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ABSTRAK
Pengembangan pariwisata menjadi penting bagi suatu daerah. Sektor pariwisata
menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah. Termasuk bagi pemerintahan Desa
Nangawera Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Berangkat dari kondisi tersebut, peneliti
melakukan penelitian dengan judul bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dalam
mengembangkan pariwisata ina sei di Desa Nangawera Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mendiskripsikan bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dalam
mengembangkan pariwisata ina sei di Desa Nanga Wera. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti
transkip wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Teknik analisis data digunakan dalam
penelitian adalah analisis data kualitatif, yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis yang
dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan
Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata Ina Sei di Kabupaten Bima tersebut, lebih
mengedepankan komunikasi kelompok, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar,
workshop dimana komunikasi tersebut di lakukan agar pariwisata yang di maksud dapat
berkembang di Bima, khususnya Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang
menjadi objek penelitian. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Bima juga bekerja sama dengan pihak
lain, seperti Dinas Perhubungan, BKSDA, Dinas Lingkungan, Dinas Perizinan, Dinas Pendapatan
dan lainnya, agar kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Menyangkut
Program-program yang telah dilakukan dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata Ina
Sei di Kabupaten Bima meliputi : Gerakan Sadar Wisata, pelatihan Guide, pelatihan Home Stay,
FGD serta sosialisasi-sosialisasi lain, yang mendukung penerapan Pariwisita Ina Sei. Ada
beberapa Faktor menghambat proses pengembangan pariwisata Ina Sei di Bima, berkaitan
dengan mindset masyarakat yang salah terhadap konsep wisata Ina Sei, kurangnya
pemahaman masyarakat, kurangnya dana, kurang fasilitas, serta kurangnya sumber daya
manusia di bidang pariwisita. Untuk solusi dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan
memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya pengembangan pariwisata Ina Sei yang
dimaksud, serta perlunya kerja sama yang baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat
untuk mensukseskan pengembangan pariwisata Ina Sei. Adapun keberhasilan yang telah di
capai Dinas Pariwisata adalah saat ini lebih mudah mengajak masyarakat untuk lebih peduli
terhadap kebersihan lingkungan, terutama di sekitar objek wisata, bagi pengelola objek wisata
sudah mulai membuat plat-plat peringatan tentang kebersihan walaupun masih sederhana,
dan tersedianya mushallah di tempat objek wisata, keberhasilan lain terkait dengan
keterangan sertifikasi halal usaha yang sebagian masyarakat setempat sudah mulai
membuatnya.
Kata Kunci: Bentuk Komunikasi, Pemerintah desa, Pariwisata
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PENDAHULUAN
Pariwisata telah menjadi salah satu
industri
terbesar di dunia, dan
merupakansektor
utama
dalam
menghasilkan devisa di berbagai Negara.
Negara-negara
danteritori
seperti
Thailand,
Singapore,
Filipina,
Fiji,
Maladewa, Hawaii, Tonga, Galapagos,
Barbados,
Kepulauan
Karibia
dan
sebagainya, sangat bergantung pada
devisa yang didapatkan dari kedatangan
wisatawan. Di daerah Kepulauan Karibia,
pariwisata telah menciptakan 2,5 juta
kesempatan kerja atau sekitar 25% dari
totalkesempatan kerja pada tahun 2011.
Bagi Fiji, sebuah negara pulau yang ada
diSamudra Pasifik, pariwisata telah
menjadi penghasil devisa kedua setelah
hasilutamanya, yaitu gula dan hasil
pertanian lain (Rahmadhani, 2014).
Di Indonesia sendiri, pariwisata
merupakan kontributor terbesar ketiga
untuk devisa Negara, setelah minyak
dangas bumi serta minyak kelapa sawit.
(Menurut
Mudrikah
berkontribusi
terhadap PDB atau 3,09% dari total PDB
Indonesia. Pertumbuhan PDB pariwisata
pun sejaktahun 2001 selalu menunjukkan
angka
pertumbuhan
yang
lebih
tinggidibandingkan PDB Nasional. Peranan
pariwisata dalam pembangunan ekonomi
semakin terasa bagi Indonesia,terutama
setelah melemahnya peranan minyak dan
gas. Namun, pariwisata bukanhanya
masalah ekonomi, melainkan juga masalah
sosial, budaya, politik, danlainnya.
Menurut Pitana multikompleks, dengan
berbagai aspek yang terkait dan saling
memengaruhi antarsesama.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir,
pariwisata
telah
menjadi
sumberpenggerak dinamika masyarakat
dan menjadi salah satu prime-mover
dalamperubahan sosial budaya. Negara
Indonesia
memiliki
potensi
alam,
keanekaragaman
flora
dan
fauna,peninggalan purbakala, peninggalan
sejarah, serta seni dan budaya yang
semuanyaitu merupakan sumber daya dan
modal
yang besar
artinya
bagi
usahapengembangan dan peningkatan
kepariwisataan.
Modal
tersebut
harusdimanfaatkan secara optimal melalui
penyelenggaraan kepariwisataan yang
secaraumum
bertujuan
untuk
meningkatkan pendapatan nasional dalam
rangkameningkatkan
kesejahteraan
rakyat.
Upaya peningkatan pendapatan
nasional dan peningkatan kesejahteraan
rakyatmelalui sektor pariwisata tentunya
dibutuhkan ketersediaan objek wisata,
takcukup hanya memanfaatkan wisata
yang telah disediakan oleh alam tetapi
jugadiperlukan pembangunan disektor
wisata. Pembangunan di sektor wisata
padaintinya adalah aktivitas yang menggali
segala potensi pariwisata baik yang
berasaldari sumberdaya alam, sumberdaya
manusia maupun sumberdaya buatan
manusiayang semuanya memerlukan
penanganan secara menyeluruh.
Pembangunan pariwisata yang
berhasil adalah pembangunan yang
dilakukansecara
bersama,
termasuk
membangun daerah wisata bersama
masyarakatdisekitar
lokasi
sehingga
pembangunan
pariwisata
dapat
memberikan
keuntunganbaik
secara
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ekonomi, sosial, dan budaya bagi
masyarakat
setempat.
Tujuan
daripembangunan
pariwisata
yang
melibatkan masyarakat diantaranya yaitu;
(1) Memberdayakan masyarakat melalui
pembangunan
dan
pengembanganpariwisata;
(2)
Memperoleh keuntungan ekonomi, sosial,
dan
budaya
dari
pembangunan
danpengembangan
pariwisata;
(3)
Masyarakat baik laki-laki maupun
perempuan. Oleh karena itu, salah
satupendekatan yang dapat digunakan
untuk
pengembangan
pariwisata
berbasismasyarakat adalah pendekatan
partisipatif (Bawazir, Tohir. 2013).
Ina Sei,wisata ikan bakar Ina Sei dan
Ama Sai di pantai Nanga Wera Kecamatan
Wera sangat diminati pengunjung.
Pemerintah
Kabupaten
Bimapun
melaksanakan bazar kuliner serba ikan di
Pantai Nanga Wera pada Kamis 4 Januari
2017. Kegiatan bazar yang di gelar oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bima ini di buka oleh Bupati Bima yang di
dampingi oleh Wakil Bupati Bima dan
jajaran kepala OPD. Kegiatan ini Sangat di
dukung penuh oleh pemerintah desa
Nanga Wera dan partisipasi masyarakat
dalam
hal
mengembangkan
dan
melestarikan wisata ina sei, sampai
sekarang sekarang pemeintah desa Nanga
Wera dan masyarakatnya selalu ikut andil
dalam hal menjaga wisata tesebut.
Bupati menyatakan, keberadaan
kuliner ikan bakar merupakan salah satu
destinasi Wisata kuliner yang akan sangat
diminati kedepan.
Untuk itu Bupati
mengharapkan kepada para pedangan
untuk menjaga cita rasa masakan dengan
aneka sunguhan masakan dan sambal yang

