourism place that would likely than any other city.  

 

Keywords : Tourism, Strategy, SWOT Analysis.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk 

sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan 

maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat 

yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut 

guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang 

beranekaragam. Apabila ditinjau secara etomologi Yoeti dalam Octavia 

(2015: 30) istilah pariwisata sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang 

memiliki persamaan makna dengan tour, yang berarti berputar putar dari 

suatu tempat ke tempat lain. hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa 

kata “pariwisata” terdiri dari dua suku kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. “pari” 

yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan “wisata” 

yang berarti perjalanan, bepergian”. 

Pentingnya pengembangan pariwisata membuat Indonesia, dalam 

hal ini Pemerintah Indonesia melalui Garis-garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) mengharapkan sektor pariwisata dapat memainkan peran 

strategis sebagai sumber pendapatan dan devisa nasional, pencipta 

kesempatan kerja dan berusaha, sekaligus sebagai media untuk 

melestarikan nilai-nilai budaya.  
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 Oleh sebab itu pada bidang pariwisata khususnya jika mampu 

dikembangkan dan dikelola lebih optimal maka target sebagai kota wisata 

dapat terealisasi lebih cepat. Mengingat begitu besarnya potensi di 

bidang wisata sebagai industri yang mampu menopang pembangunan 

perekonomian nasional dan daerah. 

Menurut Jackson (dalam Gde Pitana, 2005: 101) suatu daerah 

yang berkembang menjadi sebuah destinasi wisata dipengaruhi oleh 

beberapa hal yang penting, seperti. 

1. Menarik untuk klien 

2. Fasilitas-fasilitas dan atraksi 

3. Lokasi geografis 

4. Jalur transportasi 

5. Stabilitas politik 

6. Lingkungan yang sehat 

7. Tidak ada larangan/batasan pemerintah 

Leiper (dalam Gde Pitana, 2005: 99) mengemukakan bahwa suatu 

daerah tujuan wisata (destinasi wisata) adalah sebuah susunan 

sistematis dari tiga elemen. Seorang dengan kebutuhan wisata adalah 

inti/pangkal (keistimewaan apa saja atau karekteristik suatu tempat yang 

akan mereka kunjungi) dan sedikitnya satu penanda (inti informasi). 

Seseorang melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang menjadi daya tarik yang membuat seseorang rela melakukan 

perjalanan yang jauh dan menghabiskan dana cukup besar. Suatu daerah 

harus memiliki potensi daya tarik yang besar agar para wisatawan mau 

menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi wisata.  
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Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 

2009 tentang kepariwisataan, menjelaskan bahwa Daerah tujuan wisata 

dapat disebut juga dengan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis 

yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya 

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 

aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 

terwujudnya kepariwisataan. 

Kota Parepare adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

yang memiliki luas wilayah 99,33 km2 serta memiliki posisi strategis 

karena terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik 

arah Utara-Selatan maupun Timur-Barat.  

Seiring banyaknya event yang digelar di Kota Parepare, baik 

terkait wisata dan bisnis membuat Walikota Parepare (H.M.Taufan Pawe) 

ingin menjadikan Parepare sebagai kota destinasi wisata. Oleh sebab itu, 

upaya Pemerintah Kota Parepare dalam rencana pembangunan yang 

menekankan pada tiga sektor utama, yaitu: pendidikan, pelayanan 

kesehatan, serta pariwisata.   

Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata (OPP) selaku lembaga 

yang mengemban tanggung jawab kepariwisataan daerah telah 

menyusun tiga pilar, yakni memperkuat pendidikan kepemudaan, 

kesehatan olahraga, serta menjadikan Kota Parepare sebagai kota tujuan 

wisata pada dataran tinggi. 

Pengembangan kepariwisataan tidak akan terlepas dari unsur fisik 

dan non-fisik. Unsur-unsur fisik dan non-fisik tersebut akan menjadi 
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pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan daya dukung obyek dan 

pertimbangan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pengembangan 

dampak-dampak yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata. 

Pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata harus 

didasarkan pada perencanaan pengembangan pariwisata.  

Pengembangan pariwisata secara sistematis dan arah 

pengelolaan itu sendiri sangat membutuhkan perhatian pemerintah, 

sebagaimana tercermin dalam pembentukan atau pengakuan terhadap 

Organisasi Pariwisata Nasional. Pemerintah daerah memiliki peran 

penting dalam pengembangan pariwisata dan berperan sebagai alat 

pengawasan kegiatan pariwisata sehingga diharapkan dapat 

memaksimalkan potensi daerah tujuan wisata.  

Kota parepare mempunyai banyak tempat sebagai destinasi 

wisata yang potensial dan sudah berjalan selama ini. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari Buku Panduan Wisata DISPORAPAR 

(Tourism Guiding Book of Parepare )  menyebutkan bahwa Kawasan 

wisata seperti Lumpue dan Tonrangeng yang menyajikan wisata 

pemandangan alam berupa pantai khas tropis, kawasan ini terletak di 

Kecamatan Bacukiki Barat. Selanjutnya Kebun Raya Jompie yang 

menawarkan wisata hutan kota, terletak di Kecamatan Soreang. Tempat 

ini menyimpan keanekaragaman hayati khas tanaman endemik serta 

fauna seperti berbagai jenis burung. Lalu Kawasan Bilalangnge (Gua 

Kelelawar) dan Air Terjun Tompangnge yang berada di Kecamatan 

Bacukiki. Beberapa spot lainnya seperti Monumen Cinta Sejati Habibie-

Ainun, Tonrangeng River Side, Taman Syariah, Pasar Senggol, kemudian 
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kepariwisataan di kota parepare turut diramaikan dengan festival budaya 

yang ditampilkan seperti Festival Salo Karajae, Festival Cinta Sejati 

Habibie-Ainun, dan Festival Mallipa.  

Namun pada kenyataannya potensi yang dimiliki Kota Parepare, 

pemerintah dalam hal ini Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata belum 

melakukan pemerataan pembangunan pariwisata. Menurut hasil 

pengamatan penulis pada 2019, Kawasan wisata seperti Pantai Lumpue 

dan Kebun Raya Jompie belum memiliki stakeholder yang tetap atau para 

penjaga Kawasan tersebut bukan dari pihak Dinas Olahraga Pemuda dan 

Pariwisata, selain itu sarana dan prasarana belum memadai dari 

beberapa Kawasan wisata. Permasalahan kebersihan nampaknya masih 

memerlukan penanganan lebih.  Hal ini juga didukung berdasarkan 

penelitian oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dalam Kelompok 

Penelitian Parepare mengenai Analisis Kesiapan Kota Parepare dalam 

Menangani Wisata Kapal Pesiar menyebutkan beberapa kekurangan 

atraksi wisata di Kota Parepare, yakni masih adanya atraksi wisata yang 

kurang terawat dan tidak terkelola dengan baik.  

Kota Parepare memiliki peluang yang cukup baik terhadap 

potensi-potensi wisata, namun belum memiliki daya Tarik yang dapat 

ditawarkan kepada wisatawan. Fasilitas wisata yang dimiliki Kota 

Parepare masih dinilai kurang, seperti di beberapa kawasan wisata tidak 

memiliki keberadaan stakeholder yang jelas, serta kurang tersedianya 

souvenir shop. Selain itu penginformasian destinasi wisata yang ada di 

kota parepare dinilai penting untuk ditingkatkan guna mencapai sasaran 

pembangunan kepariwisataan daerah yang telah tertuang pada Rencana 
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Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2016-2031. Oleh sebab itu, 

maka dirasa pentingnya kiat-kiat pemerintah daerah setempat dalam hal 

ini Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata dalam meningkatkan strategi 

pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan Kota Parepare sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2031.  

Sebagai lembaga yang terkait mengelola segala hal 

kepariwisataan Kota Parepare, Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata 

(DISPORAPAR) masih akan terus menggenjot kepariwisataan kota 

Parepare guna mewujudkan Kota Parepare sebagai Industri Pariwisata 

Berbasis Sumberdaya Lokal didukung Budaya, Berdaya Saing, Menuju 

Masyarakat Mandiri, Maju dan Sejahtera. Sebab Kota Parepare memiliki 

potensi wisata yang menjanjikan, destinasi wisata pun akan terus dikelola 

secara optimal agar target sebagai kota wisata tersebut dapat terealisasi 

lebih cepat.  

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Kota Parepare 

memiliki potensi wisata yang besar apabila dikelola dan dikembangkan 

dengan tepat. Maka hal tersebut tentu akan menjadi daya tarik wisata 

serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan menunjang 

pendapatan asli daerah (PAD). Maka penulis mengambil judul : 

“STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA PAREPARE 

OLEH DINAS OLAHRAGA PEMUDA DAN PARIWISATA KOTA 

PAREPARE ”  
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I. 2 Rumusan Masalah  

 

1. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

dimiliki oleh potensi objek wisata Kota Parepare ? 

2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Olahraga Pemuda 

dan Pariwisata Kota Parepare ? 

I. 3 Tujuan Penelitian  

 

1. Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

dimiliki oleh  potensi wisata di Kota Parepare. 

2. Mengetahui strategi yang digunakan oleh Dinas Olahraga Pemuda 

dan Pariwisata dalam pengembangan pariwisata Kota Parepare 

berdasarkan analisis SWOT. 

I. 4 Manfaat Penelitian  

 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media 

informasi guna menambah wawasan terkait pengelolaan dan 

pengembangan potensi wisata suatu daerah. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan 

masukan/evaluasi bagi Pemerintah dalam meningkatkan 

pengembangan pariwisata yang ada di Kota Parepare. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II. 1 Konsep Strategi  

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani 

merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. 

Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran 

yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai 

tujuan. Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada 

tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau 

upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.  

II. 1. 1 Definisi Strategi dan Manajemen Strategi 

Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau 

rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan 

dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan 

yang utuh. Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner 

seperti yang dikutip dalam Rangkuti (1998: 4) menyatakan bahwa strategi 

merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap 

peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal 

yang dapat mempengaruhi organisasi. Hax dan Majluf (1991) 

merumuskan rumusan yang komprehensif terkait strategi ialah : 
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1. Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral 

2. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian 

sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi 

sumber daya 

3. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti 

organisasi 

4. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama 

dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan 

ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta 

kelemahannya 

5. Melibatkan semua tingkat hierarki dan organisasi.  

Menurut Pearce dan Robinson (1997:20) manajemen strategi 

didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang 

menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) 

rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan. Sedangkan menurut Griffin (2004:226),  manajemen strategi 

atau strategis (strategic management) adalah cara untuk menanggapi 

peluang dan tantangan bisnis. Manajemen strategis merupakan proses 

manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk 

memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif. 

Strategi yang efektif adalah strategi yang mendorong terciptanya 

keselarasan yang sempyurna antara organisasi dengan lingkungannya 

dan dengan pencapaian tujuan strategisnya. Manajemen strategi adalah 

suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan 
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berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut memberikan 

dampak positif bagi organisasi secara jangka panjang. 

II. 1. 2 Elemen-elemen Strategi 

Berikut beberapa macam elemen-elemen strategi dalam buku 

(Salusu, 1996: 88) : 

1. Seni Situasional 

Sejarah strategi berawal pada masa transisi dari militer ke 

organisasi, strategi dipandang sebagai suatu seni situasional, yaitu suatu 

keterampilan seorang pejabat eksekutif mendesain keputusan yang 

didasarkan pada sumber daya organisasi, nilai-nilai manajerial, dan 

melihat peluang, juga tantangan dari lingkungan.  

2. Tujuan dan Sasaran 

Ada 3 komponen penting di dalam sebuah strategi, seperti adanya 

tujuan dan sasaran, cara bertindak, dan alokasi sumber daya untuk 

mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini strategi dapat disimpulkan 

sebagai sasaran serta pola yang dirangkai/dibuat sedemikian rupa, yaitu 

menjadikan suatu organisasi tersebut menggeluti bisnis apa, serta akan 

menjadi apa sebuah organisasi itu.  

3. Produk (Keunggulan Kompetitif)  

Strategi itu sendiri adalah sebuah produk/lingkup pasar, 

keunggulan kompetitif dan sinergi. Strategi mencakup ruang lingkup 

yang dapat diartikan dalam kesesuaian produk atau pasar dengan 

wilayah tertentu. 



11 
 
 

4. Kebijakan dan Program 

Dalam melihat gejala strategi, pandangan baru muncul oleh 

Steiner dan Miner bahwa strategi tidak hanya merujuk pada visi, misi, 

tujuan, sasaran organisasi yang mendasar. Namun juga “strategi 

kebijakan dan program” serta metode yang diperluas untuk menjamin 

strategi itu dilaksanakan guna mencapai tujuan organisasi. 

5. Destinasi 

Hatten dan Hatten dalam (Salusu, 2015) berpandangan bahwa 

strategi sebagai suatu rute menuju ke tempat persinggahan terakhir. 

Dengan symbol sasaran adalah tempat perhentian. Menetapkan suatu 

tempat perhentian atau destinasi merupakan pilihan sasaran. Memilih rute 

melambangkan keputusan. Mengemudikan kendaraan sepanjang rute itu 

adalah pelaksanaan dan keputusan tersebut. tujuan itu adalah hal yang 

penting, sebab menunjuk pada apa yang ingin dicapai di masa yang akan 

datang. 

6. Sumber Daya dan Lingkungan 

Manajemen strategi adalah suatu proses berkelanjutan yang 

mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi terhadap 

peluang di dalam lingkungan.faktor lingkungan telah dipandang 

memainkan peranan utama sebagai sesuatu hal yang menghasilkan.  

7. Program Bertindak 

Definisi oleh Koontz (1976) lalu didukung oleh Kreitner (1980),  
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bahwa strategi sebagai program bertindak dengan tekad memanfaatkan 

sumber daya sebaik-baiknya untuk mencapai misi utama organisasi. 

8. Formulasi Strategi, Arus Keputusan 

Konsep formulasi strategi mencakup beberapa hal pokok , antara 

lain (1) prakiraan mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman 

dan peluang; (2) perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan 

organisasi dalam wilayah pemasaran produk tertentu; (3) identifikasi 

tujuan, sasaran serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai; (4) 

syarat-syarat untuk memilih suatu strategi tertentu yang dapat 

dilaksanakan secara efisien dan efektif (Guth, 1976). 

II. 1. 3 Tipe-tipe Strategi 

Menurut Rangkuti (2000, p6-7) pada prinsipnya strategi dapat 

dikelompokkan berdasarkan 3 tipe strategi, yaitu : 

1. Strategi Manajemen  

Strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi 

pengembangan strategi secara makro, misalnya: strategi pengembangan 

produk, penetapan harga, akuisisi, pengembangan pasar, dan 

sebagainya. 

2. Strategi Investasi 

Suatu kegiatan (strategi) yang berorientasi pada investasi. 

Misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang 

agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, 
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strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, 

dan sebagainya. 

3. Strategi Bisnis 

Secara fungsional strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi 

manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau 

operasional, strategi distribusi, dan sebagainya. 

II. 1. 4 Cara Melakukan Manajemen Strategi 

1. Penyusunan Strategi 

Pada dasarnya penyusunan strategi terdiri dari 3 fase, yaitu 

penilaian keperluan penyusunan strategi, analisis situasi (internal dan 

eksternal),  serta pemilihan strategi. Berikut diagram fase-fase 

penyusunan strategi : 

 

 

Sumber: Tisnawati, dan Saefullah (135: 2005)   

(Gambar II. 1 Diagram fase penyusunan strategi) 

1. Penilaian Keperluan Penyusunan Strategi 

Fase ini merupakan fase yang memakan waktu cukup lama, 

sebab banyaknya pertimbangan yang didasarkan pada baik buruknya 

strategi yang dijalankan, apakah sudah sesuai tuntutan perubahan di 

lingkungan atau sebaliknya. Perlu dipikirkan secara matang agar siap 

dijalankan sebuah strategi tersebut. 

Penilaian 
keperluan  

Analisis 
situasi 

Pemilihan 
Strategi  

Implementasi 
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2. Analisis Situasi  

Fase ini merupakan tahapan dalam memandang peluang dan 

ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi. Salah satu pendekatan 

yang digunakan dalam fase ini adalah analisis SWOT (Strenght, 

Weakness, Oppurtunities, Threat). Analisis ini didasarkan pada analisa 

kekuatan, kelemahan yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang telah 

dimiliki oleh organisasi. Adapun analisa mengenai peluang dan tantangan 

terkait faktor-faktor yang dihadapi oleh organisasi dari pihak eksternal, 

seperti: jumlah pesaing, jumlah kebutuhan, minat masyarakat, dan lain 

sebagainya. 

3. Pemilihan Strategi 

Setelah melakukan penilaian keperluan, lalu menganalisa faktor 

eksternal dan internal, maka selanjutnya perlu menentukan alternatif 

strategi. 

2. Proses Manajemen Strategi  

1. Perencanaan Strategi : Proses ini merupakan serangkaian tahap awal 

yang diawali penentuan tujuan, kemudian menyusun strategi. 

