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2.1 Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini mengenai pengelolaan Embung Desa berdasarkan

ekplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang dianggap berkaitan dengan

penelitian ini.

1. Skripsi dari Tyas Arma Rindi (2019) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas

Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Metro, dalam

penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan

Desa Wisata ( Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung

Timur). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang

ada di desa wonokarto yang bergerak pada sektor pariwisata unggulan.

Dengan destinasi yang ada di desa wonokarto yaitu kerajinan bambu yang

dibuat oleh sekelompok paguyuban guyup rukun, event grastrak yang

diadakan setiap setahun sekali di arena wonosari indah dan embung tirtayasa

yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (podarwis) wonokarto yang

bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Dalam ketiga potensi

tersebut sangat berperan pada pemberdayaan masyarakat dan berpotensi

mengurangi pengangguran dan mengurangi kejahatan. Serta dengan adanya

desa wisata membuat masyarakat sibuk dan mempunyai pekerjaan sendiri,

serta melibatkan partisipasi serta dapat memberdayaakan masyarakat

wonokarto. (Tyas Arma Rindi, 2019).

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan

metode penelitian kualitatif  dan membahas tentang wisata. Dalam penelitian
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ini juga memiliki perbedaan yaitu skripsi Tyas Arma Rindi membahas

tentang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa

Wisata sedangkan peneliti mengambil judul pengelolaan embung desa

menjadi tempat wisata

2. Skripsi dari Alexander dan Syaruddin Harabah (2009) Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan penelitian yang berjudul

Perencanaan Embung Tambaboyo Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini

dapat disimpulakan debit air rencana ditentukan dengan beberapa metode.

Namun metode yang digunakan adalah metode Hidrograf Satuan Sentetik

(HSS) Gana I atas pentimbangan efektifitas dan ketidakpastian besarnya debit

banjir. Dari hasil perhitungan debit rencana didapat sebesar 123,00m3/dtk

dengan periode 50 tahun. Urugan tanah untuk mendukung beban dari tumbuh

Embung diambil dari tanah disekitar Embung Tambakboyo. Untuk

melindungi agar tubuh Embung terjagaterhadap naik turunnya permukaan air,

maka pada lereng hulu bendungan dipasang batuan yang tahan terhadap

pelapukan. (Alexander dan Syaruddin Harabah, 2009).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan di teliti

yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas

tentang Embung seperti yang peneliti akan teliti tentang Embung. Penelitian

ini tidak hanya memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan dalam

penelitian Alexander dan Syaruddin Harabah dalam penelitiannya membahas

mengenai perencanaan Embung hampir sama dengan yang diteliti oleh Zaina

Khoerulninisa Nurul Fath dari tektur tanah hingga kapasitas air. Sedangkan

peneliti membahas tentang pengelolaan Embung yang ternyata tidak hanya
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dapat di gunakan sebagai penampungan air untuk mengairi lahan warga,

tetapi juga dapat di gunakan sebagai tempat wisata.

3. Jurnal Penelitian dari Fariz Zakaria dan Rima Dewi Suprihardjo (2014) jurnal

Teknik Pomits, dengan judul penelitian Konsep Pengembangan Kawasan

Desa wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan,

dalam jurnal ini disimpukan bahwa berdasarkan hasil analisi yang sudah

dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan sehari-hari

masyarakat yaitu bertani yang menjadi ciri khas Desa Bandungan sangat

berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan Desa wisata yang berbasis

ogrowisata yang memiliki atraksi wisata lain yaitu mempelajari cara

mempelihara sapi khusus karapan sapi dan sapi sono dan juga mempelajari

cara membatik menggunakan alat tradisisonal yang kemudian konsep

pengembangan secara spasial terbagi menjadi tiga, yaitu menyediakan rute

perjalanan wisata yang mengelilingi kawasan Desa wisata yang

memperlihatkan kegiatan sehari-hari masyarakat Desa bandungan,

menyediakan sarana transportasi khusus untuk menuju kawasan Desa wisata

untuk mempermudah wisatawan berjunjung kawasan Desa wisata dan

menyediakan fasilitas pendukung dan penunjang kegiatan wisata. (Fariz

Zakaria dan Rima Dewi Suprihardjo,2014).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti

adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas

tentang Desa Wisata seperti yang peneliti teliti. Adapun perbedaan dalam

penelitian yang dibuat oleh Fariz Zakaria dan Rima Dewi Suprihardjo adalah

membahas tentang tempat Desa Wisata seperti menyuguhkan tempat Desa
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Wisata bagaimana cara memelihara sapi cara membatik menggunakan alat

tradisional. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti akan teliti adalah

Pengelolaan Tempat Wisata Embung Desa.