menarik. Disamping itu keberhasilan harus
tetap
dijaga
dan
Bupati
Bima
memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup
untuk memberikan penyuluhan tentang
sampah organik dan non organik serta bak
sampah.
Untuk keamanan dan ketertiban
Bupati Bima memerintahkan Camat Wera
untuk menempatkan Pol PP dan
menyediakan sarana listrik. Dan yang
dikeluhkan lagi adalah jaringan sluler yang
belum tersedia. ‘Soal jaringan seluler, saya
meminta
Diskominfostik
untuk
mengupayakan adanya jaringan seluler,’
tuturnya. Bupati Bima juga meminta
kepada para kepala sekolah disekitar Wera
dan Ambalawi untuk menjadwalkan
kegiatan belajar di luar kelas untuk
memperkenalkan objek wisata dan gemar
makan ikan kepada siswa. Dari Latar
belakang diatas penulis mengangkat Judul
Proposal Skripsi “Bentuk Komunikasi
Pemerintah dalam Mengembangkan
Pariwisata Ina Sei di Desa Nanga Wera
Kecamatan Wera”.
Rumusan penelitian ini adalah
Bagaimana bentuk komunikasi yang
dilakukan
pemerintah
dalam
mengembangkan pariwisata ina sei di Desa
Nanga Wera? Berdasarkan rumusan
masalah
diatas,
maka
peneliti
menyimpulkan tujuan penelitian sebagai
berikut untuk mendiskripsikan bentuk
komunikasi yang dilakukan pemerintah
dalam mengembangkan pariwisata ina sei
di Desa Nanga Wera. Hasil penelitian ini
diharapkan menambah hasanah keilmuan
sosialkhususnya dalam bidang Sosiologi
lingkungan dan Sosiologi Pariwisata
dengan berbagai partisipasi masyarakat
terhadap
pembangunan
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danpengembangan objek wisata khusunya
Wisata Ina Sei di Desa Nanga Wera
Kecamatan Wera. Secara praktis penelitian
ini diharapkan dapat menjadi masukan dan
pertimbangan bagi pemerintah dan
masyarakat agar Objek Wisata Ina Sei
dapat dikembangkan dengan baik.

membuat manusia disebut animal
symbolicum”.
Hakikat komunikasi adalah suatu
proses pernyataan antar manusia, yang
dikatakan itu adalah pikiran atau perasaan
seseorang kepada orang lain dengan
menggunakan Bahasa sebagai alat
penyalurnya.
Dalam
“bahasa”
komunikasi
pernyataan disebut “message”. Orang
yang
menyampaikan
pesan
“communicator”, sedangkan orang yang
menerima pesan disebut “communicate”.
Untuk tegasnya komunikasi berarti proses
penyampaian pesan oleh komunikator
kepada komunikan.
Adapun tujuan komunikasi adalah
(Morissan, 2013): Mengubah sikap “to
change
the
attitude”,
Mengubah
opini/pendapat/pandangan “to change the
opinion”, Mengubah perilaku “to change
the behavior”, Mengubah masyarakat “to
change the society”
Adapun fungsi komunikasi adalah:
Menginformasikan “to inform”, Mendidik
“to educate”, Menghibur “to entertain”,
Mempengaruhi “to influence”. Harjani. H.
(2017) mengkategorikan tujuan manusia
berkomunikasi ada dua hal: Perama,
Berkomunikasi untuk menyelesaikan
tugas-tugas penting bagi kebutuhan.
Kedua, berkomunikasi untuk menciptakan
dan memupuk hubungan kita dengan
orang lain
Jadi komunikasi punya fungsi isi,
yang melibatkan pertukaran informasi
yang kita perlukan untuk menyelesaikan
tugas dan fungsi hubungan, yang
melibatkan
pertukaran
informasi
mengenai bagaimana hubungan kita

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Komunikasi
Komunikasi atau communicaton
berasal dari bahasa Latin communis yang
berarti 'sama'. Communico, communicatio
atau communicare yang berarti membuat
sama (make to common). Secara
sederhana komunikasi dapat terjadi
apabila
ada
kesamaan
antara
penyampaian pesan dan orang yang
menerima pesan. Soedjono soekanto,
(kamus sosiologi) :communication adalah
proses penyampaian pesan dri satu pihak
ke pihak lain, sehingga terjadi pengertian
bersama. Jika tidak terjadi kesamaan
antara
kedua
aktor
komunikasi
“communication
actors”
yaitu
komunikator dan komunikan itu, dengan
lain perkataan komunikan tidak mengerti
pesan yang diterimanya, maka komunikasi
tidak terjadi. Dalam rumusan lain situasi
tidak komunikatif (Muhammad Arni,
2014).
Morissan (2013) tentang catatan
akhir, bagi sebuah awal, dalam bukunya
Pengantar Ilmu Komunikasi: Pendekatan
Taksonomi
Konseptual,
“Komunikasi
merupakan sebuah proses interaksi
pertukaran lambang. Lambang juga
disebut tanda, kode atau symbol. Manusia
berbeda dengan makhluk lainnya, selalu
mrnggunakan symbol serta memaknai
symbol-simbol
yang
digunakannya,
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dengan orang lain. Sedangkan Manfaat
Komunikasi :
1. Menyelesaikan masalah lebih cepat.
Ketika didapati sebuah masalah maka
biasanya selalu ada diskusi untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
Apabila orang-orang yang terlibat
tidak dapat saling berkomunikasi
secara efektif, maka akan lebih susah
untuk
mengerti
maksud
dari
pembicaraan. Dampaknya adalah
lebih sulit untuk mencari akar
permasalahan
yang
akhirnya
membutuhkan waktu lebih lama untuk
menemukan solusinya.
2. Meningkatkan produktivitas. Semakin
besar organisasi maka semakin
kompleks pula struktur organisasinya
dan cara komunikasi antar karyawan.
Contoh dalam organisasi teknologi
apabila komunikasi antara project
manager dengan anggota tim teknis
yang lain tidak efektif, bayangkan saja
berapa lama waktu tidak produktif
yang harus dihabiskan hanya untuk
membuat para teknisi mengerti apa
yang dimaksud oleh project manager.
Jadi semakin efektif komunikasinya
maka semakin cepat orang lain
mengerti apa yang dibicarakan
sehingga eksekusi pun lebih cepat.
3. Hubungan kerjasama yang lebih baik.
Suatu organisasi akan berkembang
lebih cepat apabila terjalin kerjasama
dengan pihak lain. Contoh katakanlah
ada usaha toko roti yang ingin
meningkatkan jumlah produksi per
harinya. Pastinya untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku roti tersebut
apabila hanya membeli eceran seperti
biasa pasti biaya yang dikeluarkan