2. Implementasi Strategi : Proses ini mencakup implementasi yang 

dijalankan berdasarkan strategi yang dipilih, serta pengendalian atas 

implementasi yang dilakukan.   
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Sumber: Tisnawati, dan Saefullah (137: 2005) 

(Gambar II. 2 Proses manajemen strategi) 

II. 1. 5 Manajemen Stratejik pada Sektor Publik 

 

Manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai seni dan 

pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan 

sebuah organisasi mencapai tujuannya. Bidang ilmu ini melihat 

pengelolaan organisasi secara menyeluruh dan berusaha menjawab 

tantagan perubahan lingkungan. Ciri khusus manajemen strategis adalah 

penekanan pada pengambilan keputusan strategis, keputusan strategis 

berhubungan dengan masa yang akan datang dalam jangka panjang 

untuk organisasi secara keseluruhan. 

Penentuan 
Tujuan 

Penyusunan 
Strategi 

Administrasi 
Pengendalian 

Strategi 

Perencanaan Strategi 

Implementasi Strategi 
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Strategi ini memiliki beberapa sifat antara lain : 

1. Menyatu (unified) : yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian 

dalam organisasi atau perusahaan 

2. Menyeluruh (comprehensive) : yaitu mencakup seluruh aspek 

dalam suatu organisasi atau perusahaan 

3. Integral (integrated) : yaitu seluruh strategi akan cocok/sesuai dari 

seluruh tingkatan (corporate, business and functional).  

Menurut Bilung (2016:119) dengan analisis SWOT memungkinkan 

perusahaan/organisasi publik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi baik positif maupun negatif dari dalam dan dari luar 

organisasi. Peran kunci dari SWOT adalah untuk membantu 

mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang dapat 

mempengaruhi perencanaan strategi dan pengambilan keputusan, tujuan 

yang dapat diterapkan pada hampir semua aspek industri 

II. 2 Teori Analisis SWOT 

Menurut Rangkuti (2003), SWOT (Strenght, Weakness, 

Oppurtinity, and Threat) adalah identitas berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi pelayanan. Analisis ini mampu 

memaksimalkan peluang, serta secara bersamaan juga meminimalisir 

kekurangan dan ancaman.  

Teori analisis SWOT adalah sebuah teori yang dibutuhkan oleh 

setiap organisasi untuk merencanakan sesuatu hal dan menganalisa 

ruang lingkup permasalahan organisasi berdasarkan rentang waktu yang 

berbeda, yakni rencana global (global plan), rencana strategik (strategic 
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plan), dan rencana operasional (operational plan). SWOT adalah sebuah 

singkatan dari S adalah Strenghts atau kekuatan, W adalah Weakness 

atau kelemahan, O adalah Oppurtunity atau kesempatan serta T adalah 

Threat atau ancaman. SWOT biasa digunakan untuk menganalisis suatu 

kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, 

sebagai contoh, program kerja (Rangkuti, 2003).  

(Tabel II.1 Matriks SWOT) 

 Strenght (S) Weakness (W) 

Opportunity (O) 

 

Strategi SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

 

Strategi WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan-

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

Threat (T) 

 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

 

Strategi WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan-

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Sumber : Rangkuti (2006: 31) 

1. Strategi SO : Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh 

kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-

besarnya. Apabila di dalam kajian terlihat peluang-peluang yang 
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tersedia ternyata juga memiliki posisi internal yang kuat, maka 

sektor tersebut dianggap memiliki keunggulan komparatif. Meski 

demikian, pengkajiannya tidak boleh dilupakan adanya berbagai 

kendala dan ancaman perubahan, kondisi lingkungan yang 

terdapat di sekitarnya untuk digunakan sebagai usaha untuk 

keunggulan komparatif tersebut. 

2. Strategi ST : Strategi ini merupakan strategi yang menggunakan 

kekuatan yang dimiliki dalam mengatasi ancaman. Strategi ini 

mempertemukan interaksi antara ancaman atau tantangan dari 

luar yang diidentifikasi untuk memperlunak ancaman atau 

tantangan tersebut, dan sedapat mungkin merubahnya menjadi 

peluang bagi pengembangan selanjutnya. Hal ini adalah strategi 

dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi 

ancaman. 

3. Strategi WO : Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan 

peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang 

ada. Ini merupakan kajian yang menuntut adanya kepastian dari 

berbagai peluang dan kekurangan yang ada. Peluang yang besar 

disini akan dihadapi oleh kurangnya kemampuan sektor untuk 

menangkapnya. Pertumbuhan harus dilakukan secara hati-hati 

untuk memilih dan menerima peluang tersebut. Khususnya 

dikaitkan dengan keterbatasan potensi kawasan, strategi ini 

diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 



19 
 
 

4. Strategi WT : Strategi yang harus ditempuh adalah mengambil 

keputusan untuk mengendalikan kerugian yang akan dialami 

dengan sedikit membenahi sumber daya internal yang ada. 

Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari 

ancaman.  

Analisis SWOT berguna untuk mengidentifikasi faktor internal dan 

eksternal suatu organisasi dengan berbagai elemen yang dapat dianalisis 

dalam ruang lingkup organisasi tersebut. Dengan adanya analisis SWOT 

diharapkan suatu organisasi mampu menyeimbangkan antara kondisi 

internal yang direpresentasikan oleh kekuatan, kelemahan, serta melalui 

kesempatan dan ancaman yang datang dari lingkungan eksternal secara 

teliti. 

Analisis SWOT dimaksudkan untuk memperjelas semua kekuatan 

dan kelemahan yang dapat diidentifikasi guna memberikan suatu 

rekomendasi pengembangan berdasarkan potensi-potensi yang tersedia. 

Berikut beberapa kegunaan analisis SWOT dalam manajemen 

pengambilan keputusan : 

1. Memberikan gambaran suatu organisasi dari empat sudut 

dimensi, yaitu strength (kekuatan), weakness (kelemahan), serta 

oppurtunities (peluang) dan threats (kelemahan). Sehingga dari 

semua sudut dimensi tersebut memberikan gambaran yang 

komprehensif. 
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2. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan 

jangka panjang. 

3. Mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholders yang 

berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan 

perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling 

menguntungkan (profitable). 

4. Dapat dijadikan penilai secara rutin dalam melihat progress report 

dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. 

Penulis memilih untuk menggunakan teori analisis SWOT sebagai 

landasan teori pada penelitian ini. Teori analisis SWOT adalah sebuah 

teori yang dibutuhkan oleh setiap organisasi untuk merencanakan 

sesuatu hal dan menganalisa ruang lingkup permasalahan organisasi 

berdasarkan rentang waktu yang berbeda, yakni rencana global (global 

plan), rencana strategik (strategic plan), dan rencana operasional 

(operational plan). Analisis SWOT berguna untuk mengidentifikasi faktor 

internal dan eksternal suatu organisasi dengan berbagai elemen yang 

dapat dianalisis dalam ruang lingkup organisasi tersebut. Selain itu, 

analisis SWOT merupakan analisis komprehensif yang mampu 

memberikan gambaran penilaian (kerangka/ framework) serta 

menentukan keputusan stratejik di kemudian hari. Dengan adanya 

analisis SWOT diharapkan suatu organisasi mampu menyeimbangkan 

antara kondisi internal yang direpresentasikan oleh kekuatan, kelemahan, 

serta melalui kesempatan dan ancaman yang datang dari lingkungan 

eksternal secara teliti. 
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II. 3 Konsep Strategi dalam Pengembangan Pariwisata 

 

Menurut Kodhyat dalam Kurniansah (2014: 28) pariwisata adalah 

perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan 

perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau 

keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial 

budaya, alam, dan ilmu. 

Menurut Mappi dalam Pradikta (2013: 14) objek wisata 

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu : 

1. Objek wisata alam, misal: laut, pantai, gunung (berapi), danau, 

sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, 

pemandangan alam dan lain-lain. 

2. Objek wisata budaya, misal: upacara kelahiran, tari-tari 

(tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, 

upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan 

bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun 

(tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat 

lokal, museum, dan lain-lain. 

3. Objek wisata buatan, misal: sarana dan fasilitas olahraga, 

permainan (layangan), hiburan, ketangkasan (naik kuda), taman 

rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain. 

Kota Parepare sebagai kota dengan julukan „„Bandar Madani‟‟ 

yang disematkan sejak tahun 1540, membuat kota ini menjadi wilayah 

strategis dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Melalui sektor 
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pariwisata, pemerintah daerah setempat siap menjadikan Kota ini sebagai 

salah satu Kota Tujuan Wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Selaku pihak/lembaga yang mengemban tanggung jawab 

kepariwisataan, Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata dalam hal ini 

bidang Pariwisata memiliki 2 (dua) divisi, yaitu destinasi wisata dan 

promosi pemasaran wisata. Di mana kedua divisi tersebut saling 

berkaitan satu sama lain. Pada divisi promosi dan pemasaran wisata 

bergerak dalam mempromosikan serta “menjual” apa yang telah dibuat 

oleh divisi destinasi wisata. Kegiatan promosi dan pemasaran wisata 

diselenggarakan dengan festival budaya serta event-event pariwisata 

lainnya, serta promosi dalam bentuk brosur dan melalui media sosial. 

Sementara itu, pada divisi destinasi wisata menyelenggarakan pelatihan-

pelatihan untuk pelaku wisata, misalnya para pemandu pariwisata (tour 

guide). Selain itu juga merangkul para pelaku usaha perhotelan.  

Upaya dalam memperkenalkan budaya lokal yang khas baru saja 

dilaksanakan pada 27 September- 2 Oktober 2019 di Tonrangeng River 

Side, yakni Festival Salo Karajae yang merupakan event/ kegiatan/ 

agenda tahunan. Dalam acara tersebut, pemerintah kota setempat sangat 

termotivasi dalam mengembangkan potensi wisata yang ada. Selaku 

Walikota Parepare H.M.Taufan Pawe mengatakan, pelaksanaan festival 

Salo Karajae yang dirangkaikan dengan festival budaya lokal Mallipa di 

kawasan Tonrangeng itu, membuat roda perekonomian di kota Parepare 

berjalan. Sehingga mampu meningkatkan perputaran ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, dalam acara tersebut juga 

membuka kesempatan bagi pelaku dunia usaha kecil menengah dalam 
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mempromosikan produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelakon bisnis 

UMKM tersebut. Selain itu, suatu event (pagelaran budaya) mampu 

menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalis/cinta budaya terhadap 

budaya daerah sendiri. Berdasarkan penelitian penulis pada 2020, 

penulis melihat Kota Parepare ini sangat menarik di mata wisatawan 

disebabkan oleh kota ini memiliki histori yang ikonik yaitu menjadi tempat 

kelahiran B.J.Habibie selaku Presiden RI ke-3. Maka hal tersebut 

mereupakan suatu kekuatan dan juga peluang Kota Parepare dalam 

mengembangkan kepariwisataannya.  

Pengelolaan pariwisata tentunya hal yang patut dikembangkan. 

Dengan menggali potensi yang ada, pariwisata setiap daerah memiliki ciri 

khas tersendiri, sebab pariwisata adalah potensi yang dimiliki oleh setiap 

daerah, baik berupa wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan lain-

lain.  

 
“Tourism can be a potent development tool, generating economic 
growth, diversifying the economy, contributing to poverty alleviation 
and also creating backward and forward linkages to other production 
and service sectors.” (Iain T. Christie and D. Elizabeth Crompton, 
2003, h.63).  
 

“Pariwisata bisa menjadi alat pengembangan yang potensial, 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, 
membantu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan hubungan 
timbal balik dengan produksi lainnya dan sektor penyedia jasa”. 

 

Sesuai pada pengertian diatas, pariwisata adalah sektor yang 

sangat menjanjikan terlebih pada pembangunan ekonomi. Karena mampu 
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memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

berasal dari pajak.  

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-

2019 disebutkan bahwa sektor pariwisata telah memberikan kontribusi 

dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, 

pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

melalui kontribusi dalam menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, disamping 

peran sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka pelestarian sumber 

daya alam dan budaya, maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air 

dan perekat persatuan bangsa.        

Maka pentingnya sektor pariwisata, seperti yang dikatakan 

Mustafa Kemal; 

“In this regard, most conclusions on the impacts of tourism 
development are that economic impacts are perceived as mostly 
positive..” (Kemal, 2002,h.29). 

“Dalam hal ini, sebagian besar kesimpulan tentang dampak 
pembangunan pariwisata bahwa dampak ekonomi dianggap paling 
positif..” 

 

Upaya pengembangan pariwisata tersebut tak terlepas dari 

kerjasama oleh lebih dari 1 pihak. Sebut saja sistem tersebut terdiri atas; 

negara (pemerintah/pemerintah daerah setempat) sebagai 

fasilitator/eksekutor, kemitraan (pihak swasta/ private sector) sebagai 

pihak kerjasama, serta masyarakat (civil society) sebagai pihak penilai.  

Farazmand (2009, h.91) menyatakan bahwa “The nation and 

value of synergy is at the heart of partnership, be they at the local, 
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national or global levels” (bangsa dan nilai sinergi merupakan inti dari 

kemitraan, baik di tingkat lokal, nasional atau global). Dari seluruh pihak 

diatas diharapkan menumbuhkan dukungan agar seluruh proses 

pengembangan pariwisata berjalan semestinya. Esensi dalam 

pengembangan dan pengelolaan pariwisata tersebut dinamakan gotong 

royong atau kerjasama. Mengenai kemitraan/ private sector adalah pihak 

yang sangat dibutuhkan dalam upaya perwujudan pengembangan 

infrastruktur, jika ditinjau pada sektor pariwisata ini kemitraan/private 

sector merupakan salah satu pihak pendukung keberhasilan pariwisata.  

II. 3. 1 Komponen Pengembangan Objek Wisata 

Ada empat komponen produk pariwisata menurut Cooper, et al. 

(1993) dalam Suwena dan Widyatmaja (2010:88) yang dikenal dengan 

istilah 4A, yaitu: 

1. Attractions (daya tarik); tersedianya daya tarik pada daerah tujuan 

wisata atau destinasi untuk menarik wisatawan, yang mungkin 

berupa daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan 

budayanya. 

2. Acessability (transportasi); tersedianya alat-alat transportasi agar 

wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah 

dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata. Sarana dan prasarana 

yang dimaksud seperti : 

a. Usaha penginapan (accommodation) adalah tempat dimana 

wisatawan bermalam untuk sementara di suatu daerah wisata. 

Sarana akomodasi yang membuat wisatawan betah adalah 
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akomodasi yang bersih, dengan pelayanan yang baik (ramah, 

tepat waktu), harga yang pantas sesuai dengan kenyamanan 

yang diberikan serta lokasi yang relatif mudah dijangkau. Jenis 

– jenis akomodasi berdasarkan bentuk bangunan, fasilitas, 

dan pelayanan yang disediakan, adalah sebagai berikut : 

Hotel, Guest house, Homestay, Losmen, Perkemahan, Villa. 

b. Usaha makanan dan minuman adalah komponen pendukung 

penting. Usaha ini termasuk di antaranya restoran, warung 

atau café. Selain sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, makanan adalah nilai tambah yang dapat menjadi 

daya tarik tersendiri bagi wisatawan. 

c. Transportasi dan Infrastruktur Wisatawan memerlukan alat 

transportasi baik itu transportasi udara, laut dan darat untuk 

mencapai daerah wisata yang menjadi tujuannya.Tersedianya 

alat transportasi adalah salah satu kunci sukses kelancaran 

aktivitas pariwisata. Komponen pendukung lainnya adalah 

infrastruktur yang secara tidak langsung mendukung 

kelancaran kegiatan pariwisata misalnya: air, jalan, listrik, 

pelabuhan, bandara, pengolahan limbah dan sampah.  

3. Amenities (fasilitas); Jalan masuk atau pintu masuk utama ke 

daerah tujuan wisata merupakan access penting dalam kegiatan 

pariwisata. Tersedianya fasilitas utama maupun pendukung pada 

sebuah destinasi berupa, akomodasi, restoran, fasilitas penukaran 

valas, pusat oleh-oleh, dan fasilitas pendukung lainnya yang 

berhubungan dengan aktivitas wisatawan pada sebuah destinasi. 
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4. Ancillary (kelembagaan); adanya lembaga penyelenggara 

perjalanan wisatawan sebagai kegiatan wisata dapat berlangsung. 

Pelayanan tambahan atau sering disebut juga pelengkap yang 

harus disediakan oleh pemerintah daerah dari suatu daerah tujuan 

wisata, baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata.  

Aspek ini dapat berupa pemandu wisata, biro perjalanan, 

pemesanan tiket, ketersediaan informasi tentang destinasi.  

II. 3. 2 Pendekatan dalam Pengembangan Pariwisata 

Begitu pula halnya di bidang pariwisata, strategi awal adalah 

pelaksanaan pengembangan dengan fokus kepariwisataan, perencanaan 

merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan.  

Menurut Inskeep (1991: 29), terdapat beberapa pendekatan yang 

menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan pariwisata, 

diantaranya : 

1. Continous Incremental, and Flexible Approach, dimana 

perencanaan dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung 

didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor feed back yang 

ada. 

2. System Approach, dimana pariwisata dipandang sebagai 

hubungan sistem dan perlu direncanakan seperti dengan tehnik 

analisa sistem. 

3. Comprehensive Approach, berhubungan dengan pendekatan 

sistem diatas, dimana semua aspek dari pengembangan 
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pariwisata termasuk didalamnya institusi elemen dan lingkungan 

serta implikasi sosial ekonomi, sebagai pendekatan holistik. 