4. Jurnal penelitian dari Sophia Ratna Haryanti (2018) Tourism and Hospitality

Essentialis The Jurnal, dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Desain

Embung di Tepian Kota Yang Mengarah Pada Pengembangan Ekowisata

Berbasis Ekonomi Kreatif. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa kawasan

Embung yang terletak ditepian kota seperti kawasan Embung Sokowaten di

kawasan Sorowajan, Banguntapan, Bantul. DIY ini merupakan kawasan yang

dikelola dengan pengembangan yang terbuka sehingga kawasan menyatu

dengan masyarakat setempat, tidak ada bataan yang jeles antara zone untuk

fasilitas pariwisata dengan masyarakat terjadi interaksi yang intensif, berbaur

bahkan menyatu. (Sophia Rarna Haryanti,2018).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti

adalah sama-sama meneliti tentang Embung Desa yang menjadi tempat

wisata. Adapun perbedaan dari penelitian yang dibuat oleh Sophia Rarna

Haryanti mengarah pada Kajian Desain Embung di Tepian Kota Yang

Mengarah Pada Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif,

sedangkan peneliti mengarah pada Pengelolaan Embung Desa Menjadi

Tempat Wisata Dalam Kajian Ekonomi Islam.

5. Penelitian skripsi  dari Luqman Yumna Fauzi (2018) Universitas Islam

Indonesia  Fakultas Ekonomi, Yogyakarta. Dalam penelitian yang berjudul

Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam skripsi ini disimpulkan
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bahwa Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Provinsi

perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan cara

pemerintah  harus  lebih  berkonsentrasi pada kekuatan ekonomi  lokal salah

satunya  melalui  sektor unggulan  yang  perlu  untuk di optimalkan.

Pendapatan ekonomi daerah dengan mendorong pengembangan industri

pariwisata. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara mengolah

daerahnya menjadi lebih menarik perhatian pengunjung baik itu dari luar

daerah maupun dari luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi yang

baik bagi pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Persamaan penelitian Luqman Yumna Fauzi dan penelitian ini

adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas

mengenai pariwisata dan pendapatan asli daerah dalam sektor pariwisata.

Adapun perbedaan adalah dalam penelitian Luqman Yumna Fauzi

mencangkup satu Kabupaten atau Kota yang berada di Jawa Tengah dengan

kata lain ada beberapa tempat wisata yang di teliti, sedangkan peneliti hanya

mencangkup satu tempat wisata dan fokus pada pengelolaan.

2.2 Landasan Teori

Untuk mendukukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan teori-teori

yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengelolaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap disebutkan bahwa pengelolaan

adalah proses atau cara pembuatan pengelola atau proses melakukan kegiatan

tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain, proses yang membantu
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merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan

pengewasan pada semua hal yang terlibat dalam peleksanaan kebijakan dan

mencapai tujuan (Daryanto,1997:348).

Merry Parker Follet (2009:6) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau

proses dalam menyeselaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Dalam penyelesaikan akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

(Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah,2009:6), yaitu :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia

maupun faktor-faktor produksi.

2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalilan dan

pengawasan.

3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukanorganisasi dalam rangka

penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada

dalam organisasi.

Untuk pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan keadilan

genarasi dalam menyusun regulasi yang mengetur pengelolaan sumber daya alam,

dalam arti kekayaan sumber daya alam yang dimanfaatkan harus memperhatikan

daya dukung alam yang dimafaatkan harus memperhatikan daya dukung alam dan

kemanfaatan dalam rangka melestarikan alam untuk memanfaatan generasi

berikutnya.

Prinsip dalam pengelolaan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip

konversasi, sumber daya alam boleh dikelola tetapi tidak menimbukan kerusakan
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dan pencemaran lingkungan. Daya dukung alam menjadi pertimbangan pertama

agar terwujudnya keadilan generasi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

(Kuswandi, 2015).

2.2.2 Embung Desa

Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk

menampung air hujan dan air limpasanserta sumber air lainnya untuk mendukung

usaha pertanian, perkebunan dan perternakan terutama pada saat musim kemarau.

(https://digilib.unila.ac.id.10662/16/BAB%20II.pdf).

