
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan embung di desa sangat penting dikarenakan banyaknya

kebutuhan air terutama air bersih. Embung di desa biasa digunakan untuk

mempung air hujan dan air digunakan untuk irigasi persawahan. Tetapi Embung

di desa Ahuangguluri ini bukan hanya sebagai tempat pemampungan air untuk

irigasi air tetapi juga digunakan untuk tempat wisata.

Ada tiga faktor penting yang dapat menggerakan tempat pariwisata, yakni

masyarakat, swasta, dan pemerintah. Semua komponen tersebut harus berjalan

beriringan, perlu koordinasi yang bagus dalam mengembangkan pariwisata

disuatu tempat. Ketika salah satu komponen berjalan sendirian, maka hasil yang

didapat tidak optimal dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. (Yoeti, 2007)

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan kerja dalam mencapai tujuan

tertentu.

Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan

menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air dibadan

air tanah, mencegah banjir, estetika, hingga pengairan. Embung menampung air

hujan dimusim hujan dan lalu digunakan petani saat musim kemarau.

Pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi masyarakat yang perlu

dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh dan merata sehingga

perlu adanya pembinaan yang terarah dan terkoordinir. Disamping itu, konsep
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tentang pariwisata mencangkup tentang upaya pemberdayaan, usaha pariwisata,

objek dan daya tarik wisata serta berbagai jenis usaha pariwisata. Kegiatan

pariwisata merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai kepentingan (multi

sektor) dan erat hubungannya dengan perkembangan ekonomi global. Disamping

itu perlu dilakukan peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata serta

peningkatan pendidikan dan pelatihan pariwisata, menyediakan sarana dan

prasarana, dan kelancarana pelayanan pariwisata.

Sesungguhnya Allah swt; telah menciptakan segala sesuatu yang ada

dimuka bumi ini adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan semua

mahluknya dan untuk mensejahterakan seluruh umatnya dan tidak ada yang sia-

sia, segalanya telah memiliki fungsinya masing-masing. Seperti yang telah di

firmankan oleh Allah swt; dalam QS. Al-A’raaf/7; 56 :

ِ قَرِ  طََمًعۗا اِنَّ َرْحَمَت ّهللاٰ ْیٌب َوَال تُْفِسُدْوا فِى اْالَْرِض بَْعَد اِْصَالِحھَا َواْدُعْوهُ َخْوفًا وَّ

َن اْلُمْحِسنِْینَ  مِّ

Terjemahnya:
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, sesuadah Allah
perbaikinya dan berdo’alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan berharap (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A’raaf/7: 56).

Maksud dari isi kandungan surah di atas adalah selain untuk beribadah

kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khilafah dimuka bumi. Sebagai

khilafah manusia memiliki tugas untuk menanfaatkan, mengelola, dan memelihara

alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan

kesejahteraan semua mahluknya khususnya manusia. Maka segala sesuatu yang

diciptakan oleh Allah dibumi ini hendaknya dikelola dengan baik semata-mata

demi kesejahteraan masyarakat.
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Sektor pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting

dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan

terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan

gas alam) serta industri lainnya. Keberhasilan pengembangan sektor

kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah,

dimana kepariwisataan merupakan komponen utama dalam pernerimaan

pendapatan asli daerah.

Penduduk di Desa Ahuangguluri, Kacamatan Baito, Kabupaten Konawe

Selatan pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani yang mengandalkan

air irigasi atau sungai. Tak jarang para petani mengalami gagal panen seperti saat

ini seperti pada musim kemarau. Pada hal ini pemerintah setempat mengambil

langkah untuk membangun Embung Desa yang berada di Desa Ahuangguluri

yang berfungsi untuk mengstabilkan air. Hal ini dilakukan karena penduduk Desa

Ahuangguluri sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang tentunya

sangat tergantung pada ketersediaan air untuk mengairi sawah.

Infastruktur Desa Ahuangguluri masih kurang seperti akses jalan yang

masih kerikil dan fasilitas umum seperti toilet umum belum memadai.

Dikarenakan infastruktur yang masih kurang dapat menjadi dampak minat

wisatawan untuk berkunjung.

Salah satu Desa Wisata yang ada di Kabupaten Konawe Selatan adalah Desa

Ahuangguluri. Desa Ahuangguluri memiliki potensi wisata yang bisa

dikembangkan dan mempunyai daya tarik yang bisa di kunjungi seperti adanya

Embung buatan, yaitu Embung Desa dengan nama Embung Kali Biru.
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Embung merupakan sebuah danau buatan yang bentuknya tidak terlalu

besar. Embung biasanya digunakan untuk menampung air hujan, sehingga dapat

dimanfaatkan untuk tujuan irigasi. Embung Desa dengan nama Embung Kali

Biru Ahungguluri merupakan Embung Desa yang pengelolaannya sendiri

menggunakan dana Desa. Desa Ahuangguluri juga memiliki kesenian seperti

kuda lumping. Dengan adanya penjelasan-penjelasan tersebut maka peneliti

ingin mengangkat judul “ Pengelolaan Embung Desa Menjadi Tempat

Wisata Di Desa Ahuangguluri, Kecamatan Baito Dalam Kajian Wisata

Syariah”.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti lebih terfokus kepada pengelolaan embung

desa menjadi tempat wisata yang meliputi 3 hal utama, yaitu :

1. pengelolaan embung menjadi tempat wisata

2. Wisata embung sebagai pendapatan asli daerah

3. Pengaruh adanya wisata embung.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Embung Desa Menjadi Tempat Wisata Dalam Kajian

Wisata Syariah ?

2. Bagaimana Pengelolaan Wisata Embung Sebagai Sumber Pendapatan Asli

Daerah ?

3. Bagaimana Pengaruh Keberadaan Embung Desa Menjadi Tempat Wisata

Terhadap Masyarakat ?
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1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Embung Desa Menjadi Tempat Wisata Dalam

Kajian Ekonomi Islam.

2. Untuk mengetahui Pengelolaan Wisata Embung Sebagai Sumber Pendapatan

Asli Daerah.

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Keberadaan Embung Desa Menjadi Tempat

Wisata Terhadap Masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru, sehingga dapat

memberikan pengetahuan dan sumbangan kostruktif dalam bidang wisata,

khususnya pada hal yang berhubungan Dengan Pengelolaan Embung Desa

Menjadi Tempat Wisata Dalam Kajian Ekonomi Islam Di Desa

Ahuangguluri, Kecamatan Baito.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran tentang Pengelolaan Embung Desa.

Sehingga diharapkan dapat memberikan konstrubusi Positif sebagai

instrumen menyelenggaraan pemerintahan Desa yang berdasarkan Undang-

undang atau peraturan yang berlaku.

1.6 Devinisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam

penelitian ini, maka yang menjadi definisi oprasional adalah sebagai berkut:
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1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses melakukan suatu kegiatan untuk mencapai

tujuan.

2. Embung

Embung adalah  tempat penampungan air hujan di musim hujan dan

digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.

3. Tempat Wisata

Tempat wisata adalah tempat yang rekreasi atau tempat berwisata yang

dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat.

4. Wisata Syariah

Wisata Syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dan tidak melanggar

aturan hukum Islam.