4. Integrated Approach, berhubungan dengan pendekatan sistem 

dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan 

dikembangkan sebagai sistem dan keseluruhan sistem yang 

terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk 

pengembangan pada area. 

5. Environmental and sustainable development approach, pariwisata 

direncanakan, dikembangkan, dan dimanajemeni dalam cara 

dimana sumber daya alam dan budaya tidak mengalami 

penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari sehingga 

analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada 

pendekatan ini. 

6. Community Approach, pendekatan yang didukung dan 

dikemukakan juga oleh Peter Murphy (1991) menekankan pada 

pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam 

perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, 

untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, 

perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam 

pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial ekonomi. 

7. Implementable Approach, kebijakan pengembangan pariwisata, 

rencana, dan rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan 

dapat diterapkan, dengan tehnik yang digunakan adalah tehnik 
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implementasi termasuk pengembangan, program aksi atau 

strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi. 

8. Application of systematic planning approach, pendekatan ini 

diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika 

dari aktivitas. 

Perkembangan pariwisata di suatu negara atau suatu daerah akan 

meningkat terus dikarenakan jumlah penduduk yang bertambah dari 

waktu ke waktu terutama jumlah penduduk kelompok umur remaja dan 

muda semakin tinggi, meningkatnya pendapatan perkapita sehingga 

meningkatkan kemampuan daya beli yang lebih tinggi, dan kemajuan-

kemajuan dalam bidang transportasi membuat prospek pariwisata ke 

depan sangat menjanjikan bahkan memberikan peluang besar bagi 

perkembangan pariwisata (Soedjarwo, 1978). Ditinjau pada daerah tujuan 

wisata yang merupakan tempat di mana segala kegiatan pariwisata 

dilakukan dengan tersedianya segala fasilitas dan atraksi wisata untuk 

wisatawan. Suatu daerah tujuan wisata hendaknya memenuhi beberapa 

syarat, yaitu : (a) sesuatu yang dapat dilihat, (b) sesuatu yang dapat 

dilakukan, (c) sesuatu yang dapat dibeli (Yoeti, 1988). 

Menurut Suwantoro (1997), pembangunan suatu obyek wisata 

harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki 

obyek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan 

pengembangan yang meliputi :  

1. Kelayakan Finansial : Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan 

secara komersial dari pembangunan obyek wisata tersebut. Hal ini 
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berkaitan dengan sifat dasar industri pariwisata, yakni sifat 

mencari keuntungan. 

2. Kelayakan Sosial Ekonomi Regional : Studi kelayakan ini untuk 

melihat dampak sosial ekonomi regional yang ditimbulkan dari 

investasi pembangunan obyek wisata. 

3. Kelayakan Teknis : Studi kelayakan ini menyangkut pembangunan 

obyek wisata yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan 

melihat daya dukung yang ada. 

4. Kelayakan Lingkungan : Studi kelayakan ini berdasarkan analisis 

dampak lingkungan yang dijadikan sebagai acuan kegiatan 

pembangunan suatu obyek wisata.  

Menurut IUOTO (International Union of Official Travel 

Organization) yang dikutip oleh Spillane (1993), pariwisata mestinya 

dikembangkan oleh setiap negara karena 8 alasan utama seperti berikut 

ini : (1) Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi 

nasional maupun internasional. (2) Pemicu kemakmuran melalui 

perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan 

lainnya. (3) Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai 

sosial agar bernilai ekonomi. (4) Pemerataan kesejahteraan yang 

diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi. (5) 

Penghasil devisa. (6) Pemicu perdagangan internasional. (7) Pemicu 

pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata 

maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang 

handal dan santun, dan (8) Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga 
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aneka ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi 

pada daerah suatu destinasi. 

II. 4 Penelitian Sebelumnya 

 

Andri Oktosilva (2018) melakukan penelitian mengenai Strategi 

Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata di Tana Toraja. 

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

Strategi Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata di Tana 

Toraja. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis 

data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi dan wawancara 

serta pengamatan langsung. 

Wardana (2017) melakukan penelitian mengenai Potensi dan 

Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui potensi dan strategi pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, Bandar Lampung. Metode yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Dinas Pariwisata memiliki strategi untuk mengembangkan potensi 

pariwisata yang dianalisis melalui unsur 6M, yaitu: man, money, material, 

method, market, machine (namun unsur ini tidak terdeskripsikan). 

Guswan (2015) melakukan penelitian terkait Strategi 

Pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Bira pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian 

adalah memberikan gambaran tentang strategi yang dirancang oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba untuk 

mengembangkan kawasan wisata Tanjung Bira. Metode penelitian 
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tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian dalam bentuk 

studi kasus.   

Akbar B. Mappagala (2017) melakukan penelitian mengenai 

Penataan Ruang Kawasan Tepi Pantai Mattirotasi dalam Menunjang 

Kepariwisataan di Kota Parepare. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui penataan ruang yang terdapat di kawasan tepi Pantai 

Mattirotasi Kota Parepare, serta untuk dapat menentukan arah penataan 

ruang kawasan tepi Pantai Mattirotasi dalam menunjang kepariwisataan 

di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif-kuantitatif atau penelitian terapan, yang didukung oleh data-data 

hasil temuan berdasarkan pengamatan survey. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan permasalahan 

utama dalam menunjang penataan ruang tepi kawasan Pantai Mattirotasi, 

seperti permasalahan lingkungan (sampah), penataan pedagang kaki 

lima, fasilitas penunjang kawasan seperti : toilet, area parkir, pengelolaan 

dan pemeliharaan kawasan dan aktivitas masyarakat menganggu estetika 

dan keindahan pantai. Serta perencanaan terkait penataan ruang 

kawasan tepi Pantai Mattirotasi diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas lingkungan dan mengembangkan potensi dan menata aktivitas 

masyarakat lokal di kawasan tepi pantai Mattirotasi serta melindungi dan 

menjaga sumber daya alam yang ada. 

II. 5 Kerangka Pikir 

 

Pembangunan di bidang kepariwisataan merupakan salah satu 

terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Sebagai 
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langkah awal dalam memilih dan menentukan suatu potensi obyek wisata 

pantas untuk dikembangkan atau mendapatkan prioritas untuk 

dikembangkan, sebelumnya perlu melakukan evaluasi potensi obyek 

wisata (Sujali, 1989). 

Dari berbagai macam teori yang diungkapkan oleh para ahli di 

atas, penulis memilih untuk menggunakan teori strategi, yaitu Analisis 

SWOT. Penulis memilih menggunakan teori tersebut dalam menilai 

strategi yang digunakan oleh Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata 

dalam mengembangkan pariwisata Kota Parepare. Serta dengan analisis 

SWOT, penulis dapat mengidentifikasi potensi objek wisata yang ada di 

Kota Parepare, dengan analisis SWOT mampu menjangkau informan 

yang terkait dalam penelitian ini. Adapun indikator penilaian strategi 

tersebut meliputi: Strenght (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), 

Opportunity (Peluang), dan Threat (Tantangan).  

Teori analisis SWOT adalah sebuah teori yang dibutuhkan oleh 

setiap organisasi untuk merencanakan sesuatu hal dan menganalisa 

ruang lingkup permasalahan organisasi berdasarkan rentang waktu yang 

berbeda, yakni rencana global (global plan), rencana strategik (strategic 

plan), dan rencana operasional (operational plan). Analisis SWOT 

berguna untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal suatu 

organisasi dengan berbagai elemen yang dapat dianalisis dalam ruang 

lingkup organisasi tersebut. Selain itu, analisis SWOT merupakan analisis 

komprehensif yang mampu memberikan gambaran penilaian (kerangka/ 

framework) serta menentukan keputusan stratejik di kemudian hari. 

Dengan adanya analisis SWOT diharapkan suatu organisasi mampu 
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menyeimbangkan antara kondisi internal yang direpresentasikan oleh 

kekuatan, kelemahan, serta melalui kesempatan dan ancaman yang 

datang dari lingkungan eksternal secara teliti. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan strategi kepariwisataan 

yang dilakukan oleh Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota 

Parepare melalui analisis SWOT (Strenght, Weakness, Oppurtunity, 

Threat) .Untuk mengetahui alur pemikiran dalam penelitian ini, maka 

dibuat diagram sebagai berikut : 
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(Gambar II. 3 Alur kerangka pikir) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia 

dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh 

dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2011: 1-3). 

Data merupakan keterangan atau sumber informasi mengenai 

objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

(Kuncoro, 2009) 

III. 1 Pendekatan Penelitian 

 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

karena permasalahan berhubungan dengan manusia (dalam hal ini 

strategi pengembangan pariwisata oleh lembaga terkait, yakni Dinas OPP 

Kota Parepare) yang secara fundamental tergantung pada pengamatan. 

Menurut Nasution (2003: 5) bahwa “Penelitian kualitatif pada hakikatnya 

ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan 

mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia 

sekitarnya”.  

Danial dan Nanan (2009: 60) mengemukakan pendekatan 

kualitatif bahwa:  

Pendekatan kualitatif berdasarkan penomenologis menuntut 
pendekatan yang holistik, artinya menyeluruh, mendudukkan 
suatu kajian dalam suatu konstruksi ganda. Melihat suatu objek 
dalam suatu konteks „natural‟ alamiah apa adanya bukan parsial. 
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Adanya dua definisi di atas menjelaskan bahwa pendekatan 

kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dalam suatu obyek alamiah 

atau natural, melihat objek penelitian itu senatural mungkin, apa adanya 

dan menyeluruh. Sugiyono (2010: 15) mengatakan bahwa “Obyek yang 

alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi 

oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika 

pada obyek tersebut”. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam 

bentuk kata, kalimat, dan gambar.  

III. 2 Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya penelitian. 

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk penelitian ini adalah di Dinas 

Olahraga Pemuda dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Parepare, yang 

bertempat di Jalan Beringin, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan 

Bacukiki Barat. Serta beberapa kawasan objek wisata, seperti: Monumen 

Cinta Sejati Ainun-Habibie, Monumen Lapangan Andi Makkasau, Korban 

40.000 Jiwa, dan Kebun Raya Jompie. 

III. 3 Tipe Penelitian  

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai 

masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan 

data secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode analisis data 

primer dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan metode 

observasi serta wawancara langsung di lapangan.   
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Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

antara variabel satu dengan variabel yang lain. Hasil dari penelitian 

deskriptif adalah gambaran yang jelas mengenai subjek penelitian 

(Neuman, 2000). Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan 

penelitian murni. Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini 

merupakan penelitian cross-sectional.  

III. 4 Narasumber atau Informan 

 

Penelitian mengenai strategi pengembangan pariwisata di Kota 

Parepare memerlukan informan yang memiliki pemahaman yang 

berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data 

dan informasi yang lebih akurat. Informan yang dimaksud yaitu sebagai 

berikut : 

1.  Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata (dalam hal ini Kepala 

dinas OPP serta staf yang terkait pada divisi pariwisata, sebagai 

pihak yang mengetahui segala kewenangan pariwisata. Sebab, 

pihak yang merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, 

menyelenggarakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata). 

2.  Masyarakat Kota Parepare (dalam hal ini ialah masyarakat yang 

berdomisili di wilayah yang sama dengan kawasan destinasi 

wisata Kota Parepare).  
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3.  Stakeholder yang berada di Kawasan wisata. 

4.  Pengunjung/wisatawan. 

III. 5 Jenis dan Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

peneltian atau data yang bersumber dari informan yang berkaitan 

dengan Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Parepare. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu, data yang berasal dari sumber-sumber yang 

berhubungan dengan objek penelitian didapatkan dalam bentuk 

laporan-laporan dan dokumen-dokumen. 

III. 6 Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai 

ciri spesifik, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan. Sutrisno 

Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2011: 166). Oleh karena itu, penulis 

akan melakukan observasi di dua tempat (dalam hal ini tempat yang 
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berkaitan dengan proses penelitian) yaitu : observasi di Dinas Olahraga 

Pemuda dan Pariwisata, serta observasi di kawasan objek wisata di Kota 

Parepare. 

2. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk 

menemukan data secara mendalam yang dilakukan dengan cara tanya-

jawab atau bertatap muka. Teknik wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur, dilakukan melalui tatap muka secara 

langsung (face to face) maupun dengan menggunakan telepon 

(Sugiyono, 2011: 157). Penulis akan melakukan wawancara kepada pihak 

informan yang telah disebutkan diatas dengan berlandaskan pada 

pedoman wawancara (wawancara terstruktur) serta wawancara tidak 

terstruktur digunakan jika sewaktu-waktu penulis dihadapkan pada 

kegiatan accidental.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung 

penelitian, seperti: lampiran foto/video selama melakukan kegiatan 

penelitian. 

III. 7 Teknik Analisis Data 

 

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis 

data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 
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peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan 

bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut 

analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.” 

Kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil 

penelitian.  

 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik 

penggalian data, dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis data. 

Adapun bentuk dari sumber data dalam penelitian kualitatif : (1) kata-kata, 

(2) tindakan. Selanjutnya adalah data tambahan berupa dokumen atau 

sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.  

Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 

perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan 

sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi 

atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2000: 112-113).  

Pentingnya dibutuhkan catatan lapang untuk mendukung 

pengumpulan data kualitatif. Adapun bentuk catatan lapangan : 

1. Catatan fakta: data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam 

bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung,  

2. Catatan teori: hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan 

struktur masyarakat yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan 
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antara topik-topik (variabel) penting penelitiannya secara induktif 

sesuai fakta-fakta di lapangan, 

3. Catatan metodologis: pengalaman peneliti ketika berupaya 

menerapkan metode kualitatif di lapangan. Isi masing-masing catatan 

ada dua; pertama catatan deskriptif: berisi bagian utama, kedua 

catatan reflektif/memo: berisi kritik terhadap catatan deskriptif. 

 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung 

terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data 

benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual 

penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang 

dipilih peneliti. 

Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) 

menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas 

data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam 

pola yang lebih luas. 

 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif 

dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, 
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jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga 

memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan 

sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. 

 

4. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-

menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, 

peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan 

pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-

kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi 

kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian 

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) 

tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran 

antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, 

(4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan 

dalam seperangkat data yang lain. 

 

III. 8 Fokus Penelitian 

 

Penetapan fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif memiliki 

dua tujuan utama, yaitu penetapan fokus penelitian dapat membatasi 

studi, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria 
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memasukkan atau mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di 

lapangan (Moleong 2001: 62) 

Penelitian difokuskan untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian ini, yaitu memfokuskan pada strategi apa yang 

dilakukan/diambil oleh pemerintah setempat (dalam hal ini, Dinas 

Olahraga Pemuda Pariwisata) dalam pengembangan pariwisata Kota 

Parepare. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Suryono (2004, 

h.80) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: kebijakan 

pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan 

cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana.  

Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana, dan 

cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan 

untuk mengantisipasi threat/ancaman yang ada. Dalam melaksanakan 

fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah. 

Pemerintah setempat (dalam hal ini Dinas OPP) bagaimana melakukan 

upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang 

kemudian penelitian ini dianalisis SWOT, yakni Strenght yang dimaksud 

adalah semua potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Parepare, Weakness 

adalah kelemahan pariwisata yang ada di Kota Parepare, Oppurtunity 

adalah peluang yang dimiliki Kota Parepare serta Threat adalah ancaman 

terhadap perkembangan pariwisata di Kota Parepare. Mengingat potensi 

pariwisata merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu wisata yang 

menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan dimiliki oleh setiap tempat 

wisata. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah 
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tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang ingin datang 

berkunjung ke tempat tersebut (Mariotti dalam Yoeti, 1996: 172).  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

IV. 1 Gambaran Umum Kota Parepare 

 

Kota Parepare merupakan teluk yang letaknya menghadap ke 

Selat Makassar, berada di tepi laut namun daratannya adalah perbukitan. 

Di sebelah Utara Kota Parepare berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, 

di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, dan di bagian 

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru, serta di sebelah Barat 

berbatasan dengan Selat Makassar. Morfologi wilayah Kota Parepare 

secara umum dapat dibagi menjadi tiga satuan, yaitu : dataran rendah, 

perbukitan, dan pegunungan. 

1. Morfologi dataran rendah terdapat pada bagian yang sempit 

sekitar muara sungai Karajae, sepanjang pesisir dan melebar di 

sekitar Soreang. Tingginya berkisar antara 0 sampai 50 meter di 

atas muka laut, dengan lereng landai hingga datar.  

2. Morfologi perbukitan secara luas menempati bagian barat wilayah 

kota, memanjang dengan arah kurang lebih Utara Selatan, 

umumnya berlereng landai hingga curam. Ketinggiannya berkisar 

antara 50 sampai 250 meter di atas muka laut di sekitar Bacukiki 

dan Lapadde.  