akan semakin mahal. Berbeda halnya
apabila melakukan kerjasama dengan
pemasok yang akhirnya mendapatkan
harga spesial yang pastinya akan lebih
menghemat pengeluaran.
Menurut Morissan (2013), para
pakar komunikasi berbeda pendapat
dalam
menetapkan
bentuk-bentuk
komunikasi. Sebuah kelompok sarjana
komunikasi Amerika membagi bentuk
komunikasi kepada lima macam tipe, yakni
komunikasi antarpribadi (interpersonal
communication), komunikasi kelompok
kecil (small group communication),
komunikasi
organisasi
(organisation
communication), komunikasi massa (mass
communication) dan komunikasi publik
(public communication).
Sedangkan menurut Muhammad
Arni (2014), bentuk-bentuk komunikasi
dirangkum ke dalam tiga jenis, yaitu
komunikasi pribadi, komunikasi kelompok,
dan komunikasi massa.
1. Komunikasi
pribadi;
Komunikasi
pribadi terdiri dari dua jenis, yaitu:
pertama, komunikasi intrapribadi
(intrapersonal
communication).
Komunikasi
intrapribadi
adalah
komunikasi yang berlangsung dalam
diri
seseorang.
Orang
yang
bersangkutan
berperan
sebagai
komunikator maupun sebagai sebagai
komunikan. Dia berbicara pada dirinya
sendiri. Pola komunikasi dengan diri
sendiri terjadi karena seseorang
menginterpretasikan sebuah objek
yang diamatinya dan memikirkannya
kembali,
sehingga
terjadilah
komunikasi dalam dirinya sendiri.
Kedua,
komunikasi
antarpribadi
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(interpersonal communication), yaitu
komunikasi yang berlangsung secara
dialogis antara dua orang atau lebih.
Karakteristik komunikasi antar pribadi
yaitu: pertama dimulai dari diri sendiri.
Kedua, sifatnya transaksional karena
berlangsung
serempak.
Ketiga,
komunikasi yang dilakukan tidak
hanya mencakup aspek-aspek isi
pesan yang dipertukarkan, tetapi juga
meliputi hubungan antar pribadi.
Keempat, adanya kedekatan fisik
antara
pihak-pihak
yang
berkomunikasi. kelima, adanya saling
ketergantungan antara pihak-pihak
yang berkomunikasi. Keenam, tidak
dapat diubah maupun diulang.
Maksudnya
jika
salah
dalam
pengucapan mungkin dapat minta
maaf, tetapi itu bukan berarti
menghapus apa yang telah diucapkan.
Komunikasi
kelompok;
Michael
Burgoon dan Michel Ruffner seperti
dikutip
Sendjaya
menjelaskan
komunikasi
kelompok
sebagai:
Komunikasi
kelompok
adalah
komunikasi tatap muka yang dilakukan
tiga atau lebih individu guna
memperoleh maksud atau tujuan yang
dikehendaki
seperti
berbagai
informasi, pemeliharaan diri atau
pemecahan masalah sehingga semua
anggota
dapat
menumbuhkan
karakteristik pribadi anggota lainnya
dengan akurat.
Komunikasi massa; Komunikasi massa
merupakan
sebuah
proses
penyampaian pesan melalui saluransaluran media massa, seperti surat
kabar, radio, televisi dan film yang
dipertunjukkan di gedung-gedung

bioskop. Oleh karena pesan yang
disampaikan bersifat massal, maka
karakteristik komunikasi massa adalah
bersifat umum. Artinya, pesan yang
disampaikan
bersifat
heterogen
karena ditujukan untuk seluruh
anggota masyarakat. Pesan yang
disampaikan juga bersifat serempak
dan seragam serta hubungan antar
komunikan dengan komunikator
sifatnya nonpribadi.
B. Pengertian Pariwisata
Kata wisata kembali ke tempat
awalnya; perjalanan sirkuler yang
dilakukan
untuk
tujuan
organisasi,bersenang-senang,
atau
pendidikan, pada mana berbagai tempat
dikunjungi danbiasanya menggunakan
jadwal perjalanan yang terencana. Dalam
Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa
Wisata adalah kegiatan perjalanan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan mengunjungi tempat
tertentu
untuk
tujuan
rekreasi,
pengembangan pribadi, atau mempelajari
keunikan daya tarik wisata yang
dikunjungidalam jangka waktu sementara
(Nawawi, Ramli, (ed). 2009).
Sedangkan
Pariwisata
adalah
berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan
yang
disediakan
olehmasyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah. Menurut Rahmadhani (2014)
akibat dari perjalanan wisata ke daerah
tujuan wisata, sepanjang perjalanan
tersebuttidak
permanen.
Pariwisata
merupakan suatu aktivitas yang kompleks,
yang dapat dipandang sebagaisuatu sistem
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yang besar, yang mempunyai berbagai
komponen, seperti ekonomi,ekologi,
poitik, sosial, budaya, dan seterusnya.
Melihat pariwisata sebagai sebuahsistem,
berarti analisis mengenai berbagai aspek
kepariwisataan tidak bisa dilepaskandari
subsistem yang lain, seperti politik,
ekonomi, budaya, dan seterusnya,
dalamhubungan saling ketergantungan
dan saling terkait Mathieson and wall tiga
elemen utama, yaitu : a dynamic elemen,
yaitu perjalanan ke suatu destinasi; astatic
elemen, yaitu singgah di daerah tujuan; a
consequential elemen, atau akibat daridua
hal di atas sosial, dan fisik dari adanya
kontak dengan wisatawan.
Dalam sistem pariwisata, ada banyak
aktor
yang
berperan
dalam
menggerakkansistem. Aktor tersebut
adalah insan-insan pariwisata yang ada
pada berbagai sektor. Secara umum, insan
pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar
utama, yaitu: masyarakat, masyarakat
umum yang ada pada destinasi, sebagai
pemilik sah dari berbagaisumberdaya yang
merupakan modal pariwisata, seperti
kebudayaan.
Tokoh-tokohmasyarakat,
intelektual, LSM, dan media massa juga
merupakan
bagian
darimasyarakat.
Selanjutnya dalam kelompok swasta
adalah asosiasi usaha pariwisata danpara
pengusaha,
sedangkan
kelompok
pemerintah adalah pada berbagai
wilayahadministrasi,
mulai
dari
pemerintah pusat, negara bagian, provinsi,
kabupaten,kecamatan, dan seterusnya.