Menurut Soedibyo (1993) embung adalah suatu bangunan yang berfungsi

untuk menampung kelebihan air untuk pada saat debit tinggidan melepaskannya

pada saat dibutuhkan. Embung merupakan salah satu bagian dari proyek secara

keseluruhan maka letaknya juga dipengaruhi oleh bangunan-bangunan lain seperti

bangunan pelimpaha, bangunan penyadap, banguna pengeluaran, bangunan untuk

pembelokan sungai dan lain-lain. (http://e-

journal.aujy.ac.id/17548/4/TS161953.pdf)

Tujuan membuat Embung yaitu menyediakan air untuk pengairan tanaman

dimusiam kemarau, meningkatkan produktifitas lahan, masa pola tanaman dan

pendapatan pertanian dilahan tadah hujan, mengaktifkan tenaga kerja tani apada

musiam kemarau sehingga mengurangi urbanisasi dari Desa ke kota, mencagah

atau mengurangi uapan air di musim hujan dan menekan terjadinya banjir, dan

memperbesar peresapan air kedalam tanah.

Embung tidak hanya dapat di gunakan sebagai penampungan air hujan

tetapi juga dapat digukan sebagai tempat wisata seperti yang ada di Desa

Ahuangguluri, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Embung Desa
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tersebut di buat tempat Wisata dengan luas Embung 1 Hektar (100 x 100 M3)

dengan kedalaman 3 Meter. (Didi Selaku ketua Pengelola wisata embung, 2019).

Tujuan pembuatan embung antara lain sebagai berikut:

1) Menampung air hujan dan aliran permukaan pada wilayah sekitarnya serta

sumber air lainnya yang memungkinkan seperti mata air, parit, sungai-

sungai kecil dan sebagainya.

2) Menyediakan sumber air sebagai irigasi dimusim kemarau untuk tanaman

palawija, hortikultura semusim, tanaman perkebunan semusim dan

perternakan.(https://bebasbanjir2025.wordpress.com/teknologi-

pengendalian-banjir/embung/ ).

Beberapa syarat yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan

pembuatan Embung, yaitu :

a. Tektur tanah :

1) Agar fungsiya sebagai penampungan air dapat terpenuhi, Embung sebaiknya

dibuat pada lahan dengan tanah kliat berlempung.

2) Pada tanah berpasir yang porous (mudah meresapkan air) tidak dianjurkan

pembutan Embung karena air cepat hilang atau terserap, kalau dipaksa

dianjurkan memakai alas plastik atau ditembuk sekelilingnya.

b. Kemiringan Lahan

1) Embung sebaiknya dibuat pada areal pertanaman yang bergelombang

dengan kemiringan antara 8 – 30%. Agar limpahan air permukaan dapat

mudah mengelir kedalam Embung dan air Embung mudah disalurkan

kepetak-petak tanaman. Maka harus ada perbedaan ketinggian antara

Embung dengan petak tanaman.



15

2) Pada lahan yang datar akan sulut untuk mengisi air lipasan kedalam

Embung.

3) Pada lahan yang terlalu miring (>30%), Embung akan cepat penuh dengan

endapan tanah karena erosi.

Wilayah perdesaan adalah wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kecamatan

atau ibu kota Kabupaten/Kota. Penduduk Desa umumnya berasal dari satu

keturunan (geneologi) sehingga mempunyai sistem kekerabatan yang erat. Mata

pencaharian penduduknya umumnya di bidang pertanian dan perikanan. (Hanif

Nurcholis,2011).

Menurut Mashuri Maschab, Desa adalah negara kecil atau yang dimaksud

Ter Haar sebagai doorps republiek, karena sebagai masyarakat hukum Desa

memiliki semua perangkat suatu negara : teritori, warga, aturan atau hukum, dan

pemerintahan. apabila membicarakan Desa maka sekurang-kurangnya akan

menimbulkan 3 macam penafsiran atau pengertian :

1. Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan

masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam

suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik

dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung

kepada kebaikan-kebaikan alam.

2. Pengertian secara ekonomi, Desa sebagai suatu lingkungan masyarakat

yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang

disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, Desa

merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
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Pengertian secara politik, dimana Desa sebagai suatu organisasi

pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai

wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan. (Ni’matul Huda,

2015).

2.2.3 Wisata

Menurut Undang-undang, pariwisata adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata

serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

(Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009).

Robert McIntosh bersama Shashikant Gubta mencoba mengungkapkan

bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi

wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam

proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung

lannya. (Nyoman S.Pendit, 1986).