Total luas wilayah Kota Parepare adalah 99,33 km2 atau hanya 

sebesar 0,21% dari total luas daratan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Populasinya kurang lebih 140.000 jiwa (2016), yang tersebar di 4 
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Kecamatan dan 22 Kelurahan. Posisi strategis sebagai pelabuhan 

menjadikan Kota ini ramai dikunjungi. Pelabuhan Parepare merupakan 

pelabuhan alam yang terbagi atas 3 lokasi pelabuhan, yaitu: Pelabuhan 

Nusantara (dengan luas pelabuhan 11.987 m2 dan panjang dermaga 

seluas 325 m yang berfungsi sebagai pelabuhan penumpang), Pelabuhan 

Cappa Ujung (dengan luas pelabuhan 10.160 m2 dan panjang dermaga 

seluas 275 m yang berfungsi sebagai pelabuhan barang/container) dan 

Pelabuhan Lontange (dengan panjang dermaga seluas 75 m sebagai 

pelabuhan rakyat) ditambah Pelabuhan khusus Pertamina. 

 

IV. 2 Kondisi Alam 

 

Temperatur Kota Parepare sekitar 28,5o C dengan suhu minimum 

25,6o C dan suhu maksimum 31,5o C. Waktu yang digunakan adalah 

Waktu Indonesia bagian Tengah yaitu 8 jam lebih cepat dari Greenwich 

Meridian Time (GMT). Kota Parepare dapat dicapai dengan transportasi 

darat maupun laut, terletak di jalur utama lalu lintas transportasi darat-laut 

untuk bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, baik arah utara-selatan 

maupun arah barat-timur. Pelabuhan Nusantara menghubungkan 

Parepare dengan kota-kota di Pesisir Kalimantan, Surabaya, serta kota-

kota pelabuhan di Indonesia Timur. 

IV. 3 Pariwisata Kota Parepare 

Parepare adalah salah satu Kota yang menyimpan banyak 

destinasi serta objek wisata. Selain itu, perpaduan panorama alam, 
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wisata perkotaan, keunikan budaya menjadikan Kota Parepare menjadi 

daerah yang sering dikunjungi oleh wisatawan.  

(Tabel IV. 1 Data Objek Wisata/ Destinasi Wisata Berdasarkan 

Jenisnya)   

NO. 
JENIS 

WISATA 
NAMA OBJEK KET. 

1 Wisata Alam 

a. Pantai Tonrangeng 

b. Goa Tompangeng 

c. Pantai Lumpue 

d. Kebun Raya Jompie 

e. Gunung Teletubbies 

f. Gunung Assokang 

Matoang 

a. Wisata 

Pantai 

b. Wisata Goa 

Kelelawar 

c. Wisata 

Pantai 

d. Wisata 

Hutan 

e. Wisata 

Gunung 

f. Wisata Alam 

2 
Wisata 

Buatan 

a. Monumen Cinta 

Habibie-Ainun 

b. Taman Syariah 

c. Tugu Adiputra 

Parepare 

d. Tonrangeng River 

Side 

e. Taman Mattirotasi 

f. Bendungan Lappa 

Anging 

Wisata Buatan 

3 

Wisata 

Budaya/ 

Cagar Alam 

a. Kampung Wisata 

Watang Bacukiki 

b. Kubur Datu, Makam 

132 

c. Tradisi Taulotang 

d. Sejarah Batu 

Maringkik Watang 

Bacukiki 

Wisata Budaya 
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4 
Wisata 

Kuliner  

a. Warkop Pales Teduh 

b. Warkop Teras 

Empang 

c. Café D’Carlos 

d. Pasar Kuliner 

Wisata Kuliner 

5 
Wisata 

Belanja 

a. Pasar Senggol 

b. Pasar Labukkang 

c. D’ Carlos 

d. Pasar Sentral 

Lakessi 

e. Pasar Sumpang 

Wisata Belanja 

6 Wisata Religi 
a. Taman Syariah 

b. Masjid Agung 

c. Masjid Raya 

Wisata Sejarah 

7 
Wisata 

Sejarah 

a. Taman Monumen 

Pahlawan Korban 

40.000 Jiwa (Hastom) 

b. WT. Bacukiki 

Monumen Pahlawan 

Korban 40.000 Jiwa 

Wisata Sejarah 

8 
Wisata 

Pendidikan 

a. Konservasi Kebun 

Raya Jompie 

b. Museum Sejarah 

Labbangenge 

c. Museum Sejarah 

Gandaria 

 

Wisata 

Pendidikan 

Sumber : Statistik Pariwisata Kota Parepare 2011-2017 

IV. 4 Gambaran Umum Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota 

Parepare 

IV. 4. 1 Visi dan Misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota 

Parepare 

Visi adalah sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan dimasa 

yang akan datang sebagai suatu angan-angan atau impian yang realistis, 
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terukur sehingga harapan tersebut oleh kita semua merupakan suatu cita-

cita, tujuan yang berjangka panjang.  

Mengacu kepada RIPARDA (Rencana Induk Kepariwisataan 

Daerah) sebagai pedoman terhadap pembangunan kepariwisataan 

daerah disebutkan bahwa visi kepariwisataan daerah Kota Parepare 

adalah terwujudnya Kota Parepare sebagai Industri Pariwisata Berbasis 

Sumberdaya Lokal Didukung Budaya, Berdaya Saing, Menuju 

Masyarakat Mandiri, Maju dan Sejahtera. Sedangkan pada Visi Walikota 

Parepare (RPJMD) yaitu “ Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota 

Industri tanpa Cerobong Asap yang berwawasan Hak Dasar dan 

Pelayanan Dasar menuju Kota  yang Maju,  Mandiri dan Berkarakter  

“. 

Dari visi tersebut di atas, maka Dinas Olahraga, Pemuda & 

Pariwisata mencanangkan visi untuk tahun 2018-2023 yaitu “ 

Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Olahraga dan Pariwisata 

Serta Pemberdayaan Pemuda yang Peduli, Mandiri dan Berkarakter 

.” 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus 

diemban atau dilaksanakan. Pada RIPARDA dijabarkan misi 

kepariwisataan daerah adalah sebagai berikut :  

a. Mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, 

menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap 

lingkungan hidup dan sosial budaya;  
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b. Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berbasis Alam didukung budaya 

yang nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan 

lingkungan;  

c. Mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul 

dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan 

nusantara dan mancanegara;  

d. Mendorong peningkatan apresiasi pelestarian dan pengembangan 

kesenian dan kebudayaan lokal; dan  

e. Mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan 

masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme 

operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong 

terwujudnya pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.  

Adapun misi oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 

yang mengarah pada :  

a. Peningkatan fasilitas/sarana dan prasarana pendukung 

pengembangan   keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan. 

b. Optimalisasi peran serta masyarakat dibidang Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata.  

c. Peningkatan sumber daya aparatur.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Kepemudaan, Olahraga  dan Pariwisata menyelenggarakan tugas 

pokoknya tersebut melalui suatu struktur organisasi yang terdiri atas : 
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IV. 4. 2 Tugas Pokok Fungsi Bidang Pariwisata 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut uraian tugas 

pokok dan fungsi bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata Kota Parepare terdiri dari : 

1. Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata 

1) Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang 

kepala bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan 

teknis bidang promosi dan pemasaran pariwisata. Dalam 

melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat  

Bidang Promosi & Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang Promosi dan 

Pemasaran Pariwisata; 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Promosi dan 

Pemasaran Pariwisata; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program dan    kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional 

dalam lingkup seksi ; 

d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi  

dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi ; 

e. Perumusan bahan pembinaan pengembangan model dan tata 

cara Promosi dan Pemasaran Pariwisata; 

f. Perumusan kebijakan dalam pengembangan sumber daya 

manusia dalam bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata; 

g. Perumusan kebijakan dalam mengevaluasi sararan program 

Promosi dan Pemasaran Pariwisata; 
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h. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup 

bidang 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsi; 

2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan 

kepala bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun program Promosi dan Pemasaran Pariwisata; 

b. Mengkoordinasikan kerjasama pengembangan sistem 

Promosi dan Pemasaran Pariwisatasistem digital dengan 

pihak ketiga  atau daerah; 

c. Merencanakan kegiatan untuk pengembangan cara dan 

metode Promosi dan Pemasaran Pariwisata dengan event 

pariwisata; 

d. Melakukan pembinaan teknis pengembangan, pengelolaan 

sarana dan prasarana pelaksanaan event pariwisata; 

e. Melaksanakan pengawasan dan pengaturan kegiatan serta 

jenis Promosi dan Pemasaran Pariwisata;  

f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang Promosi dan Pemasaran 

Pariwisata dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkanoleh pimpinan; 
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h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi. 

 

1) Seksi Promosi Pariwisata  

1.1 Seksi Promosi Pariwisata berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada kepala bidang promosi dan pemasaran pariwisata 

1.2 Seksi Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi 

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan promosi 

kepariwisataan untuk pengembangan pariwisata. 

1.3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi promosi 

pariwisata menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup promosi 

pariwisata; 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan promosi pariwisata; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi promosi 

pariwisata; 

d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi 

dalam lingkup seksi promosi pariwisata; 

e. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan promosi 

kepariwisataan;  

f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup 

seksi 
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsi. 

1.4 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan 

kepala seksi romosi pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut ; 

a. Menyusun program penyelenggaraan promosi pariwisata 

berupa pameran dan festival potensi wisata, pelayanan 

kedatangan kapal pesiar, pendampingan tamu daerah dalam 

rangka pemberian informasi potensi pariwisata; 

b. Melaksanakan pengelolaan website pariwisata kota Parepare 

dan pemanfaatan media sosial untuk kepentingan promosi 

pariwisata; 

c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka 

pelaksanaan promosi pariwisata; 

d. Menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana promosi 

pariwisata berupa brosur, informasi digital, aplikasi, buku 

petunjuk wisata lokal, dan bentuk publikasi lain yang memadai 

dan informatif; 

e. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatanpromosi 

pariwisata; 

f. Merencanakan kegiatan promosi pariwisatadi tingkat lokal, 

regional, nasional dan internasional; 
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g. Membuat data dan materi promosi pariwisata yang lengkap 

dan empiris dalam rangka penyampaian informasi 

kepariwisataan pada masyarakat. 

h. Menyusun dan melaksanakan standar operasional 

pelaksanaan promosi kepariwisataan. 

i. Melakukan pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pada pusat 

informasi pariwisata.  

j. Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja 

dilingkungan dinas  dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diperintahkan oleh 

pimpinan. 

l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi. 

2) Seksi Pembinaan Event Pariwisata 

2.1 Seksi Pembinaan Event Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala 

seksi pembinaan event pariwisata yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang promosi dan pemasaran 

pariwisata. 

2.2 Seksi Pembinaan Event Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala 

seksi yang mempunyai tugas  menyusun program pembinaan dan 

pengembangan event pariwisata. 
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2.3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi 

pembinaan event pariwisata mempunyai fungsi ; 

a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup 

pembinaan event pariwisata; 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pelaksanaan event 

pariwisata; 

c. Penyusunan standar operasional pelaksanaan event 

kepariwisataan 

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi 

pembinaan event pariwisata; 

e. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi 

dalam lingkup seksi pembinaan event pariwisata 

f.  Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan event 

kepariwisataan; 

g.  Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup 

seksi 

h.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsi. 

2.4 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan, 

kepala seksi Pembinaan Event Pariwisata mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut : 
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a. Menyusun program pembinaan event pariwisata tingkat lokal 

berupa event komunitas, event komersil dan event rutin yang 

dilaksanakan oleh SKPD; 

b. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka 

pembinaan event pariwisata; 

c. Melakukan pengaturan pada sarana dan prasarana event 

pariwisataberupa penentuan lokasi kegiatan, waktu kegiatan, 

jenis kegiatan dan perizinan kegiatan dalam lingkup SKPD; 

d. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan pembinaan 

event pariwisata; 

e. Merencanakan kegiatan pembinaan event pariwisata dalam 

lingkup kota Parepare. 

f. Membuat data / materi event kepariwisataan yang 

dilaksanakan unit kerja / SKPD.  

g. Menyusun dan melaksanakan standar operasional 

pelaksanaan event kepariwisataan. 

h. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai profil event 

kepariwisataan kepada pengelola pusat informasi pariwisata.  

i. Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja di 

lingkungan dinas  dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

oleh pimpinan. 
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k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi. 

3) Seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata 

3.1 Seksi Pemasaran dan analisa pasar wisata dipimpin oleh kepala 

seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala 

bidang. 

3.2 Seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata dipimpin oleh 

seorang kepala seksi yang mempunyai tugas menyusun program 

Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata. 

3.3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi 

pemasaran dan analisa pasar wisata mempunyai fungsi ;  

a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup 

Pemasaran dan Analisa pasar Wisata; 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Pemasaran dan 

Analisa Pasar Wisata; 

c. Penyusunan standar operasional kegiatan Pemasaran dan 

Metode Analisa Pasar Wisata; 

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi 

Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata; 

e. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi 

dalam lingkup seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata; 

f. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program kegiatan 

Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata; 
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g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup 

seksi; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsi. 

3.4 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan, 

kepala seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun program kegiatan seksi Pemasaran dan Analisa 

Pasar Wisata berupa penyusunan data produk wisata lokal, 

data potensi pasar domestik dan mancanegara serta data 

potensi PAD sektor pariwisata; 

b. Membuat dan membangun branding tourismuntuk kegiatan 

pemasaran pariwisata; 

c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka 

peningkatan pemasaran dan optimaslisasi analisa pasar 

wisata; 

d. Melakukan pengaturanpada sarana dan prasarana untuk 

kegiatan pemasaran dan metode analisis pasar wisata berupa 

penentuan spot pemasaran, waktu pemasaran bersama, jenis 

pemasaran dan target yang ditetapkan dari pelaksanaan 

kegiatan pemasaran pariwisata; 

e. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan pemasaran 

dan analisa pasar wisata; 
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f. Merencanakan kegiatan pemasaran pariwisatadi tingkat lokal, 

regional, nasional dan internasional; 

g. Menyusun dan melaksanakan standar operasional 

pelaksanaan program kegiatan pemasaran dan analisa pasar 

wisata. 

h. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai pemasaran dan 

analisa pasar kepada pengelola pusat informasi pariwisata.  

i. Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja 

dilingkungan dinas  dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

oleh pimpinan. 

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi. 

4. Bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata 

1) Bidang Destinasi dan kerjasama Industri Pariwisata berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas 

2) Bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata dipimpin oleh 

seorang kepala bidang yang mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan teknis bidang Destinasi dan Kerjasama Industri 

Pariwisata 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 

Bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata mempunyai 

fungsi; 
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a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang Destinasi dan 

Kerjasama Industri Pariwisata; 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Destinasi dan 

Kerjasama Industri Pariwisata; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program dan    kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional 

dalam lingkup seksi; 

d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi  

dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; 

e. Perumusan bahan pembinaan, model dan tata cara 

pengembangan Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata; 

f. Perumusan kebijakan dalam pengembangan sumber daya 

manusia dalam bidang Destinasi dan Kerjasama Industri 

Pariwisata; 

g. Perumusan kebijakan dalam mengevaluasi sararan program 

Pengembangan Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata; 

h. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup 

bidang; 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsi. 

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan, 

kepala bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun program pengembangan destinasi wisata dan 

kerjasama industri pariwisata; 
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b. Mengkoordinasikan kerjasama pengembangandestinasi wisata 

dan kerjasama industri pariwisata dengan pihak ketiga  atau 

daerah; 

c. Merencanakan kegiatan untuk pengembangan destinasi 

wisata dan kerjasama industri pariwisata; 

d. Melakukan pembinaan teknis pengembangan,pengelolaan 

sarana dan prasarana pada destinasi wisata dan metode 

kerjasama industri pariwisata; 

e. Melaksanakan pengawasan dan pengaturan kegiatan 

pengembangan destinasi wisata dan kerjasama dengan 

industri pariwisata;  

f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang pengembangan destinasi wisata 

dan kerjasama industri pariwisata serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

g. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai destinasi dan 

kerjasama industri pariwisata kepada pengelola pusat 

informasi pariwisata.  

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

oleh pimpinan 

j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi. 
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1) Seksi Pembinaan dan Standarisasi Usaha Pariwisata 

1.1 Seksi Pembinaan dan Standarisasi Usaha Pariwisata dipimpin 

oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada kepala bidang 

1.2 Seksi pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata dipimpin oleh 

seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha 

pariwisata. 

1.3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala seksi 

pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata mempunyai fungsi; 

a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup 

pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata; 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatanpembinaan dan 

standarisasi usaha pariwisata; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi 

pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata; 

d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi 

dalam lingkup seksipembinaan dan standarisasi usaha 

pariwisata; 

e. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan standarisasi 

usaha pariwisata; 
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f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup 

seksi 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsi. 

1.4 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan, 

kepala seksi pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun program penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan 

standarisasi usaha pariwisata berupa pendataan Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata (TDUP), peningkatan sertifikasi kompetensi 

dan usaha jasa pariwisata serta standarisasi usaha 

kepariwisataan;  

b. Melaksanakan pengelolaan database usaha jasa 

pariwisatasesuai Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan; 

c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha 

pariwisata; 

d. Melakukan pengawasan kegiatan pembinaan dan standarisasi 

usaha pariwisata; 

e. Merencanakan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha 

pariwisata; 
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f. Membuat data usaha jasa pariwisata yang lengkap dan 

empiris dalam rangka penyampaian informasi kepariwisataan 

pada masyarakat.  

g. Menyusun dan melaksanakan standar operasional 

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha 

pariwisata; 

h. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai pembinaan dan 

standarisasi usaha pariwisata kepada pengelola pusat 

informasi pariwisata.  

i. Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja 

dilingkungan dinas  dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

oleh pimpinan. 