pemerintah atau pengelola wisata
tersebut. Dari berbagai literature,
ditemukan berbagai bentuk atau jenis
pariwisata sebagai berikut:
1. Wisata budaya; Ini dimaksudkan agar
perjalanan yang dilakukan atas dasar
keinginan,
untuk
memperluas
pandangan hidup seseorang dengan
jalan mengadakan kunjungan atau
peninjauan ketempat lain atau ke luar
negeri, mempelajari keadaan rakyat,
kebiasaan dan adat istiadat, cara
hidup, budaya dan seni pada
masyarakat
daerah
yang
bersangkutan. Seringnya perjalanan
serupa
ini
disatukan
dengan
kesempatan-kesempatan mengambil
bagian
dalam
kegiatan-kegiatan
budaya, seperti eksposisi seni (seni
tari, seni drama, seni musik dan seni
suara), atau kegiatan yang bermotif
kesejarahan dan sebagainya. Jenis
wisata budaya ini jenis yang populer di
Indonesia.Jenis wisata ini adalah jenis
wisata yang paling utama bagi
wisatawan luar negeri yang datang ke
negeri ini dimana mereka ingin
mengetahui
kebudayaan
kita,
kesenian dan segala sesuatu yang
dihubungkan dengan adat istiadat dan
kehidupan seni budaya kita.
2. Wisata
kesehatan;
Hal
ini
dimaksudkan perjalanan seorang
wisatawan dengan tujuan untuk
menukar keadaan dan lingkungan
tempat sehari-hari dimana ia tinggal
demi kepentingan beristirahat alam
arti jasmani an rohani, dengan
mengunjungi tempat peristirahatan
seperti mata air panas yang
mengandung mineral yang dapat

C. Jenis-Jenis Pariwisata
Sektor pariwisata memiliki berbagai
bentuk atau jenis yang didasari dari kondisi
atau konsep yang ingin dikembangkan oleh
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menyembuhkan,
tempat
yang
mempunyai
iklim
udara
yang
mneyehatkan atau tempat-tempat
yang menyediakan fasilitas-fasilitas
kesehatan lainnya.
Wisata olahraga; Ini dimasudkan
wisatawan
yang
melakukan
perjalanan dengan tujuan berolahraga
atau memang sengaja bermaksud
mengambil bagian aktif dalam pesta
olah raga di suatu tempat atau negara
seperti Asean Games, Olympiade,
Thomas dan Uber Cup, Wimbeldon,
Tour de Fance, F1, World Cup dan
jenis olahraga lainnya. Macam cabang
olahraga yang termasuk dalam jenis
wisata olahraga yang bukan tergolong
dalam pesta olahraga atau games,
misalnya
berburu,
memancing,
berenang, dan berbagai cabang
olahraga dalam air atau diatas
pegunungan.
Wisata komersial; Jenis ini termasuk
perjalanan
untuk
mengunjungi
pameran-pameran dan pekan raya
yang bersifat komersil, seperti
pameran industri, pameran dagang
dan sebagainya.Pada mulanya banyak
orang berpendapat bahwa hal ini tidak
dapat digolongkan kedalam jenis
pariwisata karena bersifat komersial,
hanya dilakukan oleh orang-orang
yang khusus mempunyai tujuan
tertentu untuk organisasi.Tetapi
kenyataannnya, dewasa ini pameranpameran atau pekan raya yang
diadakan banyak sekali dikunjungi
oleh orang yang hanya sekedar
melihat-lihat.Maka
tak
jarang
pameran atau pekan raya dimeriahkan

5.

6.

7.
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dengan
berbagai
atraksi
dan
pertunjukan kesenian.
Wisata industri; Erat kaitannya dengan
wisata komersial.Perjalanan yang
dilakukan oleh rombongan pelajar
atau mahasiswa, atau orang-orang
biasa ke suatu kompleks atau daerah
perindustrian yang banyak terdapat
pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel
besar dengan maksud dan tujuan
untuk mengadakan peninjauan atau
penelitian. Hal ini banyak dilakukan di
negara-negara yang telah maju
perindustriannya dimana masyarakat
berkesempatan
mengadakan
kunjungan ke daerah atau komplekskompleks pabrik industri berbagai
jenis barang yang dihasilkan secara
massal di negara tersebut.
Wisata Politik; Jenis ini meliputi
pejalanan yang dilakukan untuk
mengunjungi atau mengambil bagian
secara aktif dalam peristiwa kegiatan
politik seperti peringatan ulang tahun
suatu
negara/perayaan
hari
kemerdekaan
dimana
fasilitas
akomodasi, sarana angkutan dan
berbagai atraksi diadakan secara
megah dan meriah bagi para
pengunjung.Selain itu peristiwaperistiwa penting seperti konferensi,
musyawarah, kongres atau konvensi
politik yang selalu disertai dengan
darmawisata termasuk dalam jenis ini.
Wisata konvensi; Termasuk dalam
jenis wisata politik. Berbagai negara
dewasa ini membangun wisata
konvensi
dengan
menyediakan
fasilitas bangunan beserta ruanganruangan tempat bersidang bagi para
peserta konferensi, musyawarah,

konvensi atau pertemuan lainnya, baik
yang bersifat nasional maupun
internasional.Contoh, Jakarta dengan
JCC-nya (Jakarta Convention Center).
8. Wisata sosial; Yang dimaksud dengan
jenis
wisata
ini
adalah
pengorganisasian suatu perjalanan
murah serta mudah untuk memberi
kesempatan
kepada
golongan
masyarakat ekonomi lemah (mereka
yang tidak mampu membayar segala
sesuatu yang bersifat luks) untuk
mengadakan perjalanan.
9. Wisata pertanian; Jenis wisata ini
adalah pengorganisasia perjalanan
yang dilakukan ke proyek-proyek
pertanian,
perkebunan,
ladang
pembibitan dan sebagainya dimana
wisatawan
rombongan
dapat
mengadakan
kunjungan
dan
peninjauan untuk tujuan studi
ataupun hanya sekedar melihat-lihat.
10. Wisata maritim (marina) atau bahari;
Jenis wisata ini banyak kaitannya
dengan kegiatan di air seperti di
danau, sungai, pantai, teluk atau laut
lepas seperti memancing, berlayar,
menyelam, berselancar dan lainlain.Jenis wisata ini dapat juga disebut
Wisata
Tirta.
Indonesia
yang
merupakan daerah kepulauan kaya
akan wisata jenis ini.
11. Wisata cagar alam; Wisata ini banyak
dikaitkan dengan kegemaran akan
keindahan alam, kesegaran hawa
udara di pegunungan, keajaiban hidup
binatang dan marga satwa yang langka
serta tumbuh-tumbuhan yang jarang
terdapat di tempat lain.
12. Wisata buru; Jenis wisata ini banyak
dilakukan di negara-negara yang