Pariwisata adalah suatu aktifitas yang kompleks yang dapat dipandang

sebagai satuan sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti

ekonomi, ekologi, politik, sosial budaya dan seterusnya. Dalam sistem pariwisata

ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor-aktor tersebut

adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan

pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu : (1) masyarakat, (2)

swasta, dan (3) pemerintah. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum

yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang

merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Dimasukkan kedalam kelompok

masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media masa.
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Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah sosiasi usaha pariwisata dan para

pengusaha. Sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah

administrasi, mulai dari pemerintah pusah, negara bagian, provinsi, kabupaten,

dan seterusnya. ( Putu Amon, 2013).

Pariwisata memberikan para petani perluasan pemasaran bagi sayur-

mayur, hasil kebun lainnya serta buah-buahan, hasil ternak mereka seperti susu,

daging, mentega, dan lain sebagainya. Ia membuka sebesar-besarnya bagi para

industri dan pedagang kecil.

Dengan ini pariwisata adalah salah satu jenis industri baru mampu

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan

pekerjaan, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-

sektor produktivitas lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, ia juga

meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan

dan cinderamata, penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang

sebagai industri. (Nyoman S.Pendit, 1986).

Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika

sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi

pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata

agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Sektor pariwisata terdiri atas beberapa

komponen yang berbeda yang harus benar-benar dimengerti dan direncanakan dan

dikembangkan secara integrasi dalam masyarakat. Segalanya untuk kenyamanan

perencanaan pariwisata dalam masyarakat itu sendiri. . Sementara itu di lain hal,

Tiga prinsip utama dalam sustainability development.
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1) Ecological sustainability yakni memastikan bahwa pengembangan yang

dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya

ekologi yang ada.

2) Social and cultural sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan

yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar

dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat

tersebut.

3) Economic sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang

dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan

dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang. (Marciella Hidayat, Vol.

1, No. 1, 2011).

2.2.4 Wisata Syariah

Dalam perkembangan pariwisata bangsa yang pertama kali melakukan

perjalanan dengan motif bersenang-senang adalah Bangsa Romawi, pada waktu

itu mereka melakukan beratus-ratus mil hanya dengan menunggang kuda untuk

melihat peninggalan-peninggalan Mesir Kuno dan mencari sumber air panas

untuk kesehatan.

Seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari tujuan

yang dewasa ini siungkapkan dalam masalah kepariwisataan. Dalam Islam kita

mengenal istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan dan mencari ilmu pengetahuan

yang merupakan diantara faktor yang dijadikan alasan Islam untuk mendorong

umatnya melakukan perjalanan. Selain itu menemui kerabat dan saudara-saudara

dengan tujuan untuk menjalin dan mempererat silaturahmi, merupakan tujuan lain

dari pariwisata yang dianjurkan oleh Islam.
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Menurut Kemenpar (2012) Pariwisata syariah adalah kegiatan yang

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyakakat,

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.

(Rimet, 2019) . Menurut sofyan (2012), definisi pariwisata syariah lebih luas dari

wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Menciptakan bentuk pariwisata yang Islami pada prinsipnya harus ada

kesesuaian praktek-praktek pariwisata dengan aturan-aturan ajaran Islam. Dalam

kaedah fiqh disebutkan:

“Hukuman asal dari aktivitas (yang bersifat) mu’amalah adalah mubah

(boleh) sampai ada andil yang mengharamkannya”.( Johar Arifin, Vol. 4, No. 2,

2015).

Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan dibidang ilmu,

teknologi, komunikasi dan tranportasi, telah memberikan kemudahan dalam

melakukan perjalanan wisata. Disamping itu kita juga tentu harus

mempertimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan).

DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan

pariwisata berdasarkan prinsip syariah terdapat sejumlah ketentuan terkait

standardinasi dan sumber daya manusia seperti yang akan dijelaskan. (Fatwa

Nomor 108/DSN-MUI/X/2016). Meskipun pada dasarnya memiliki persamaan

dengan konsep pariwisata Konvensional selain aturan syari’ah.

1) Kriteria Umum Pariwisata Syariah

Menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN-MUI

pariwisata syariah mempunyai mempunyai kriteria umum sebagai berikut :

a. Berorintasi pada kemaslahatan umum
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b. Berorientasi pada pencerahan penyegaran dan ketenangan

c. Menghindari kemusrikan dan kufarat

d. Menghindari maksiat seperti pornografi, minuman keras, narkoba dan

judi.

e. Menjaga perilaku etika nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari

perilaku hedonis dan asusila.

f. Menjaga amanah keamanan dan kenyamanan.

g. Bersifat universal dan eklusif

h. Menjaga kelestarian lingkungan.

i. Menghormati nilai-nilai social-budaya dan kerifan lokal. (Rianto

Sofyan, 2012).