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi. 

2) Seksi Kerjasama Lembaga Kepariwisataan 

2.1 Seksi Kerjasama Lembaga Kepariwisataan dipimpin oleh kepala 

seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala 

bidang 

2.2 Seksi kerjasama lembaga kepariwisataan dipimpin oleh seorang 

kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kegiatan kerjasama lembaga kepariwisataan. 
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2.3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala seksi 

kerjasama lembaga kepariwisataan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup 

kerjasama lembaga kepariwisataan; 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatankerjasama lembaga 

kepariwisataan; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi 

kerjasama lembaga kepariwisataan; 

d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi 

dalam lingkup seksi kerjasama lembaga kepariwisataan;  

e. Perumusan kebijakan teknis kerjasama lembaga 

kepariwisataan;  

f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup 

seksi 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsi. 

2.4 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan, 

kepala seksi kerjasama lembaga kepariwisataan mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun program penyelenggaraan kegiatan kerjasama 

lembaga kepariwisataan berupa kemitraan dengan organisasi 

profesi pariwisata (contoh : ASITA, PHRI, HPI, dll), lembaga 
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pendidikan pariwisata, komunitas pemerhati pariwisata, 

organisasi kepariwisataan, dll; 

b. Melaksanakan pengelolaan database organisasi 

kepariwisataan; 

c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan 

lembaga kepariwisataan; 

d. Melakukan pengawasan kegiatan kerjasama dengan lembaga 

kepariwisataan; 

e. Merencanakan kegiatan kerjasama kelembagaan pariwisata; 

f. Menyusun indikator pemberian penghargaan dan 

menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan kepada 

organisasi kepariwisataan; 

g. Membuat databasekerjasama lembaga kepariwisataan yang 

lengkap dan empiris dalam rangka penyampaian informasi 

kepariwisataan pada masyarakat.  

h. Menyusun dan melaksanakan standar operasional 

pelaksanaan kegiatan kerjasama lembaga kepariwisataan;  

i. Memberikan data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan 

lingkup kerjasama lembaga kepariwisataan kepada pengelola 

pusat informasi pariwisata.   



69 
 
 

j. Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja 

dilingkungan dinas  dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

oleh pimpinan. 

l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 

dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi. 

IV. 4. 3 Sumber Daya  

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan 

Olahraga, dan Pariwisata Kota Parepare didukung oleh sumber daya 

aparatur yang ada. Adapun kondisi kepegawaian pada Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare berdasarkan 

golongan, jenis kelamin dan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :  

1) Sumberdaya Manusia Aparatur 

(Tabel IV. 2 Sumberdaya aparatur) 

GOL. 
RUANG 

PNS CPNS JENIS 
KELAMIN 

PENDIDIKAN TERAKHIR 

L P SLTA D3 S1 S2 

II/b 2 - 2 - 2 - - - 

II/c - 1   - 1 - - 

II/d 1 - 1 - 1 - - - 

Total  3 1 3 0 3 1 0 0 

III/a 4 - 2 2 - - 4 - 

III/b 5 - 1 4 - - 5 - 

III/c 4 - 3 1 - - 2 2 

III/d 8 - 2 6 - - 6 2 

Total 21 0 8 13 0 0 17 4 

IV/a 4 - 3 1 - - 4 - 

IV/b 1 - 1 - - - - 1 

IV/c 1 - 1 - - - - 1 

Total 6 0 5 1 0 0 4 2 

    Sumber : Renstra DKOP 2018-2023 
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2) Sarana dan Prasarana 

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan baik, 

selain dibutuhkan sumberdaya manusia aparatur yang baik, maka 

diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai. 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan 

aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima di bidang 

olahraga, pemuda dan pariwisata.  

Kondisi gedung kantor cukup memadai karena seluruh ruangan 

dilengkapi dengan fasilitas AC, namun jika dibandingkan luas gedung 

kantor dengan jumlah aparatur sangat memprihatinkan sehingga 

diperlukan gedung kantor yang lebih representatif. Kendaraan dinas 

operasional yang dimiliki sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari 1 (satu) unit 

Mobil Dinas dan 6 (enam) unit kendaraan roda dua (motor). Kondisi mobil 

dinas sudah layak pakai. Namun mengingat masa operasionalnya sudah 

lebih dari 9 (sembilan) tahun maka memerlukan perawatan yang lebih 

intensif.  

Adapun AC yang pernah diadakan sebanyak 8 (delapan) Unit dan 

2 (dua) diantaranya rusak berat. Sedangkan laptop yang dimiliki 

sebanyak 2 (dua) dan  masih dalam kondisi baik. Adapun Komputer PC 

sebanyak 11 (sebelas ) buah  dan Printer sebanyak 9 (Sembilan) buah.  

Untuk kamera, dari 2 (dua) unit yang pernah diadakan hanya 1 (satu) unit 

yang masih berfungsi. LCD yang dimiliki sebanyak 1 (satu) unit dan masih 

berfungsi. Perlengkapan lainnya adalah: kursi, meja, brankas, kulkas, 

filling kabinet, lemari besi, lemari kayu, televisi dan peralatan kebersihan 

yang seluruhnya masih layak digunakan. 
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Melihat kondisi tersebut, masih perlu dilakukan penambahan 

peralatan dan perlengkapan kantor, diantaranya Kendaraan 

Dinas,Laptop/Notebook, printer, dll. 
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                           BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

V.1 SWOT 

SWOT adalah sebuah singkatan dari S adalah Strenghts atau 

kekuatan, W adalah Weakness atau kelemahan, O adalah Oppurtunity 

atau kesempatan serta T adalah Threat atau ancaman. Analisis SWOT 

berguna untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal suatu 

organisasi dengan berbagai elemen yang dapat dianalisis dalam ruang 

lingkup organisasi tersebut. Dengan adanya analisis SWOT diharapkan 

suatu organisasi mampu menyeimbangkan antara kondisi internal yang 

direpresentasikan oleh kekuatan, kelemahan, serta melalui kesempatan 

dan ancaman yang datang dari lingkungan eksternal secara teliti. 

Analisis SWOT dimaksudkan untuk memperjelas semua kekuatan 

dan kelemahan yang dapat diidentifikasi guna memberikan suatu 

gambaran pengembangan pariwisata di Kota Parepare berdasarkan 

potensi-potensi yang tersedia. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis terhadap pariwisata yang dimiliki Kota Parepare, maka penulis 

mendapatkan hasil sebagai berikut : 

V. 1. 1 Kekuatan (strenghts)  

Kekuatan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kondisi internal 

dalam suatu organisasi yang bersifat positif, yaitu kelebihan/kekuatan 

dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sehubungan dengan kekuatan 

yang dimiliki oleh kepariwisataan Kota Parepare, dapat dijelaskan dari 
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wawancara penulis dengan Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran 

Wisata yang mengatakan : 

“Pada periode kedua Walikota Parepare memang menitikberatkan 

aspek pembangunan pada 3 bidang, yaitu: Pendidikan, kesehatan, 

dan pariwisata. Pariwisata itu sendiri, Bapak Walikota terinspirasi oleh 

Presiden ke-3 Republik Indonesia; Bapak B.J.Habibie yang mana 

Kota Parepare adalah tanah kelahiran Beliau. “ (Wawancara pada 24 

Februari 2020)  

 

Stakeholder pada Monumen Cinta Sejati Ainun-Habibie 

mengatakan bahwa : 

“Parepare ini memang terkenal akan Kota Kelahiran Bapak 

B.J.Habibie, Sosok beliau yang sangat inspiratif menjadikan Kota 

Parepare kaya akan histori dari Beliau, sehingga memiliki magnet 

tersendiri untuk memikat para pengunjung.” (Wawancara pada 27 

Februari 2020)  

 

   Salah satu masyarakat Kota Parepare mengatakan bahwa : 

“Kota Parepare layak menjadi salah satu kota destinasi wisata sebab 

banyak sekali lokasi ataupun tempat-tempat wisata yang bisa 

dikunjungi. Sebut saja salah satunya yang menjadi daya tarik adalah 

monumen cinta sejati Ainun-Habibie, ada Lapangan A.Makkasau, 

Paputo Beach, Kebun Raya Jompie, dan masih banyak lagi” 

(Wawancara pada 27 Februari 2020) 

 

V. 1. 2 Kelemahan (weakness) 

Kelemahan merupakan suatu kondisi dalam tubuh organisasi, 

proyek, ataupun konsep bisnis itu sendiri yang menunjukkan 

kekurangan/kelemahan. Berikut penuturan salah satu pengunjung objek 

wisata di Lapangan A.Makkasau, beliau mengatakan : 

“Sebenarnya Kota Parepare ini banyak sekali objek wisatanya yang 

dapat menarik perhatian, namun perlu ditingkatkan lagi kesadaran 

akan kebersihan di setiap objek wisata itu sendiri” (Wawancara pada 

27 Februari 2020) 
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Salah satu masyarakat Kota Parepare juga berpendapat bahwa : 

“Itulah objek wisata disini (di Kota Parepare) kadang ramai, kadang 

sangat sepi. Namun yang paling sering adalah kondisinya amat sepi” 

(Wawancara pada 27 Februari 2020) 

 

Dan yang menjadi salah satu kelemahan pengembangan 

pariwisata menurut Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata :  

“Kota Parepare itu sendiri tidak memiliki industri/pabrik. Hal ini 

berkaitan dengan visi Walikota Parepare yaitu Mewujudkan Kota 

Parepare sebagai Kota Industri tanpa Cerobong Asap. Walau 

demikian tanpa pabrik-pabrik seperti yang ada di Kota-kota besar, 

Parepare tetap mampu menarik perhatian wisatawan. Selanjutnya, 

potensi wisata alam kebanyakan di Kecamatan Bacukiki. Namun 

belum tersentuh/terkelola. Pemerintah saat ini masih memfokuskan 

pembangunan pariwisata di perkotaan. Di Parepare juga masih 

kurang investor (masih menunggu investor masuk dengan izin 

Pemerintah), sebab anggaran Pemerintah Daerah setempat masih 

fokus pada daerah perkotaan” (Wawancara pada 24 Februari 2020) 

 

V. 1. 3 Peluang (opportunity)  

Peluang ialah suatu kesempatan yang dimiliki oleh suatu 

organisasi/perusahaan dalam mengembangkan organisasi/perusahaan 

tersebut ke arah masa yang akan datang. Terkait hal tersebut, berikut 

pemaparan Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata tentang 

peluang yang dimiliki : 

“Banyak sekali macam-macam tempat wisata yang ada di Kota 

Parepare sebut saja Wisata Alam, destinasi wisata buatan, wisata 

Pendidikan (Semuanya tercantum pada Riparda)” (Wawancara pada 

24 Februari 2020)  

 

Selanjutnya pemaparan dari salah satu Masyarakat Kota Parepare 

mengatakan bahwa : 
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“Di tempat-tempat wisata yang ada di Kota Parepare ini ada Kawasan 

yang strategis, sebut saja Kawasan Hastom yang dekat dengan Pasar 

Senggol, ada Monumen Korban 40.000 Jiwa juga ditambah lagi 

banyak pedagang yang menjajakan kuliner. Selain itu yang ikonik 

seperti Monumen Cinta Sejati Ainun-Habibie yang kaya akan sejarah 

dan romansa Bapak B.J.Habibie dan Ibu Hasri Ainun. Bersebelahan 

dengan Monumen Cinta Sejati, ada Lapangan A.Makkasau/Alun-alun 

sebagai Kawasan yang multifungsi. Ada juga Kebun Raya Jompie 

sebagai tempat wisata yang edukatif juga sebagai tempat rekreasi 

keluarga” (Wawancara pada 27 Februari 2020)  

 

V. 1. 4 Ancaman (threats) 

Ancaman yang dimaksud adalah suatu kondisi yang mengancam 

dari luar, berupa tantangan, tekanan dan hambatan. Berikut pemaparan 

Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata : 

“Dalam pengembangan kepariwisataan dukungan masyarakat masih 

diharapkan. Masyarakat perlu melakukan sadar wisata serta sapta 

pesona. Sebagian besar masyarakat kurang melirik/ kurang 

menyadari bahwa sesungguhnya “inilah destinasi wisata”. Sebab 

mindset masyarakat menilai bahwa objek wisata di Kota lain sebagai 

acuan perbandingan yang dianggap itulah pariwisata sesungguhnya, 

sedang di Parepare tidak ada. Padahal setiap daerah memiliki 

keunikan masing-masing dalam mengembangkan daya tarik wisata di 

tempatnya. Selain itu, masyarakat kurang peduli akan destinasi wisata 

yang ada, sehingga potensi wisata yang tadinya ada malah 

terabaikan” (Wawancara pada 24 Februari 2020) 

 

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu 

masyarakat Kota Parepare, berikut pemaparan beliau : 

“Di beberapa Kawasan wisata belum ada yang dimanfaatkan secara 

optimal, selain itu ada lagi tempat wisata yang belum dikenakan biaya 

masuk sebut saja Kebun Raya Jompie yang perlu diperhatikan agar 

mampu menunjang PAD” (Wawancara pada 27 Februari 2020)  
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Kemudian penulis melakukan penelitian di beberapa Kawasan 

objek wisata pada tanggal 27 Februari 2020. Berikut kawasan wisata 

yang telah penulis kunjungi dan mewawancarai beberapa informan yang 

terkait dalam hal ini adalah masyarakat asli Kota Parepare serta 

Pengunjung dan stakeholder/ SDM di Kawasan wisata tersebut : 

1) Monumen Korban 40.000 Jiwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar V.1 Monumen Korban 40.000 Jiwa) 

 

Tempat ini berada di Kawasan Hastom dekat dengan Pasar 

Senggol Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung. Informan disini adalah 

stakeholder di Kawasan tersebut. Berikut informasi dari informan yang 

dituangkan pada SWOT : 

a. Strength : Posisi strategis, monumen yang kaya akan histori 

berupa pahatan yang menggambarkan sejarah perjuangan rakyat 

melawan Kolonial Belanda. Selain itu, Kawasan ini terdapat 
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fasilitas umum berupa toilet. Dan disekeliling monumen ini adalah 

para pedagang kuliner. 

b. Weakness : Kawasan wisata ini masih rentan terhadap 

kebersihan. Sebab kurangnya penyediaan alat kebersihan, seperti 

tempat sampah di tempat ini.  

Menurut penuturan informan, “Tempat ini tidak terlalu ramai setiap 

harinya. Monumen ini hanya dikunjungi oleh orang-orang seperti 

pegawai kantoran, atau masyarakat diluar Kota Parepare yang 

benar-benar baru datang.” (Wawancara pada 27 Februari 2020)  

 

c. Oppurtunity : Kawasan wisata yang strategis dan dikeliling oleh 

banyak pedagang kuliner menambah daya tarik pengunjung.  

d. Threat : Kawasan wisata ini belum dimanfaatkan secara optimal. 

Oleh karena tempat ini lebih banyak dikelilingi para pedagang 

kuliner, kebanyakan pengunjung yang berada di tempat ini hanya 

sekedar menjadikan tempat inii sebagai tempat membeli jajanan, 

bukan sebagai tempat yang beredukasi.   

2) Monumen Cinta Sejati Ainun-Habibie   

Tempat ini berada di Jalan Karaeng Burane, Kel. Mallusetasi 

Kec.Ujung. Informan disini adalah pengunjung dan stakeholder. Berikut 

hasil wawancara penulis dengan informan yang selaku stakeholder di 

Kawasan Monumen Cinta Sejati Ainun-Habibie : 
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Sumber : https://travel.tribunnews.com/ 

(Gambar V.2 Monumen Cinta Sejati Ainun-Habibie) 

 “Keunikan lainnya adalah memiliki daya tarik tersendiri sebab sosok 

tokoh Bapak Presiden ke-3 Indonesia ialah B.J.Habibie. Sosok beliau 

memiliki magnet tersendiri untuk memikat para pengunjung. 

Semenjak adanya monumen ini, banyak pengunjung yang tertarik 

untuk berfoto di monumen ini, baik masyarakat lokal itu sendiri 

maupun pengunjung diluar kabupaten/provinsi. Belum ada 

kekurangan yang dapat ditemukan dari monumen ini, sebab semua 

pihak/sektor saling bekerjasama dan terhubung. Misalnya memajukan 

sektor perekonomian Kota Parepare, para pengunjung yang datang di 

Monumen CInta Sejati selain datang untuk berfoto, mereka juga akan 

mengunjungi Lapangan A.Makkasau/Alun-alun dimana secara 

langsung terhubung dengan Monumen Cinta Sejati. Lapangan/alun-

alun itu sendiri menyediakan lapak para pedagang, seperti: kuliner, 

arena bermain untuk anak-anak, dsb. Hal itulah yang dapat 

menimbulkan perputaran roda ekonomi Kota Parepare berputar, 

secara tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut naik. 