memiliki daerah atau hutan tempat
berburu yang dibenarkan oleh
pemerintah (memliki izin). Pemerintah
yang bijaksana mengatur wisata buru
ini demi keseimbangan hidup satwa
yang diburu agar tidak punah, dengan
memperhitungkan
perkembangbiakannya, antara yang
lahir dan yang diburu tetap seimbang.
13. Wisata pilgrim/wisata religi; Jenis
wisata ini banyak dikaitkan dengan
agama, adat istiadat dan kepercyaan
umat atau kelompok masyarakat.Bisa
dilakukan
perorangan
atau
rombongan ke tempat-tempat suci,
makam-makam orang besar atau yang
diagungkan.
14. Wisata bulan madu; Yang dimaksud
dengan jenis wisata ini adalah suatu
penyelenggaraan perjalanan bagi
pasangan suami istri, pengantin baru
yang sedang berbulan madu dengan
fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri
demi kenikmatan perjalanan dan
kunjungan mereka.
15. Wisata petualangan; Dikenal dengan
istilah adventure tourism. Jenis wisata
ini dilakukan oleh mereka yang ingin
melakukan petualangan atau hal-hal
yang menantang, seperti memasuki
hutan belantara, mendaki tebing
terjal, bungy jumping, arung jeram,
wisata kutub, wisata ruang angkasa
dan lain sebagainya.
Selain jenis-jenis wisata tersebut,
masih banyak lagi jenis wisata yang lain,
tergantung kepada kondisi dan situasi
perkembangan dunia kepariwisataan di
suatu daerah atau negara yang ingin
mengembangkan
industri
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memiliki luas daerah sebesar 1150 ha 2,
dengan memiliki 5 dusun yaitu Dusun
Nanga Wera, Dusun Lewi, Dusun Sori,
Dusun Pusu Dusun Rade. Jarak dari ibukota
kabupaten Bima hingga desa Nanga Wera
sejauh ± 42 km. Desa Nanga Wera memiliki
sebagian besar terdiri dari tanah kering dan
tanah basah sebagai untuk lahan pertanian
juga memiliki sebuah bendungan tidak
permanen.
Pengembangan pariwisata, selain
dapat digunakan sebagai salah satu
sumber pemasukan daerah juga dapat
digunakan sebagai sarana melestarikan
budaya dan kearifan lokal. Dengan
melihat beragamnya potensi pariwisata
yang terdapat di Kabupaten Bima,
Pemerintah Daerah sebagai salah satu
stakeholder pengembang pariwisata
sudah seharusnya dapat mengoptimalkan
potensi tersebut demi kesejahteraan
masyarakat Bima.
Menurut hasil penelitian yang telah
dilakukan, kesempatan dialog dengan
sektor swasta diselenggarakan saat
event-event promosi wisata, sedangkan
dialog dengan masyarakat dilakukan pada
saat sosialisasi dan pelatihan pengelolaan
obyek wisata baik yang bersifat rutin
maupun insidental, selanjutnya dialog
dengan sektor pemerintahan lain seperti
Dinas Pekerjaan Umum juga dilakukan
dalam upaya peningkatan sarana
prasarana obyek wisata. Upaya untuk
mensinergiskan antar stakeholder ini
peneliti nilai masih dalam taraf normal,
namun mengingat kondisi pariwisata di
Kabupaten Bima yang membutuhkan
suatu inovasi lebih, pemerintah daerah
seharusnya
perlu
meningkatkan
perannya ini secara lebih intens lagi.

pariwisatanya.Hal ini tergantung pada
selera atau daya kreativitas para
profesional yang berkepentingan dalam
industri pariwisata ini.Semakin kreatif dan
banyak gagasan yang dimiliki, semakin
bertambah pula bentuk dan jenis wisata
yang dapat diciptakan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, yang berlokasi di Desa Nangawera
Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Informan
Penelitian dalam penelitian ditentukan
dengan menggunakan teknik Purposive
Sampling yakni teknik untuk menentukan
sample penelitian dengan beberapa
pertimbangan tertentu yang bertujuan agar
data yang diperoleh nantinya lebih
representatif. Dalam penelitian ini penulis
menentukan
subjek
atau
informan
penelitian: Ahmad Manto, S.Sos. (Pj. Kepala
Desa Nanga Wera), Julkarnain, S.Pd
(Sekretaris Desa Nanga Wera), Sirajuddin
(Kaur Umum Desa nanga Wera), Sahrullah,
S.Pd (Kaur Kesra Desa Nanga Wera),
Aryanto, S.Sos (Kaur Pemerintah). Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik
Pemeriksaan Keabsahan Data menggunakan
triangulasi sumber. Teknik analisis data
dilakukan melalui 4 tahap yakni;
pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, Penarikan kesimpulan. Teknik
penyajian data menggunakan deskriptif
kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Nanga Wera adalah salah satu
desa yang terletak di Kecamatan Wera,
Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Indonesia. Desa Nanga Wera
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Berdasarkan
hasil
observasi
peneliti, masih banyak pengembangan
pariwisata Ina Sei di Kecamatan Wera
Kabupaten Bima yang pengembangannya
masih didominasi oleh peran dari
pemerintah, sedangkan peran dari pihak
swasta dan masyarakat masih minim.
Upaya pemerintah daerah dalam
mensinergiskan
antar
stakeholder
pengembang pariwisata ini memang tidak
mudah, mengingat masih minimnya
partisipasi dari pihak swasta dan
masyarakat dalam mengembangkan
pariwisata Ina Sei di Kabupaten Bima.
Melihat hal tersebut, maka peneliti
menilai perlu dilakukan suatu konsolidasi
rutin dan massive antar sektor, yang
didalamnya pemerintah daerah bertindak
sebagai suatu perantara sehingga
diharapkan dapat timbul suatu inovasi
lintas sektor yang sinergis.
Sistem koodinasi ini menjadi
keputusan oleh pihak pemerintah desa
Nanga Wera dalam mempromosikan
objek-objek wisata Ina Sei di Kabupaten
Bima dan jalinan kerja sama semacam ini
terus diorganisir perkembangannya, serta
keputusan untuk menjalin Koordinasi dan
komunikasi dari berbagai pihak menjadi
keputusan yang harus ditempuh pihak
pemerintah desa Nanga Wera dalam
mempromosikan objek wisata Ina Sei di
Kabupaten Bima. Sistem Koordinasi dan
komunikasi menjadi sarana penting bagi
pemerintah desa Nanga Wera, jika
Koordinasi dan komunikasi berjalan
dengan lancar maka peran dinas sudah
terbilang sukses menjalin kerja sama
untuk lebih meningkatkan promosi objek
wisata yang memiliki dana anggaran
sedikit. “Mengembangkan kerja sama di