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bepergian, bahkan salah satu

ulama Islam yang cukup terkenal bernama Ibnu Batutah, adalah salah satu

explorer ulung asal maroko yang dikenal baik didunia barat maupuan Islam.

Dalam bahasa Islam kita mengenal istilah hijrah, berpindahnya seseorang (baik

secara temporer maupun permanen) dari suatu tempat ke tempat lainnya yang

lebih baik, karena dalam hijrah setidaknya ada tiga manfaat. Mendapatkan ilmu

yang baru, mendapatkan saudara yang barudan terbukanya pintu rejeki. Karena

hakikatnya Allah swt; sengaja telah menciptakan manusia dengan beragam

suku dan budaya untuk saling mengenal, memahami budaya masing-asing untuk

kemudian membuka pikirannya untuk kian bertakwa kepadaNya. Seperti yang

telah di firmankan Allah swt; dalam QS. Al-Hujurat/49: 13

یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ 
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َذَكٍر َوأُْنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّھیَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمنْ 

َ َعلِیٌم َخبِیٌرِ◌  ِ أَْتقَاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ لِتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

Terjemahnya:
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.( QS. Al-Hujurat 49: 13)

Di dalam al-Qur’an Allah swt menyuarakan kepada hamba-Nya untuk

melakukan perjalanan atau travelling hal ini bertujuan agar hamba-Nya selalu

senantiasa bersyukur atas kelimpahan rezeki di bumi. Di dalam al-Qur’an ada 9

ayat yang membahas tentang perjalanan salah satunya terdapat pada QS. Ar-

Rum/30:42 :

قُْل ِسیُروا فِي اْألَْرِض فَاْنظُُروا َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذیَن ِمْن قَْبُل ۚ َكاَن أَْكثَُرھُْم 

ُمْشِرِكینَ 

Terjemahnya:
Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah
bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari
mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". (QS. Ar-
Rum 30:42).

Saat ini wisata syariah sedang menjadi tren, konsep syariah merupakan

jawaban dari tingginya untapped market yang belum tersentuh dengan maksimal.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslin dan mendukung dengan

beragan destinasi wisata, Indonesia sudah seharunya memanfaatkan peluang yang

ada. Ada empat faktoryang harus diperhatiakanuntuk mendukung pariwisata

syariah, yaitu:
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a. Lokasi : Penerapan sistem Islami di lokasi wisata.

b. Transportasi :Implementasi sistem, seperti pemisahan tempat duduk laki-

laki dan perempuan yang bukan mahram.

c. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan kehalalan makanan dan minuman

d. Hotel : Segala sistem kerja dan fasilitas yang beroperasi sesuai dengan

prinsip syariah. (Fitratun Ramadhani , Ahmad Ajib Ridlwan. Vol. 3, No. 1,

2018).

2.3 Kerangka Pikir

Setiap pentian pasti diperlukan adanya kerangka pikir atau sebagai pedoman

dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini perlu agar peneliti tetap terfokus

pada kajian yang diteliti. Alur kerangka pikir pada penelitia ini akan dijelaskan

sebagai berikut:

Setiap daerah menpunyai potensi daera sendiri untuk dimanfaatkan dan

dikelolapotensi-potensi yang dimiliki daerahnya baik dari Sumber Daya Alam

(SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti yang dilakakukan pada

Desa Ahuangguluri Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan. Desa

Ahungguluri memiliki Embung Desa yang dijadikan tempat industri wisata

dearah. Oleh karena iti penerintah mengeluarkan kebijakan untuk alih fungsi

Embung Desa di Desa Ahuangguluri yang dimana biasanya Embung Desa

digunakan untuk mengairi pertanian masyarakat kini digunakan untuk tempat

wisata yang disebut tempat wisata Embung kali biru Ahungguluri. Dengan

didirikannya tempat wiisata Embung Desa tidak merubah fungsi dari Embung itu

sendiri yaitu untuk mengairi lahan pertanian warga.
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Pengelolaan Embung Desa Menjadi Tempat Wisata Dalam Kajian Ekonomi

Islam dapat dilihat dari wisata syariah dan manajemen syariah dengan

menggunakan analisis eskriptif sehingga dapat memperoleh hasil dan pembahasan

yang lebih optimal sehingga dapat memberikan kesimpulan dan saran.

Bagan 1.1 . Kerangka pikir

Manajemen Syariah

Analisis Deskriptif

Wisata Syariah

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan Embung

Desa