Jadi antara Kawasan wisata dan sektor perekonomian sangat 

berhubungan satu sama lain. Monumen ini sudah pas rasanya. Usaha 

foto langsung jadi yang dilengkapi dengan badut berkarakter yang 

terdapat di Monumen ini merupakan usaha sendiri dari informan , di 

mana telah mengajukan perijinan pada pihak yang terkait, salah 

satunya Dinas Pariwisata.  Sebelum adanya usaha foto langsung jadi 

ini, monumen yang telah dibangun pada tahun 2014 hanya sekedar 

monumen yang tetap ramai pengunjung tetapi masih kurang lengkap 

rasanya tanpa foto langsung jadi ini. Usaha tersebut lahir pada tahun 

2016.” (Wawancara pada 27 Februari 2020) 

Berikut informasi yang dapat dituangkan melalui analisis SWOT : 
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a. Strength : Kawasan yang benar-benar strategis, Kawasan yang 

ikonik di Kota Parepare. Selalu ramai pengunjung, baik 

masyarakat lokal maupun diluar kota/kabupaten/provinsi.  

b. Weakness : Menurut informan belum ada kekurangan yang dapat 

dilihat pada monumen ini. 

c. Oppurtunity : Sosok tokoh yang berpengaruh di Indonesia, yakni 

Presiden ke-3 B.J.Habibie memiliki daya pikat tersendiri untuk 

Kota Parepare dan monumen cinta sejati. Selain itu adanya usaha 

foto langsung jadi di monument ini serta dilengkapi dengan badut 

karakter yang lucu menambah daya tarik tempat ini.  

d. Threat : Oleh sebab  belum terdapat kekurangan yang ada di 

Monumen Cinta Sejati. Menurut Informan sudah pas rasanya, 

yang berarti tidak ada yang perlu dikurangi ataupun ditambahkan 

pada tempat ini, dikhawatirkan penanganan tempat ini akan lalai 

saking ramainya pengunjung jika tidak diperhatikan seksama. 

Juga menurut penulis berdasarkan hasil wawancara bersama 

informan yang menyebutkan bahwa sebelum adanya usaha foto 

langsung jadi ini yang ditambah dengan hiasan badut berkarakter, 

Monumen ini hanyalah sekadar monumen yang kurang lengkap 

rasanya.  

3) Lapangan A.Makkasau  

Tempat ini juga dapat dikatakan sebagai alun-alun kota, berada di 

Jalan Karaeng Burane, Kel. Mallusetasi Kec.Ujung. Informan disini adalah 

pengunjung. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu 

pengunjung :  
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“Tempat yang friendly bisa dijadikan tempat kumpul keluarga, dan 

juga teman-teman/rekan/kerabat. Selain itu, tempat ini belum 

disediakan fasilitas-fasilitas umum seperti penyediaan tempat 

sampah. Kebersihan merupakan salah satu masalah yang urgent di 

tempat ini. Memiliki daya jual yang cukup tinggi sebab mampu mampu 

menarik banyak wisatawan. Terlebih jika digelar event/festival budaya 

di tempat ini.” (Wawancara pada 27 Februari 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ekobiz.pareparekota.go.id 

         (Gambar V.3 Lapangan A.Makkasau) 

Berikut informasi yang dapat dituangkan pada SWOT : 

a. Strength : Tempat yang sangat cocok dengan banyak event, 

tempat kumpul keluarga dan kaum kerabat. Salah satu tempat 

yang ramai dikunjungi. Posisi yang sangat strategis, sebab berada 

di area perkotaan.  

b. Weakness : Masalah kebersihan merupakan masalah yang 

seringkali dapat ditemukan di tempat ini. 

c. Opportunity : Tempat yang multifungsi, selain cocok sebagai 

tempat menggelar festival/event juga Kawasan sport-tourism.  
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d. Threat : Menurut penuturan salah satu masyarakat Kota Parepare 

menyebutkan bahwa “Lapangan ini tadinya memang sebagai 

kawasan olahraga, namun semakin lama sudah beralih fungsi 

sebagai Kawasan wisata atau sebagai alun-alun Kota” 

(Wawancara pada 27 Februari 2020). 

4) Kebun Raya Jompie  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar V.4 Tampak dari dalam Kebun Raya Jompie)  

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu stakeholder : 

“Salah satu tempat rekreasi keluarga yang edukatif, sebab 

menampilkan wisata alam khas tanaman endemik. Tempat yang 

sejuk, asri, dan keren.” Selain itu informasi lain, “Tempat ini hanya 

ramai ketika hari sabtu-minggu/weekend. Sedangkan pada hari-hari 

biasa sangat sepi. Mengenai fasilitas yang ada masih baik, masalah 

kebersihan telah ditangani oleh pengelola kebersihan. Tidak ada jam 

tentu untuk terbukanya tempat ini, namun terkadang sudah terbuka 

sekitar jam 7/8. Pengunjung pun bisa masuk sekitaran jam tersebut. 

Belum ada tarif masuk untuk pengunjung di tempat ini, selain biaya 

parkir yang seadanya. Sehingga pengunjung bebas masuk (gratis).” 

(Wawancara pada 1 Maret 2020) 
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Berikut hasil informasi yang dapat dituangkan pada SWOT : 

a. Strength : Tempat wisata yang edukatif yang menampilkan wisata 

alam flora. Kawasan ini telah mendapat standarisasi nasional 

sebagai Kebun Raya terbaik yang ada di Indonesia maupun di 

Pulau Sulawesi.  

b. Weakness : Masih kurang menarik perhatian pengunjung, hanya 

hari-hari tertentu Kawasan wisata ini ramai.  

c. Opportunity :  Sebagai salah satu kebun raya yang terbaik dan 

telah mendapat standar nasional, Kebun Raya Jompie mestinya 

mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

d. Threat : Belum ditetapkannya tarif masuk, hal ini penting untuk 

dipertimbangkan guna meningkatkan PAD serta fasilitas-fasilitas 

yang menunjang koleksi/konservasi tumbuhan dan 

pengorganisasian pengembangan destinasi wisata ini.  

V.2 Strategi 

Strategi adalah mewujudkan suatu tujuan/ cita-cita/ visi melalui 

beberapa cara yang terarah serta efisien. Strategi juga berarti suatu 

proses perencanaan/memformulasikan, mengimplementasikan, dan 

mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi tersebut 

mencapai tujuannya.   

Strategi pengembangan objek wisata merupakan upaya dan 

usaha-usaha dalam mengembangkan objek wisata ke arah yang lebih 

maju. Berikut hasil wawancara penulis terhadap Kepala Bidang Promosi 

dan Pemasaran Wisata terkait potensi wisata serta langkah-langkah yang 
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ditempuh oleh Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata dalam 

mengembangkan kepariwisataan daerah secara maksimal : 

V. 2. 1 Potensi Wisata  

“Kategori potensi wisata yang ada di Kota Parepare terdapat 2, yaitu 

potensi wisata alam dan buatan. Wisata alam itu sendiri sebagian 

besar terdapat di Kecamatan Bacukiki, dan memang belum banyak 

tersentuh/terkelola dengan baik. Sementara perhatian masih terfokus 

pada pembangunan pariwisata di area perkotaan. Kemudian wisata 

buatan juga lebih banyak dikembangkan, namun sebagian besar 

dikelola oleh masyarakat” (Wawancara pada 24 Februari 2020) 

 

Destinasi wisata adalah suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh 

seseorang pengunjung yang dapat dikunjungi dalam waktu tertentu. 

Daerah tujuan wisata merupakan tempat di mana segala kegiatan 

pariwisata dilakukan dengan tersedianya segala fasilitas atau atraksi 

untuk wisatawan. Berikut unsur-unsur pokok daerah tujuan wisata, antara 

lain : 

a. Objek dan Daya Tarik Wisata 

b. Prasarana Wisata 

c. Sarana Wisata 

d. Tata Laksana/ Infrastruktur  

V. 2. 2 Data Kondisi Awal Kinerja Bidang Pariwisata Tahun 2018 

Tabel V.1 Kondisi kinerja bidang pariwisata yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD 
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NO Indikator (Pariwisata) Kondisi Kinerja 
pada Awal 

Periode RPJMD 
(2018) 

 

1. Rata-rata lama kunjungan 
wisatawan mancanegera 
 

0,6 hari 
 

2. Rata-rata lama kunjungan 
wisatawan nusantara 
 
 

2 hari 
 

3. Jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara 
 
 

1,156 
 

4. Jumlah kunjungan wisatawan 
nusantara 
 
 

748,844 
 

5. Jumlah kontribusi PDRB terhadap 
Pariwisata 
 
 

902,000,000 
 

Sumber: Rencana strategis Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata 
2018-2023 Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan 
Sasaran RPJMD 
 
 

V. 2. 3 Langkah-langkah/ Upaya oleh Dinas Olahraga Pemuda dan 

Pariwisata 

Berikut informasi dari Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran 

Wisata pada wawancara 24 Februari 2020 : 

“Pada bidang Pariwisata itu sendiri, terdiri dari dua divisi yakni 

destinasi wisata dan promosi wisata. Selaku bidang pemasaran dan 

promosi wisata upayanya “menjual” apa yang telah dibuat oleh bidang 

destinasi. Cara menjualnya melalui pemasaran brosur-brosur yang 

berisi informasi wisata dengan tujuan yang pastinya menarik 

wisatawan. Selain itu, juga diselenggarakan event/ festival budaya, 

seperti festival salo karajae, festival mallipa, festival cinta sejati Ainun-

Habibie, juga ada event lokal mingguan, serta pemilihan duta 

pariwisata. Dengan terselenggaranya event/ festival tersebut secara 

langsung bidang promosi telah melakukan target penjualan, dalam hal 
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ini memperkenalkan Kota Parepare kepada wisatawan. Di bidang 

destinasi wisata, upayanya adalah melakukan pelatihan-pelatihan 

pelaku wisata. Misalnya latihan pemandu pariwisata (snorkling, 

outbound, dsb.). Selain itu juga merangkul para pelaku usaha 

perhotelan agar dapat bersatu antara bidang promosi yang berupaya 

mendatangkan wisatawan, tentu wisatawan membutuhkan sebuah 

tempat menginap. Setelah itu, wisatawan dapat rekomendasi hotel/ 

tempat penginapan yang ada di Kota Parepare. Dan terkait harga 

diberikan potongan harga agar terjangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat terutama wisatawan. Lalu di beberapa titik jalan di Kota 

Parepare terdapat papan petunjuk/ informasi mengenai daya tarik 

wisata yang tersebar di beberapa kecamatan” (Wawancara pada 24 

Februari 2020)  

 

Selanjutnya ditambahkan oleh Staf bidang destinasi wisata pada 

wawancara 9 Maret 2020 mengenai program-program kerja di Bidang 

Pariwisata mencakup 3 hal, yaitu program pengembangan pemasaran 

pariwisata, program pengembangan destinasi wisata, serta program 

pengembangan kemitraan yang dapat dijelaskan pada hasil wawancara 

dibawah ini bahwa : 

“Dalam pengembangan pariwisata ada pengadaan website pariwisata 

khusus untuk Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata, yang kedua 

adalah seperti biasa hal yang umum dilakukan dalam 

mempublikasikan pariwisata adalah pembuatan flyer/ brosur, lalu 

melakukan promosi wisata, seperti suatu event dilaksanakan di luar 

daerah, kami dari pihak DKOP juga turut serta dalam event tersebut 

berperan aktif seperti memperkenalkan wisata dan budaya dari 

Parepare, yang semula orang-orang tidak tahu menjadi tahu apa 

potensi wisatanya, apa keunikan daerahnya. Kalau branding 

pariwisata, kami belum melakukan.  Tapi, pelaksanaan event/festival 

kami sudah melaksanakannya. Contohnya kemarin Festival Salo 

Karajae sukses terselenggara. Festival tersebut juga masuk dalam 

100 calendar of event dalam Wonderful Indonesia. Selanjutnya 

mengenai program pengembangan pariwisata, arahnya destinasi 

wisata ini sebenarnya telah tercantum pada RIPARDA (Rencana 

Induk Kepariwisataan Daerah). Jadi, kami dibagi dalam beberapa 

KSPD (Kawasan Strategis Pariwisata Daerah) juga terbagi atas 6, 
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disitu seluruh pengurusan pengembangan pariwisata telah diatur jadi 

terarah.  

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kami sudah melaksanakan 

pengembangan destinasi. Berbicara mengenai destinasi, Suatu 

tempat dapat dikatakan sebagai destinasi wisata apabila jika 

memenuhi beberapa unsur. Yang pertama adalah apa yang bisa 

dilihat disana (apa yang menarik), kedua adalah akses ke tempat 

tersebut lancar kah atau tidak, mudah dijangkau apa tidak. Lalu 

fasilitas pendukung, seperti fasilitas umum di tempat tersebut, apakah 

ada mushalla, atau toilet. Jadi suatu tempat tersebut jika belum 

memenuhi unsur-unsur tersebut belum dapat dikatakan sebagai 

kawasan destinasi wisata, melainkan masih bisa disebut sebagai 

objek wisata. Destinasi itu adalah daerah tujuan.  

Sementara pengembangan pariwisata di kota Parepare ini memang 

masih terfokus terhadap pengembangan di area perkotaan. Tetapi, 

kawasan alam di Bacukiki juga tetap diupayakan, seperti disana 

sudah ada kampung wisata, juga gapura-gapura identitas, juga disana 

ada bendungan. Bendungan yang memungkinkan dapat menjadi 

objek wisata. Lalu disana ada kampung warna-warni, tetapi yang 

mengembangkan tersebut dari masyarakat sekitar. Tetap tersentuh, 

tetapi cenderung pengembangan/pengelolaan pariwisata di area 

perkotaan.   

Kalau program pengembangan kemitraan, DKOP bekerjasama 

dengan beberapa SDM-SDM kelompok sadar wisata, selanjutnya 

yang kedua adalah bersama komunitas-komunitas kreatif dilibatkan. 

Seperti : GENPI (Generasi Pesona Indonesia), GMP (Generasi 

Millineal Parepare), PDA Tangan diatas. juga ada sanggar seni.  Jadi 

ketika suatu kegiatan ingin dilaksanakan dengan menghadirkan 

pejabat-pejabat, maupun tamu-tamu daerah dan negara, kita libatkan 

sanggar seni didalamnya dengan menampilkan tarian khas Sulawesi 

Selatan. Jadi wujud kemitraan telah terjalin dengan baik sejak dulu, 

ada juga EO (Event Organizer) sebagai pihak promotor dalam 

mendatangkan artis-artis ibukota seperti Smartmedia, dan 

Maesappareng. Mereka semua menjadi rekanan” (Wawancara pada 9 

Maret 2020) 

Berikut data target capaian bidang pariwisata DKOP pada tahun 

2018 : 

1.  Tujuan : Menciptakan sistem pemasaran pariwisata yang terarah 

dan tepat sasaran 
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Sasaran : Meningkatnya pemasaran pariwisata 

Indikator sasaran : Meningkatnya pengembangan pemasaran 

pariwisata. 