bidang pariwisata dengan pihak dalam
dan luar negeri untuk pengelolaan dan
pengembangan kawasan pariwisata.”
(Perda, 2013: Pasal 17, Point I) Koordinasi
dan komunikasi tersebut harus dibina
dalam setiap aparatur pemerintah desa
Nanga Wera, terbinanya sistem koodinasi
ini dapat menjadikan kunci kesuksesan
untuk mempromosikan objek-objek
wisata yang ada di Ina Sei di Kabupaten
Bima, sejauh ini peran dinas dalam
Koordinasi dan komunikasi sangat baik
karena dapat menjalin suatu sistem kerja
sama dengan berbagai pihak untuk turut
serta mempromosikan objek wisata.
Koordinasi dan komunikasi disini
sangat diperlukan oleh setiap lembaga
atau perusahaan untuk memberikan
pelayanan
yang
terbaik
kepada
masyarakat, pelayanan yang terbaik akan
terjadi jika Koordinasi dan komunikasi
terjalin dengan baik dan saling
memperngaruhi antara satu dengan yang
lainnya. Kerja sama demi kerja sama
dilakukan dan pemerintah desa Nanga
Wera siap untuk memfasilitasi segala
yang diperlukan, baik itu pihak
pemerintah desa Nanga Wera dan pihak
swasta. Peran dinas sangat berpengaruh
untuk menunjang hasil yang lebih baik
dari
pada
sebelumnya
dan
dimelimpahkan semua kebijakan kepada
pihak yang bekerja sama dalam bidang
mengelola objek wisata Ina Sei di
Kabupaten Bima. Peran yang dilakukan
pemerintah desa Nanga Wera dalam
promosi disini bisa dibilang hanya
menyediakan lahan yang dikelola oleh
pihak lain karena semua pengelolaan
tidak mungkin dikerjakan pemerintah
desa Nanga Wera sendiri, jadi sistem
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Koordinasi dan komunikasi sangat
diperlukan untuk menunjang kinerja
pemerintah desa Nanga Wera dalam
menentukan seuatu kebijakan yang harus
di tempuh dan langkah-langkah apa saja
yang harus dilakukan dalam membina
Koordinasi dan komunikasi yang baik.

mereka melakukan kegiatan seperti
mengadakan
pelatihan-pelatihan,
workshop, seminar yang dilakukan di
Kabupaten dengan peserta di pilih dari
setiap kecamatan yang memiliki objek
wisata atau para pelaku wisata atau yang
bergerak di bidang pariwisata. seperti
pemilik hotel, rumah makan, guide,
sampai kepada aparatur desanya,
tergantung dari kebutuhan pelatihan atau
seminar yang ingin dilaksanakan.
Pemerintah desa Nanga Wera juga sering
turun kelapangan mengecek lokasi objek
wisata yang sedang berkembang saat ini,
apalagi sekarang banyak pariwisata yang
dikelolah sendiri oleh Desa yang menjadi
salah satu program Desa yang disebut
dengan Bumdes (Badan Usaha Milik
Desa), akan tetapi tetap dalam
pengawasan pemerintah desa Nanga
Wera.
Bapak Julkarnain, S.Pd yang
menjabat sebagai Sekretaris Desa Nanga
Wera
saat
diwawancarai
beliau
menjelaskan bahwa:
:Sosialisasi-sosialisasi
yang
dilakukan Pemerintah desa Nanga
Wera
kepada
masyarakat,
khususnya kepada mereka yang
bergerak di bidang pariwisata Ina
Sei merupakan pertemuan khusus
yang memang sudah di rencanakan
sebelumnya, baik itu pelatihan
khusus dari Pemerintah desa Nanga
Wera Kabupaten Bima sendiri
maupun pelatihan yang langsung
diinstruksikan dari Pemerintah
Kabupaten Bima. Pelatihan atau
seminar sering di adakan di Bima,
karena memang di Bima menjadi
ibu kota Kabupaten Bima, kita
mengundang orang-orang yang
bergerak di bidang pariwisata

1.

Bentuk Komunikasi
Pemerintah Dalam
Mengembangkan Pariwisata
Ina Sei Di Desa Nanga Wera
Kecamatan Wera
Agar suatu ide dapat tersalurkan,
tentu harus ada komunikasi yang di
lakukan, komunikasi yang dilakukan
dapat memberikan informasi kepada
orang lain tentang suatu ide atau gagasan
yang ingin kita sampaikan, untuk itu
dalam upaya pengembangan pariwisata
Ina Sei di Kabupaten Bima, pemerintah
desa Nanga Wera melakukan sosialisasi.
Sosialilasi yang dilakukan tidak terlepas
dari yang namanya komunikasi, karena
memang komunikasi itu sangat penting
dan tak bisa terpisahkan dari masyarakat
sebagai makhluk sosial. Sosialilasi yang
dilakukan pemerintah desa Nanga Wera
bermaksud
untuk
mensukseskan
program yang telah di susun. Karena
memang pemerintah desa Nanga Wera
itu bertugas melaksanakan kegiatan
teknik di bidang pariwisata dan berfungsi
menyusun
rencana,
menetapkan,
menyelenggarakan,
merumuskan,
memberikan
pembinaan
serta
pengawasan di bidang pariwisata.
Bapak Ahmad Manto, S.Sos, selaku
Kepala Desa Nanga Wera saat
diwawancarai beliau menjelaskan bahwa
ketika menyelenggarakan suatu program,
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maupun organisasi-organisasi lain
yang terlibat dalam pembangunan
pariwisata,
kita
mengadakan
pelatihan atau workshop secara
tatap muka, agar informasi yang
ingin kita sampaikan untuk
pembangunan pariwisata ini dapat
tersalurkan dengan baik. Dalam
proses menyampaikan informasi
pemerintah desa Nanga Wera
sering menggunakan media infokus
untuk
mempermudah
penyampaian materi, juga di
berikan buku panduan kepada
audien yang berhadir (Hasil
wawancara pada Hari Senin 16
September 2019).