(Tabel V. 2 Capaian tujuan bidang pariwisata 1) 

Program dan 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

(Outcome) dan 
Kegiatan                 
( Output ) 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

(2018) 

Program 
Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

Jumlah 
wisatawan Lokal 
dan 
Mancanegara 

503.000 Orang 

Penerbitan data 
base statistik 
Pariwisata Kota 
Parepare 2019-
2023 

Jumlah data 
base statistik 
pariwisata 

1 database 

Pengelolaan TIC 
(Tourismt 
Information 
Center ) 

Jumlah 
Pengelolaan TIC 

1 paket 

Pengadaan 
Media Promosi 

Jumlah 
Pengadaan 
Media Promosi 

6 unit 

Studi wawasan 
di Kota Seribu 
Even 

Jumlah Studi 
wawasan 

1 kali 

   Sumber: Renstra DKOP 2018-2023 

 

2. Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan promosi pariwisata  

Sasaran : Terlaksananya promosi dan meningkatnya pelaksanaan 

event pariwisata 

Indikator sasaran : Meningkatnya pengembangan destinasi 

pariwisata 
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(Tabel V. 3 Capaian Tujuan Bidang Pariwisata 2) 

Program dan 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

(Outcome) dan 
Kegiatan                 
( Output ) 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

(2018) 

Pemilihan Duta 
Pariwisata  
 

Jumlah Duta 
Pariwisata 
 

8 orang 

Promosi 
Pariwisata 
Tingkat Nasional 
Partisipatif 
 

Jumlah Promosi 
Tingkat Nasinal 
 

6 orang 

Festival Lovely 
Habibie Ainun  
 

Jumlah Festival 
Habibie Ainun 
 

1 kali 

Festival Budaya 
Tonrangeng 
River Side 
 

Jumlah Festival 
Budaya TRS 
 

1 kali 

Festival Salo 
KarajaE 
 

Jumlah Festival 
Salo KarajaE 
 

1 kali 

Festival Mallipa 
 

Jumlah Festival 
Mallipa 
 

1 kali 

Pengelolaan 
Website 
Pariwisata 
 

Jumlah Website 
Pariwisata 
 

1 website 

Pelaksanaan 
Event Lokal 
Mingguan di 
Alun-alun 
Lapangan A. 
Makkasau 
 

Jumlah 
Pelaksanaan 
Even Lokal  
 

12 kali 

Pelaksanaan 
Even Lokal 
Mingguan di 
TRS & Taman 
Mattirotasi 
 

Jumlah 
Pelaksanaan 
Even Lokal  
 
 
 
 
 
 
 

4 kali 
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Promosi 
Pariwisata 
Budaya Pada 
Penjemputan 
Tamu-tamu 
daerah 
 

Jumlah Promosi 
Budaya Pada 
penjemputan 
tamu-tamu 
daerah 
 

24 kali 

       Sumber: Renstra DKOP 2018-2023 

 

5. Tujuan : Mewujudkan destinasi pariwisata yang sesuai dengan 

perundang-undangan 

Sasaran : Terciptanya destinasi pariwisata yang standar 

Indikator sasaran : Meningkatnya pengembangan destinasi 

pariwisata 

(Tabel V.4 Capaian Tujuan Bidang Pariwisata 3) 

Program dan 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

(Outcome) dan 
Kegiatan                 
( Output ) 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

(2018) 

Program 
Pengembangan  
Destinasi 
Pariwisata 
 

 6 unit 

Penataan Objek 
wiata 
Tonrangeng 
River Side 
(TRS) 
 

Jumlah Objek 
wisata TRS 
yang ditata 
 

1 unit 

Penataan 
Panggung 
wisata Wt 
Bacukiki  
 

Jumlah 
Panggung 
wisata Wt 
Bacukiki yang 
ditata 
 

1 unit 

Salo KarajaE 
River Tour 2018 
 

Jumlah 
pelayanan salo 
KarajaE River 
Tour 
 

1 kali 
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Sumber: Renstra DKOP 2018-2023 

 

6. Tujuan : Mewujudkan destinasi pariwisata yang sesuai dengan 

perundang-undangan 

Sasaran : Tersedianya sarana prasarana pariwisata yang 

memadai 

Indikator sasaran : Meningkatnya pengembangan destinasi 

pariwisata 

(Tabel V. 5 Capaian Tujuan Bidang Pariwisata 4) 

Program dan 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

(Outcome) dan 
Kegiatan                 
( Output ) 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

(2018) 

Program 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 
kepariwisataan 
 

Jumlah 
Pembangunan 
sarana dan 
Prasarana 
Destinasi 
wisata 
 

1 kawasan 

Penyediaan 
Fasilitasi sarana 
tempat 
cenderamata 
Khas Parepare 
 

Jumlah fasilitas 
sarana tempat 
cenderamata  
 

1 unit 

Pengembangan 
Goa 
Tompangeng 
Kelelawar  
 

Jumlah Goa 
Kelelawar yang 
dikembangkan  
 

1 unit 

Penyediaan 
Dermaga jetty 
dan Perahu 
Wisata 
 

Jumlah 
Dermaga Jetty 
dan perahu 
Wisata yang 
diadakan 
 

1 unit 

Pengadaan 
Perahu 
Katamarang 
 

Jumlah Perahu 
Katamarang 
yang diadakan  
 

1 unit 
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Penataan tribun 
Panggung 
Pertunjukan        
( Lokasi 
Belakang TIC) 
 

Jumlah tribun 
Panggung 
Pertunjukan  
 

1 unit 

Pengadaan 
Lighting dan 
Sound System 
Pertunjukan  
 

Jumlah 
Pengadaaan 
Lighting dan 
Sound System 
Pertunjukan  
 

1 paket 

Pengadaan 
Sepeda wisata 
5 Dimensi  
 

Jumlah 
pengadaan 
sepeda wisata 
5 dimensi  
 

15 unit 

Pembuatan 
Poski SAR dan 
Objek Wisata  
 

Jumlah Poski 
SAR dan Objek 
Wisata 
 

1 unit 

Pembangunan 
Toilet Umum 
pada Objek 
wisata Taman 
Mattirotasi 
 

Jumlah Toilet 
yang dibangun  
 

1 unit 

Pembuatan 
Peta Lokasi 
Objek wisata 
(Peta Dinding) 
 

Jumlah Peta 
Lokasi yang 
dibuat 
 

1 buah 

Fasilitasi Salo 
KarajaE River 
Tour 
 

Jumlah 
destinasi lokal 
dengan skala 
tingkat regional 
sulawesi yang 
di kembangkan 
 

1 kegiatan 

Sumber: Renstra DKOP 2018-2023 

 

7. Tujuan : Melaksanakan pembinaan dengan mitra /stakeholders 

kepariwisataan 

Sasaran : Terciptanya mitra/ stakeholders kepariwisataan yang 

sejalan dengan program pengembangan pariwisata 
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Indikator sasaran : Meningkatnya pengembangan kemitraan 

(Tabel V. 6 Capaian Tujuan Bidang Pariwisata 5) 

Program dan 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

(Outcome) dan 
Kegiatan                 
( Output ) 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

(2018) 

Pengawasan 
penertiban dan 
kordinasi usaha 
jasa pariwisata 
 

Jumlah sarana 
pariwisata yang 
sesuai dengan 
Standar 
 

12 kali 

Pelatihan 
kompetensi 
SDM Pariwisata 
 

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
pelatihan 
 

40 orang 

Pendataan 
sarana 
pariwisata & 
Pembuatan 
TDUP 
 

Jumlah 
database dan 
Pembuatan 
TDUP 
 

1 kali 

Sertifikasi dan 
kompetensi 
pelaku usaha 
pariwisata 
bidang hotel 
dan restorant 
 

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
pelatihan 
kompetensi 
 

50 orang 

Pelatihan 
kompetensi 
SDM Reception 
Hotel 

 

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
pelatihan  
 

50 orang 

Sosialisasi 
Permenpar No. 
18 Tahun 2016 
tentang 
Pendaftaran 
Usaha 
Pariwisata 
 

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
sosialisasi 
 

50 orang 

Sosialisasi UU 
No. 10 Tahun 
2009 tentang 
Kepariwisataan 
 

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
sosialisasi 
 

50 orang 
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Pelatihan 
pemandu wisata 
bahari Snorkling 
& Diving 
 

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
pelatihan 
Pemandu 
wusata bahari 
Snorkling & 
Diving 
 

50 orang 

Pelatihan dan 
Pembentukan 
Badan Usaha 
Milik Kelurahan 
(Bumiku) 
berwawasan 
Pariwisata  
 

Jumlah pelaku 
Usaha yang 
mengikuti 
pelatihan 
 

50 orang 

Kordinasi dan 
kerjasama 
lembaga/pelaku 
pariwisata / 
komunitas lokal 
 

jumlah 
kordinasi dan 
kerjasama 
lembaga/pelaku
/pariwisata 
/komunitas lokal 
 

12 kali 

Sosialisasi dan 
Pembentukan 
Kelompok 
Sadar wisata 
 

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
sosialisasi 
kelompok sadar 
wisata 
 

40 orang 

Parepare 
Creative 
Community 
Days 
 

Jumlah 
Pagelaran 
Komunitas 
Creatif 
 

1 kali 

Pelatihan MICE 
bagi Pelaku 
Event 
 

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
Pelatihan MICE 
 

40 orang 

Pelatihan 
Pemandu 
Ekowisata 
 

Jumlah Peserta 
yang mengikuti 
Pelatihan 
Pemandu 
ekowisata 
 

40 orang 

Workshop 
pemanfaatan 
kawasan hutan 
sebagai 
destinasi wisata 
unggulan  

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
workshop  
 

40 orang 
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Pengendalian 
dan 
Pengawasan 
Kepariwisataan 
 

Jumlah 
Pengendalian 
dan 
Pengawasan 
Kepariwisataan 
 

12 kali 

Pelatihan 
Pengembangan 
Desain 
Souvenir dan 
Packaging 
 

Jumlah Peserta 
yang mengikuti 
Pelatihan 
 

40 orang 

Pembuatan 
Dokumen 
Database / 
Direktori 
Potensi Wisata 
Parepare  
 

Jumlah 
dokumen 
Database yang 
tersedia 
 

1 database 

Sumber : Rencana Strategis DKOP 2018-2023 tabel rencana program, 

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif 

 

V.3 Matriks SWOT  

Berdasarkan data-data diatas, maka dapat disimpulkan informasi 

tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh 

Kota Parepare sebagai kota destinasi wisata yang dapat dianalisis pada 

tabel di bawah ini : 

   (Tabel V. 7 Matriks SWOT/ Kekuatan) 

KEKUATAN (strengths) 

1. Parepare kuat dari sisi histori, sebab memiliki background pemimpin 

Indonesia yang lahir di Kota Parepare 

2. Objek wisata banyak. 

3. Mobilitas lancar, seluruh kawasan wisata dapat dijangkau melalui alat 

transportasi serta akses jalan lancar.  
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4. Terdapat gapura-gapura identitas/ papan informasi terkait objek-objek 

wisata yang ada di beberapa ruas jalan. 

5. Pihak DKOP rutin menyelenggarakan festival budaya  

    

(Tabel V. 8 Matriks SWOT/ Kelemahan) 

KELEMAHAN (weakness) 

1. Jika dilihat dari diagram statistik kepariwisataan, maka hasilnya adalah 

kunjungan wisatawan yang berfluktuasi. 

2. Hanya hari-hari tertentu saja objek wisata ramai dikunjungi. Seperti 

pada hari sabtu-minggu, memperingati Hari Kemerdekaan, 

memperingati Hari Pahlawan, maupun penyelenggaraan festival/ event 

tertentu. 

3. Pembentukan Kelompok SDM Peduli Wisata masih kurang. 

4. Jumlah investor masih kurang. 

5. Wilayah Kecamatan Bacukiki sebagai Kawasan alam masih sulit 

dijangkau oleh transportasi umum. 

 

   (Tabel V. 9 Matriks SWOT/ Peluang) 

PELUANG (oppurtunities) 

1. Terdapat beragam potensi daya tarik wisata di Kota Parepare baik 

alam, budaya, sejarah, pendidikan, wisata belanja, kuliner yang khas 

dan unik. 

2. Posisi Kota Parepare yang sangat strategis.  

3. Pihak Pemerintah setempat memiliki relasi yang terjalin akrab. 

4. Sebagian besar destinasi wisata buatan dikelola langsung oleh 

masyarakat setempat, yang menunjukkan bahwa masyarakat 

setempat pandai melihat peluang usaha dalam memanfaatkan 
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kawasan yang ada sebagai destinasi wisata.  

5. Situasi keamanan dan kenyamanan kondusif. 

 

   (Tabel V.10 Matriks SWOT/ Ancaman) 

ANCAMAN (threats) 

1. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah akan pengembangan 

pariwisata masih kurang terjalin. 

2. Pemerintah memprioritaskan pengembangan wisata di area perkotaan, 

sedangkan Kawasan alam di Kecamatan Bacukiki belum optimal 

pengembangan pariwisata. 

3. Kurangnya pelatihan terkait pengelolaan Kawasan wisata yang 

berpeluang untuk masyarakat kelola sebagai kelompok SDM sadar 

wisata oleh DKOP bidang destinasi wisata. 

4. Rendahnya minat masyarakat untuk turut serta melestarikan 

pariwisata lokal,  serta fasilitas pendukung di dalamnya. 

5. Berkembang pesatnya pengembangan pariwisata diluar Kota Parepare 

sebagai pesaing semakin tinggi. 

Dari keseluruhan uraian diatas, maka penulis membuat matriks 

SWOT sebagai berikut : 
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(Tabel V.11 Matriks SWOT Pengembangan Pariwisata Kota Parepare) 

 

 

 

 

EKSTERNAL  

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 

 Parepare kuat dari 

sisi histori,  

 Objek wisata 

banyak,  

 Mobilitas pada 

Kawasan wisata 

wilayah perkotaan 

dapat dijangkau,  

 Terdapat papan 

informasi sebagai 

petunjuk area 

Kawasan wisata,  

 Pihak DKOP rutin 

menyelenggarakan 

festival budaya. 

 Jumlah kunjungan 

berfluktuasi,  

 Hari-hari tertentu 

saja Kawasan wisata 

ramai,  

 Kurangnya kelompok 

SDM Peduli wisata,  

 Jumlah investor 

kurang,  

 Mobilitas ke wilayah 

wisata alam di 

Kecamatan Bacukiki 

sulit dijangkau oleh 

transportasi umum 

PELUANG (O) STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) 

 Terdapat 

beragam daya 

tarik wisata,  

 Posisi Kota 

Parepare yang 

strategis,  

 Pihak DKOP 

memiliki jalinan 

relasi yang 

akrab,  

 Masyarakat 

pandai melihat 

peluang,  

 Situasi 

kemanan dan 

kenyamanan 

yang kondusif.    

 Meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas sarana/ 

prasarana 

pariwisata,  

 Mengoptimalkan 

peran serta 

masyarkat dalam 

pengembangan 

pariwisata.  

 Memperbaiki fasilitas 

yang ada di 

Kawasan wisata 

(termasuk 

didalamnya 

mendisiplinkan 

dalam menjaga 

kebersihan),  

 Meningkatkan 

kegiatan promosi 

wisata (baik lokal 

maupun interlokal),  

 Meningkatkan jumlah 

transportasi guna 

mencapai seluruh 

Kawasan wisata 

yang ada. 

ANCAMAN (T) STRATEGI (S-T) STRATEGI (W-T) 

 Kurangnya 

kerjasama yang 

terjalin antara 

 Mempertahankan 

dan melestarikan 

keunikan budaya 

 Peningkatan kualitas 

SDM aparatur 

(termasuk 

INTERNAL 
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masyarakat dan 

pemerintah 

dalam 

pengembangan 

pariwisata,  

 Pemerintah 

setempat masih 

memprioritaska

n area 

perkotaan 

dalam 

pengembangan 

pariwisata,  

 Kurangnya 

pelatihan 

terhadap 

masyarakat 

dalam 

mengelola 

peluang usaha 

pengembangan 

pariwisata,  

 Rendahnya 

minat 

masyarakat 

dalam 

melestarikan 

pariwisata, dan  

 Berkembang 

pesatnya 

pariwisata diluar 

Kota Parepare  

Kota Parepare yang 

menjadi ikonik Kota 

Parepare,  

 Giat menampilkan 

budaya dan wisata 

yang ada di Kota 

Parepare 

didalamnya 

memfungsikan Duta 

Pariwisata sebagai 

pihak ketiga dalam 

mendorong promosi 

wisata),  

 Meningkatkan jumlah 

alat transportasi,  

 Melakukan 

pengawasan dan 

pemberdayaan 

fasilitas-fasilitas  

yang ada di 

Kawasan objek 

wisata,  

 Mengadakan 

sosialisasi 

kepariwisataan ke 

seluruh masyarakat 

sebagai studi wisata 

agar masyarakat 

bertambah wawasan 

kepariwisataan serta 

lebih disiplin dalam 

merawat dan 

menjaga fasilitas-

fasilitas objek wisata, 

serta  

 Mengikutsertakan 

masyarakat dalam 

berbagai 

penyelenggaraan 

festival budaya guna 

meningkatkan minat 

masyarakat dalam 

pengembangan 

wisata Kota 

Parepare. 

Sumber: Hasil penelitian 2020 

Berdasarkan analisis SWOT di atas maka dapat diidentifikasikan 

faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai fokus strategi organisasi 
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dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. 

Dengan melihat strategi-strategi tersebut, maka diperoleh 4 (empat) faktor 

penentu keberhasilan Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata adalah 

sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana sebagai 

fasilitas pelengkap objek wisata 

2. Giat melaksanakan kegiatan promosi wisata, baik di tingkat 

Provinsi, Nasional maupun Internasional 

3. Mengikutsertakan peran masyarakat dalam meningkatkan 

wawasan wisata, serta mendisiplinkan dalam merawat dan 

menjaga fasilitas/ sarana- prasarana pariwisata 

4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam melakukan 

pengawasan dan pemeliharaan fasilitas objek wisata.  

Maka berangkat dari hasil penelitian diatas bahwa Pemerintah 

Kota Parepare harus memikirkan tuntutan dalam membenahi sumber 

daya internal serta berusaha meminimalkan kelemahan yang ada dan 

menghindari ancaman terhadap pengembangan pariwisata di Kota 

Parepare (strategi W-T). 

Sejalan dengan visi Walikota Parepare yaitu “Terwujudnya Kota 

Parepare sebagai Kota Industri tanpa Cerobong Asap yang Berwawasan 

Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota yang Maju, Mandiri dan 

Berkarakter” juga tertuang pada visi dan misi Kepariwisataan Daerah 

pada Rencana Induk Kepariwisataan Daerah (RIPARDA) Kota Parepare 

yaitu “Terwujudnya Kota Parepare sebagai Industri Pariwisata Berbasis 

Sumberdaya Lokal Didukung Budaya, Berdaya Saing, Menuju 
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Masyarakat Mandiri, Maju dan Sejahtera” yang hendak dicapai oleh 

Pemerintah Kota Parepare melalui 5 (lima) misi pembangunan 

kepariwisataan daerah, yaitu: 

1. Mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, 

menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap 

lingkungan hidup dan sosial budaya 

2. Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berbasis Alam didukung budaya 

yang nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan 

lingkungan 

3. Mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul 

dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan 

nusantara dan mancanegara 

4. Mendorong peningkatan apresiasi pelestarian dan pengembangan 

kesenian dan kebudayaan lokal; dan  

5. Mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan 

masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme 

operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong 

terwujudnya pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.  