Dari penjelasan di atas dapat
dikatakan bahwa bentuk komunikasi yang
dilakukan pemerintah desa Nanga Wera
dalam upaya pengembangan pariwisata
Ina Sei di Kabupaten Bima adalah dengan
komunikasi
kelompok,
dikatakan
komunikasi kelompok karena memang
komunikasi yang dilakukan pemerintah
desa Nanga Wera adalah secara tatap
muka, agar ide dan tujuan dari
pemerintah desa Nanga Wera tersebut
dapat
dicapai
dan
dilaksanakan.
Walaupun masih ada kendala-kendala
yang dihadapi pemerintah desa Nanga
Wera untuk pengembangan pariwisata
Ina Sei di kabupaten Bima.

Pemerintah desa Nanga Wera
dalam menyampaikan pesan komunikasi
di
perlukan
suatu
cara
untuk
mempermudah proses komunikasi yang
di lakukan. Informasi yang di peroleh dari
bapak Sirajuddin selaku Kaur Umum Desa
nanga Wera mengatakan:
“Untuk menyampaikan materi,
pemateri atau komunikator juga
menggunakan media atau saluran
untuk
mempermudah
menyampaikan materi kepada
audiens. Adapun media yang
digunakan seperti infokus atau
layar untuk menampilkan materi,
gambar-gambar yang telah di
persiapankan oleh pemateri untuk
di sampaikan kepada audiensnya.
Adapun pemateri terkait pariwisata
Ina Sei sering di datangkan dari
propinsi, seperti orang-orang yang
berada di MPU, ada juga dosen dari
Universitas Mataram (UNRAM).
Tergantung sosialisasi yang ingin
dilakukan membahas tentang apa
(Hasil wawancara pada Hari Senin
16 September 2019).

2.

Hambatan dan Keberhasilan
dalam Mengembangkan
Pariwista
Ketika seseorang ingin menggapai
suatu tujuan terkadang sering kali
mengalami yang namanya hambatan,
hambatan adalah segala sesuatu yang
mengganggu kelancaaran berkomunikasi
serta akan menghambat keberhasilan
pesan yang ingin disampaikan kepada
objek sasaran menjadi berkurang.
Hamabatan yang dimaksud dapat terjadi
dari luar maupun dari dalam organisasi itu
sendiri. Dalam pencapaian sebuah tujuan
setidaknya ada lima hambatan yang
secara umum kemungkinan besar akan
dihadapi suatu organisasi, seperti:
hambatan yang berhubungan dengan
pencapaian
visi, hambatan
yang
berhubungan
dengan
fokus
dan
perhatian, hambatan sistem intensif dan
hambatan alokasi sumber daya serta
dana.
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Hambatan-hambatan yang dialami
pemerintah desa Nanga Wera dalam
pengembangkan wisata Ina Sei di
kabupaten Bima seperti yang di sebutkan
Kepala Desa Nanga Wera Bapak Ahmad
Manto, S.Sos pada saat diwawancarai
masih adanya pandangan negatif
masyarakat terhadap konsep wisata Ina
Sei, karena sebagian masyarakat
beranggapan bahwa konsep wisata Ina
Sei bersifat fanatik dalam artian bahwa
konsep wisata Ina Sei itu memiliki
keterbatasan dalam segala hal terkait
dengan kepariwisataan.
Juga adanya pandangan kalau
pariwisata Ina Sei itu di terapkan
wisatawan-wisatawan tidak mau lagi
berkunjung ke tempat wisata yang ada di
Bima. Pandangan lain menyangkut
mahalnya harga ikan dan pelebelan halal
di rumah makan Ina Sei, masyarakat
mengangkap kalau semua itu tidak perlu,
karena alasannya masyarakat di Bima itu
mayoritas muslim jadi tidak perlu adanya
sertifikasi halal, beda kalau kita pergi ke
daerah di luar Bima, seperti di Bali yang
memang masyarakat di sana minoritas
muslim.
Sudut
pandang
pemahaman
masyarakat terhadap wisata Ina Sei itu
sebagai sebutan yang sangat sempit. Jadi
butuh waktu dan proses yang lama untuk
mengubah pemahaman negatif dari
masyarakat,
apalagi
masyarakat
mendapatkan informasi negatif dengan
mudah dan cepat melalui media-media
yang ada saat ini, cara berpikir
masyarakat terhadap wisata Ina Sei tidak
hanya di pengaruhi oleh satu hal saja,
sehingga masyarakat perlu pemahamanpemahaman yang baru terhadap

pariwisata Ina Sei melalui berbagai hal
terutama dibekali ilmu pengetahuan.
Lain halnya dengan bapak Ahmad
Manto, Sos (Pj. Kepala Desa nanga Wera)
menyebutkan bahwa:
“Hambatan dalam pengembangan
wisata Ina Sei kembali kepada
masyarakat yang berada di sekitar
objek wisata jika saja masyarakat
sadar terhadap hal yang seperti itu,
mungkin
hambatan
untuk
menerapkan wisata Ina Sei akan
berkurang, juga kurangnya fasilitas,
dan keterbatasan dana, sehingga
membuat pemerintah desa Nanga
Wera Kabupaten Bima jarang
melakukan event-event besar
untuk mempromosikan pariwisata
Ina Sei tersebut dan juga
keterbatasan waktu. Kurangnya
fasilitas (sarana dan prasarana) baik
dari Pemerintah desa Nanga Wera
maupun tempat objek wisata,
kurangnya
tranportasi
untuk
menjangkau tempat wisata di Bima,
keterbasan tenaga kerja, serta
sumber daya manusianya yang
masih belum memahami tentang
kepariwisataan itu sendiri, karena
kebanyakan
dari
pegawai
kepengurusan di desa Nanga Wera
pun
bukan
lulusan
bidang
kepariwisataan (Hasil wawancara
pada Hari Sabtu 21 September
2019).
Kemudian yang menjadi hambatan
Pemerintah desa Nanga Wera Bima
dalam mengembangkan pariwisata Ina
Sei kurangnya keinginan masyarakat
dalam mewujudkan pengembangan
wisata Ina Sei yang ramah, kurang
terbukanya masyarakat terhadap tamu
yang datang, karena memang selain
menjadi tanggung jawab pemerintah
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untuk mengembangkan wisata tersebut,
juga menjadi tanggung jawab masyarakat
pada umumnya. Disamping itu, selain
keindahan alam yang menjadi daya tarik
wisata, interaksi antara masyarakat
dengan wisatawan juga menjadi bagian
daya tarik wisata itu sendiri, bagaimana
sikap ramah, sopan santun, pengetahuan
yang dimiliki dan bagaimana kita
memperlakukan tamu dengan baik, ini
akan menjadi nilai jual daerah tersebut.
Akan tetapi Adanya hambatan-hambatan
tersebut tidak menyurutkan pemerintah
desa
Nanga
Wera
dalam
mengembangkan pariwisata Ina Sei.
Selain
hambatan
ada
juga
keberhasilan yang di telah di raih oleh
Pemerintah desa Nanga Wera dalam
mengembangkan pariwisata Ina Sei.
Keberhasilan
adalah
akhir
dari
pencapaian usaha-usaha untuk meraih
suatu harapan yang akan menghasilkan
suatu keberhasilan yang tidak sia-sia.
Keberhasilan yang telah di raih oleh
Pemerintah desa Nanga Wera dapat kita
lihat sekarang ini adanya kesadaran dari
masyarakat untuk mengembangkan
pariwisata yang ada di desa Nanga Wera,
masyarakat sudah mulai terbuka oleh
tamu-tamu yang datang, dan pariwisatapariwisata Ina Sei sudah banyak digemari
oleh wisatawan, baik wisatawan lokal,
wisman, dan wisnus apalagi pada saat
hari-hari libur kebanjiran tamu.
Wawancara
dengan
bapak
Sahrullah, S.Pd selaku Kaur Kesra Desa
Nanga Wera, pada tanggal 14 September
2019 di kantor Pemerintah desa Nanga
Wera beliau menyebutkan:
“Dari segi keberhasilan sosialisasi
yang dilakukan Pemerintah desa

Nanga Wera Kabupaten Bima yang
pertama dapat dilihat dari kegiatan
sosialisasi gerakan sadar wisata
dimana kegiatan tersebut dilakukan
untuk
kebersihan
lingkungan
sekitar tempat objek wisata, dan
Alhamdulillah kegiatan tersebut
berjalan dengan baik, dan mudah
untuk
memahamkan
kepada
masyarakat tentang pentingnya
kebersihan di lingkungan objek
wisata, dan sampai saat ini kegiatan
tersebut tetap berjalan dilakukan
oleh pemuda-pemuda dan aparat
desa setempat yang berada di
sekitar objek wisata Ina Sei” (Hasil
wawancara pada Hari Senin 14
September 2019)..
Disamping
keberhasilan
yang
disampai di atas, selanjutnya hasil
wawancara yang dilakukan dengan bapak
Aryanto, S.Sos selaku Kaur Pemerintah,
pada tanggal 14 September 2019, pukul
10.30 Wita di kantor Pemerintah desa
Nanga Wera:
“Mengenai keberhasilan yang
sudah diperoleh Pemerintah desa
Nanga Wera di lihat dari
antusiasnya para pelaku wisata
atau orang-orang yang terlibat
dalam aktifitas wisata, seperti para
pengelola wisata, mereka tergerak
untuk membuat tulisan yang
berisikan
peringatan
seperti
“buanglah
sampah
pada
tempatnya, jagalah kebersihan, dan
kata lain yang semisalnya, juga
terdapatnya musala disekitar objek
wisata Ina Sei. Walaupun masih
sangat sederhana sekali. Tiada
usaha yang menghianati hasilnya,
begitulah
mungkin
pepatah
mengatakan” (Hasil wawancara
pada Hari Senin 14 September
2019)..
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pariwisata Ina Sei di Kabupaten Bima
tersebut,
lebih
mengedepankan
komunikasi
kelompok,
seperti
mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar,
workshop dimana komunikasi tersebut di
lakukan agar pariwisata yang di maksud
dapat berkembang di Bima, khususnya
Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera,
Kabupaten Bima yang menjadi objek
penelitian. Dalam hal ini Pemerintah desa
Nanga Wera Bima juga bekerja sama
dengan pihak lain, seperti Dinas
Perhubungan, BKSDA, Dinas Lingkungan,
Dinas Perizinan, Dinas Pendapatan dan
lainnya, agar kegiatan pariwisata dapat
berjalan dengan lancar dan mudah.
Menyangkut Program-program yang telah
dilakukan pemerintah desa Nanga Wera
dalam pengembangan pariwisata Ina Sei di
Kabupaten Bima meliputi : Gerakan Sadar
Wisata, pelatihan Guide, pelatihan Home
Stay, FGD serta sosialisasi-sosialisasi lain,
yang mendukung penerapan Pariwisita Ina
Sei.
Ada beberapa Faktor menghambat
proses pengembangan pariwisata Ina Sei di
Bima,
berkaitan
dengan
mindset
masyarakat yang salah terhadap konsep
wisata Ina Sei, kurangnya pemahaman
masyarakat, kurangnya dana, kurang
fasilitas, serta kurangnya sumber daya
manusia di bidang pariwisita. Untuk solusi
dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu
dengan
memberikan
pemahaman
bagaimana sebenarnya pengembangan
pariwisata Ina Sei yang dimaksud, serta
perlunya kerja sama yang baik antara pihak
pemerintah dengan masyarakat untuk
mensukseskan pengembangan pariwisata
Ina Sei. Adapun keberhasilan yang telah di
capai Pemerintah desa Nanga Wera adalah

Setiap orang yang berusaha pasti
akan mendapati hasil sesuai yang
diusahakannya, begitulah yang telah di
lakukan oleh Pemerintah desa Nanga
Wera Kabupaten Bima, melihat hasil
wawancara dengan informan bahwa
keberhasilan yang telah di raih
Pemerintah desa Nanga Wera dalam
pengembangan pariwisata Ina Sei di
Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dapat
kita lihat dari antusiasnya masyarakat
terutama pemuda dalam melakukan
gerakan sadar wisata, para pelaku serta
pengelola
objek
wisata
lebih
memperhatikan hal-hal yang terkait
dengan pengelolaan wisata Ina Sei,
seperti yang sudah di jelaskan
sebelumnya.
Harapannya semoga Pemerintah
desa Nanga Wera lebih meningkatkan lagi
kegiatan-kegitan atau sosialisasi yang
menyangkut pengembangan wisata Ina
Sei. Juga kepada pihak pemerintah
setempat maupun pemerintah pusat agar
lebih memperhatikan pengembangan
objek wisata yanga berada di Bima
khususnya yang ada di Desa Nanga Wera,
agar pariwisata yang di Desa Nanga Wera
menjadi pariwisata unggulan, dan
menjadikan kabupaten Bima Menjadi
daerah kunjungan wisata berbasiskan
masyarakat Relijius, Berbudaya, Mandiri,
dan Berperstasi.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan penelitian
dan analisis yang dilakukan, peneliti dapat
mengambil kesimpulan bahwa bentuk
komunikasi yang dilakukan Pemerintah
desa Nanga Wera dalam pengembangan
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saat ini lebih mudah mengajak masyarakat
untuk lebih peduli terhadap kebersihan
lingkungan, terutama di sekitar objek
wisata, bagi pengelola objek wisata sudah
mulai membuat plat-plat peringatan
tentang kebersihan walaupun masih

sederhana, dan tersedianya mushallah di
tempat objek wisata, keberhasilan lain
terkait dengan keterangan sertifikasi halal
usaha yang sebagian masyarakat setempat
sudah mulai membuatnya.
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