Kepala Dinas sebagai salah satu institusi yang dipimpin oleh 

Kepala Daerah, adapun visi Kepala Dinas Olahraga Pemuda dan 

Pariwisata adalah “Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Olahraga 

dan Pariwisata Serta Pemberdayaan Pemuda yang Peduli, Mandiri dan 

Berkarakter” untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi yang 

mengarah pada : 
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1. Peningkatan fasilitas/sarana dan prasarana pendukung 

pengembangan keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan. 

2. Optimalisasi peran serta masyarakat dibidang Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata  

3. Peningkatan sumber daya aparatur.  

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran maka 

Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare merumuskan 

strategi sebagai berikut : 

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di bidang 

kepemudaan, olahraga dan pariwisata 

2. Peningkatan keahlian dan pengembangan SDM di bidang 

pariwisata dengan mengikuti pelatihan 

3. Peningkatan infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan 

kegiatan kepemudaaan, olahraga dan pariwisata  

4. Ketersediaan sarana dan prasarana promosi sebagai media 

pemasaran pariwisata 

5. Peningkatan keahlian dan profesionalisme aparatur. 

 

V.4 Program Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata dalam 

Mengembangkan Kepariwisataan Kota Parepare 

Dalam pengembangan bidang pariwisata, Dinas Olahraga 

Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare memiliki 2 (dua) bidang 

pengembangan pariwisata, yaitu bidang destinasi wisata dan bidang 

pemasaran dan promosi wisata, berikut strategi yang digunakan dalam 
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mengembangkan pariwisata yang tertuang dalam beberapa program 

sebagai berikut : 

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  

Berikut program pengembangan pemasaran pariwisata Dinas 

Olahraga Pemuda dan Pariwisata yang dituangkan dalam kegiatan : 

a. Penerbitan data base statistic pariwisata Kota Parepare 2019-

2023 

b. Pengelolaan TIC 

c. Pengadaan media promosi 

d. Branding Pariwisata Kota Parepare di Bandara SHIAM Makassar 

e. Pengadaan sarana promosi pariwisata  

f. Studi wawasan di Kota Seribu Event 

g. Sayembara Branding Tourim Kota Parepare (Logo Pariwisata 

Daerah) 

h. Pengadaan bus pariwisata 

i. Parepare Wisata Expo 

j. Perayaaan nikah massa 

k. Seleksi dan pengiriman duta Kota Parepare ke Tingkat Provinsi 

dan Nasional 

l. Pengadaan/perawatan ruang infromasi pariwisata daerah 

m. Pengadaan rempong kuliner 

n. Pengadaan toilet umum untuk pelaksanaan event 
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2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  

Berikut program pengembangan destinasi pariwisata yang 

tertuang dalam kegiatan sebagai berikut : 

a. Pemilihan duta pariwisata 

b. Promosi pariwisata tingkat nasional dan partisipatif  

c. Festival Lovely Habibi Ainun 

d. Festival budaya di Tonrangeng River Side (TRS) 

e. Pengelolaan website pariwisata 

f. Pelaksanaan event lokal di alun-alun Lapangan A. Makkasau 

Parepare 

g. Pelaksanaan event lokal di TRS dan Taman mattirotasi  

h. Promosi pariwisata budaya pada penjemputan tamu-tamu daerah 

i. Pengelolaan event di Tingkat Kecamatan 

j. Promosi pariwisata tingkat regional inisiatif 

3. Program Promosi Pariwisata dan Event Pariwisata  

Berikut program promosi pariwisata dan event pariwisata yang 

tertuang dalam kegiatan : 

a. Penataan objek wisata di Tonrangeng River Side 

b. Penataan panggung wisata di Watang Bacukiki 

c. Salo Karajae River Tour 

d. Pengembangan Goa Tompangnge 

e. Penyediaan Dermaga Jetty dan perahu wisata 

f. Pengadaan Perahu Katamarang 

g. Penataan destinasi Salo Karajae 

h. Pengembangan wisata bahari (pengadaan perahu wisata) 
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i. Penataan Kampung Wisata Watang Bacukiki 

j. Penataan kawasan desinasi wisata ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

k. Penataan kawasan wisata urban kilometer nol parepare  

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan  

Berikut program pembangunan sarana dan prasarana 

kepariwisataan yang tertuang dalam kegiatan : 

a. Penyediaan fasilitasi sarana tempat cinderamata khas Parepare 

b. Penataan tribun panggung pertunjukan  

c. Pengadaan lighting dan sound system pertunjukan  

d. Pengadaan sepeda wisata 5 dimensi 

e. Pembuatan Posko SAR dan Objek Wisata 

f. Pembangunan toilet umum pada objek wisata Taman Mattirotasi 

g. Pembuatan Peta Lokasi Objek wisata  

h. Pembangunan  Gedung Kesenian 

i. Pembangunan museum Kota parepare 

j. Pembangunan objek wisata Pantai Lumpue 

k. Penataan Taman La Mario 

l. Penataan Lapangan wisata Watang Bacukiki 

m. Pengadaan Marka / Papan Petunjuk Daya tarik wisata 

n. Pengembangan objek pariwisata unggulan 

o. Fasilitasi Salo KarajaE River Tour  

p. Workshop pemanduan wisata alam Hutan Jompie 

q. Workshop pemanduan wisata Snorkeling dan Diving Tonrangeng 

r. Pembuatan RIPOW KSPD I-VI Kota Parepare 
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s. Pembuatan jalan pedestrian wisata dari situs Batukikie ke 

Assokkang Matuan 

t. Pembuatan jalan pedestrian dari Pesantren Albadar ke Gua 

Tompangnge 

u. Pengadaan sarana pertunjukan pariwisata 

v. Pengadaan perahu wisata 

w. Workshop pengembangan daya tarik wisata 

x. Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona wisata 

y. Studi banding peningkatan SDM Pengelolaan Manajemen 

Pariwisata 

z. Peningkatan kualitas sarana pertunjukan kesenian. 

5. Program Pengembangan Kemitraan  

Berikut kegiatan dalam program pengembangan kemitraan adalah: 

a. Pengawasan penertiban dan koordinasi usaha jasa pariwisata 

b. Pelatihan kompetensi SDM pariwisata 

c. Pendataan-pendataan sarana pariwisata dan pembuatan tanda 

daftar usaha pariwisata 

d. Sertifikasi dan kompetensi pelaku usaha pariwisata bidang hotel 

dan restoran 

e. Pelatihan kompetensi SDM Reception Hotel 

f. Sosialisasi Permenpar No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran 

Usaha Pariwisata 

g. Sosialisasi UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

h. Pelatihan pemandu wisata bahari dan snorkling 
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i. Pelatihan dan pembentukan Badan Usaha Milik Kelurahan 

berwawasan Pariwisata 

j. Koordinasi dan kerjasama lembaga/pelaku pariwisata/komunitas 

lokal 

k. Parepare Creative Community Days 

l. Pelatihan MICE bagi pelaku event  

m. Pelatihan pemandu ekowisata 

n. Workshop pemanfaatan kawasan hutan sebagai destinasi wisata 

unggulan 

o. Pengendalian dan pengawasan kepariwisataan 

p. Pelatihan Pengembangan Desain Souvenir dan packing 

q. Pembuatan dokumen database/direktori potensi wisata Parepare. 
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  BAB VI 

PENUTUP 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, Kota Parepare secara morfologi 

wilayah terbagi atas 2 (dua) wilayah, yaitu Dataran tinggi dan Dataran 

rendah. Dataran tinggi merupakan Kawasan wisata alam yang berada di 

Kec. Bacukiki daerah ini terdapat pegunungan dan persawahan. Selain 

itu, dataran rendah (wilayah perkotaan) merupakan Kawasan yang 

terbentang dari jalan bau massepe/Kec. Bacukiki Barat hingga jalan poros       

atau berada di Kec.Soreang. Maka penulis menyimpulkan bahwa strategi 

pengembangan pariwisata di Kota Parepare antara lain oleh Pemerintah 

Daerah Setempat masih memprioritaskan pengembangan Kawasan objek 

wisata di wilayah perkotaan. Kota Parepare memiliki banyak sekali objek 

wisata yang dapat dikunjungi. Selain itu beberapa festival budaya juga 

sering diselenggarakan.     

Saat ini penulis menyimpulkan secara keseluruhan bahwa Kota 

Parepare masih dalam kategori Kota port of call (persinggahan) belum 

menjadi tourist destination, sebab masih banyak kawasan objek wisata 

yang perlu diperhatikan, dirawat, dan dioptimalkan pengembangannya 

menjadi sebuah daya tarik besar sehingga Kota Parepare tidak kalah 

eksis dengan kota-kota lain dalam aspek kepariwisataannya.  

Berikut uraian kesimpulan penelitian strategi pengembangan 

pariwisata di Kota Parepare sebagai berikut : 
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1. Analisis SWOT terhadap potensi wisata di Kota Parepare 

(Tabel VI.1 Analisis SWOT potensi wisata) 

N
O

. 

ANALISIS SWOT POTENSI WISATA DI KOTA PAREPARE  

KEKUATAN 
(STRENGTH) 

KELEMAHAN 
(WEAKNESS) 

PELUANG 
(OPPURTUNITY) 

ANCAMAN 
(THREAT) 

1. Parepare kuat dari 
sisi histori, sebab 
memiliki 
background 
pemimpin 
Indonesia yang 
lahir di Kota 
Parepare 

Jika dilihat dari 
diagram statistik 
kepariwisataan, 
maka hasilnya 
adalah 
kunjungan 
wisatawan yang 
berfluktuasi. 

Terdapat 
beragam 
potensi daya 
tarik wisata di 
Kota Parepare 
baik alam, 
budaya, 
sejarah, 
pendidikan, 
wisata belanja, 
kuliner yang 
khas dan unik. 

Kerjasama 
antara 
masyarakat dan 
pemerintah 
akan 
pengembangan 
pariwisata 
masih kurang 
terjalin. 

2.  
Objek wisata 
banyak. 

Hanya hari-hari 
tertentu saja 
objek wisata 
ramai dikunjungi. 
Seperti pada hari 
sabtu-minggu, 
memperingati 
Hari 
Kemerdekaan, 
memperingati 
Hari Pahlawan, 
maupun 
penyelenggaraan 
festival/ event 
tertentu. 

 
Posisi Kota 
Parepare yang 
sangat 
strategis.  

Pemerintah 
memprioritaskan 
pengembangan 
wisata di area 
perkotaan, 
sedangkan 
Kawasan alam 
di Kecamatan 
Bacukiki belum 
optimal 
pengembangan 
pariwisata. 

3. Mobilitas lancar, 
seluruh kawasan 
wisata dapat 
dijangkau melalui 
alat transportasi 
serta akses jalan 
lancar.  

 
Pembentukan 
Kelompok SDM 
Peduli Wisata 
masih kurang. 

Pihak 
Pemerintah 
setempat 
memiliki relasi 
yang terjalin 
akrab. 

Kurangnya 
pelatihan terkait 
pengelolaan 
Kawasan wisata 
yang 
berpeluang 
untuk 
masyarakat 
kelola sebagai 
kelompok SDM 
sadar wisata 
oleh DKOP 
bidang destinasi 
wisata. 
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4. Terdapat gapura-
gapura identitas/ 
papan informasi 
terkait objek-objek 
wisata yang ada di 
beberapa ruas 
jalan. 

Jumlah investor 
masih kurang. 

Sebagian besar 
destinasi 
wisata buatan 
dikelola 
langsung oleh 
masyarakat 
setempat, yang 
menunjukkan 
bahwa 
masyarakat 
setempat 
pandai melihat 
peluang usaha 
dalam 
memanfaatkan 
kawasan yang 
ada sebagai 
destinasi 
wisata.  

Rendahnya 
minat 
masyarakat 
untuk turut serta 
melestarikan 
pariwisata lokal,  
serta fasilitas 
pendukung di 
dalamnya. 

5.  
Pihak DKOP rutin 
menyelenggarakan 
festival budaya  

Wilayah 
Kecamatan 
Bacukiki sebagai 
Kawasan alam 
masih sulit 
dijangkau oleh 
transportasi 
umum. 

 

 
Situasi 
keamanan dan 
kenyamanan 
kondusif. 

Berkembang 
pesatnya 
pengembangan 
pariwisata diluar 
Kota Parepare 
sebagai pesaing 
semakin tinggi. 

Sumber: Hasil Penelitian (2020) 

2. Strategi Pengembangan Pariwisata  

Strategi pengembangan pariwisata yang harus ditempuh oleh 

Dinas Olaharaga Pemuda dan Pariwisata adalah strategi WT 

(Weakness-Threat), yaitu strategi yang dilakukan dalam membenahi 

sumber daya internal serta berusaha meminimalkan kelemahan yang 

ada dan menghindari ancaman. Berikut uraian strategi WT yang dapat 

diambil : 
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1. Peningkatan kualitas SDM aparatur (termasuk didalamnya 

memfungsikan Duta Pariwisata sebagai pihak ketiga dalam 

mendorong promosi wisata),  

2. Meningkatkan jumlah alat transportasi,  

3. Melakukan pengawasan dan pemberdayaan fasilitas-fasilitas  

yang ada di Kawasan objek wisata,  

4. Mengadakan sosialisasi kepariwisataan ke seluruh masyarakat 

sebagai studi wisata agar masyarakat bertambah wawasan 

kepariwisataan serta lebih disiplin dalam merawat dan menjaga 

fasilitas-fasilitas objek wisata, serta  

5. Mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan 

festival budaya guna meningkatkan minat masyarakat dalam 

pengembangan wisata Kota Parepare. 

VI. 2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran untuk 

semua aspek sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kualitas pengembangan pariwisata di Kota 

Parepare, maka sebaiknya juga meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana sebagai keseluruhan penunjang 

fasilitas Kawasan wisata. 

2. Agar Pemerintah setempat hendaknya memprioritaskan seluruh 

kawasan yang berpotensi menjadi daya tarik wisata.  

3. Sebaiknya lebih menonjolkan keunikan yang khas dari Kota 

Parepare serta menggiatkan kegiatan promosi wisata. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA 

 

DINAS OLAHRAGA PEMUDA DAN PARIWISATA KOTA 

PAREPARE 

 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN PENJELASAN 

I. ANALISIS SWOT POTENSI 

WISATA 

1. STRENGHT  

A. Apa kekuatan sektor pariwisata di 

Kota Parepare? 

 

 

B. Apa kelebihan yang dimiliki Kota 

Parepare sehingga layak menjadi 

“Kota Destinasi Wisata” ? 

 

 

2. WEAKNESS  

A. Apa kekurangan yang ada di Kota 

Parepare terkait pengembangan 

pariwisata daerah ? 

 

 

B. Apa kelemahan dalam 

pengembangan kepariwisataan di 

Kota Parepare ? 

 

 

3. OPPURTUNITY   

A. Apa peluang Kota Parepare dalam 

mengembangkan kepariwisataan ? 

 

 

B. Daya Tarik apa yang dimiliki Kota 

Parepare sehingga mampu menarik 

wisatawan untuk berkunjung berkali-

kali ? 
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4. THREAT  

A. Apa yang menjadi hambatan 

terhadap pengembangan pariwisata 

di Kota Parepare? 

 

 

B. Apa yang menjadi tantangan dalam 

mengembangkan kepariwisataan di 

Kota Parepare? 

 

  

 II. STRATEGI DINAS OPP 

 

 

5.  

Menurut Bapak/Ibu, apa saja kategori 

potensi wisata di Kota Parepare ? 

 

 

6.  

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

perkembangan jumlah wisatawan di Kota 

Parepare dalam 5 tahun terakhir ini ? 

(meningkat/tidak) 

 

 

7.  

Menurut Bapak/Ibu, langkah-langkah apa 

yang ditempuh oleh Dinas Olahraga 

Pemuda Pariwisata (DISPORAPAR) dalam 

menggenjot kepariwisataan daerah secara 

maksimal ? 

 

 

8.   

Menurut Bapak/Ibu, langkah-langkah apa 

yang ditempuh oleh Dinas Olahraga 

Pemuda Pariwisata (DISPORAPAR) dalam 
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meminimalisir hambatan/tantangan 

pengembangan pariwisata ? 
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Gambar melakukan wawancara Bersama Kepala Bidang Promosi dan 

Pemasaran Wisata Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar foto bersama setelah wawancara bersama Kepala Bidang Promosi 

dan Pemasaran Wisata Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata Kota 

Parepare  
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Gambar melakukan wawancara bersama informan (pelaku usaha foto 

langsung jadi di Monumen Cinta Sejati Ainun-Habibie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar melakukan wawancara Bersama informan (tukang parkir di Kebun 

Raya Jompie) 
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Gambar Papan Informasi Pariwisata di Jalan Bau Massepe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Papan Informasi Pariwisata 

di Jalan Veteran     di Jalan Karaeng Burane 
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Gambar Papan Informasi Pariwisata di Kel.Mallusetasi (dekat Pelabuhan 

Nusantara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Papan Informasi Pariwisata di Jalan Industri Kecil (dekat Kebun 

Raya Jompie Kec.Soreang) 
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Gambar Papan Informasi Pariwisata di Kec. Bacukiki (Kampung Wisata 

Watang Bacukiki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Papan Informasi Pariwisata di Kec. Bacukiki (Goa Tompangnge) 
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