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Beberapa hal yang perlu dlakukan oleh pemda
Aceh Jaya dalam Pengembangan pariwisata
untuk menunjang pertumbuhan ekonomi
dapat dilakukan dengan memperhatikan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Perlu ditetapkan sebagai peraturan
yang berpihak pada peningkatan mutu
pelayanan pariwisata dan kelestarian
lingkungan wisata, bukan berpihak pada
kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain
itu perlu diambil tindakan yang tegas bagi
siapa saja yang melakukan penlanggaran
terhadap aturan yang telah ditetapkan
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Pantai Pasie Saka

3. Kegiatan promosi harus ditingkatkan dan
perlu dilakukan secara beragam
4. Perlu menentukan destinasi wisata utama
yang memiliki keunikan dibandingkan
destinasi wisata lain, terutana yang
bersifat alam
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu
membangun kerjasama dengan pihak
swasta , dengan sistem yang jujur, terbuka
dan adil. Kerjasama ini penting untuk
lancarnya pengelolaan secara profesional
dengan mutu pelayanan yang memadai
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2. Pengelolaan pariwisata harus melibatkan
masyarakat setempat

6. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan
perlu dipersiapkan secara baik untuk
menunjan kelancaran pariwisata

Pengembangan Sektor
Pariwisata Kabupaten Aceh
Jaya

Pulau Reusam Desa Rigaih
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Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

“Pariwisata merupakan salah satu pembangunan yang saat ini
sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata
mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan daerah.
Pariwisata merupakan adalah perjalanan dari suatu tempat
ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan
maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau
keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam
dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Ditambahkan pula bahwa
pariwisata terbagi atas beberapa jenis, yaitu: a) pariwisata untuk
menikmati perjalanan (pleasure tourism), b) pariwisata untuk
berekreasi (recreation tourism), c) pariwisata untuk kebudayaan
(culture tourism), d) pariwisata untuk olahraga (sports tourism),
e) pariwisata untuk urusan usaha dagang (business tourism), f)
pariwisata untuk berkonvensi (convention tourism).

Kabupaten
Aceh
Jaya
merupakan hasil pemekaran
Kabupaten
Aceh
Barat
yang terkenal sangat luas
wilayahnya.
Kabupaten
ini memiliki banyak objek
wisata yang sangat potensial
untuk di kembangkan, oleh
karena sektor pariwisata
yang prospek untuk di
kembangkan agar dapat
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah.

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten
yang memiliki potensi wisata bahari yang sangat potensial
dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masayarat.
Kabupaten ini memiliki 63 lokasi wisata alam yang tersebar
di 9 kecamatan. Beberapa destinasi pariwisata yang dapat di
kunjungi di Kabupaten Aceh Jaya diantara lain Pulau Reusam,
Air Terjun Ceuraceu, Ujon Suden, dan Krueng Sabet. Untuk
mengembangkan sektor pariwisata maka ada beberapa hal yang
harus dilakukan seperti : meningkatkan promosi, menyediakan
infrastruktur yang memadai, peningkatan keamanan
pengunjung, penyediaan transportasi, dll.”
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Berdasarkan
data
dari
Badan Pusat Satistik (BPS)
menunjukkan bahwa jumlah
lokasi wisata alam yang
terdapat di Kabupaten Aceh
Jaya sebanyak 63 lokasi yang
tersebar di 9 kecamatan.
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Tabel 1. Jumlah Lokasi Wisata Alam Menurut Kecamatan di
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

Kecamatan
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Wisata Alam

Teunom
Panga
Krueng Sabee
Setia Bakti
Sampoiniet
Jaya
Pasie Raya
Darul Imarah
Indrajaya

4
3
14
23
4
4
2
3
6

TOTAL

63
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Sumber : Aceh Jaya Dalam Angka, 2015

Beberapa sarana wisata yang ada di Kabupaten
Aceh Jaya seperti :
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Gambar 1. Sarana Wisata di
Kabupaten Aceh Jaya
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Wisata Lhok Geulumpang Kawasan hutan alami
menghadap Samudera Hindia, dengan pantai
landai berpasir putih untuk berjemur, snorkleling,
menyelam menikmati biota laut yang dilindungi,
monyet-monyet, dan pemandangan perbukitan
Krueng Babahrot
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Wisata Arung Jeram Di mulai dari air terjun di hulu
sungai ke Desa Sarah Raya atau Desa Alue Jang,
selama 3 jam, 24 km dari Kota Teunom
Wisata Danau Laut Pineung Suasa Tempat Wisata
di Aceh Jaya di Desa Pasi Timon, Kecamatan Teunom,
dikelilingi pohon pinang merah dan bunga-bunga
langka, di huni ikan yang bisa dipancing pengunjung
Wisata Pantai Kuala Dhoi Tempat wisata di Aceh
Jaya di Desa Kuala Dhoi, berbatas Samudera Hindia,
3 km dari lageun, 12 km dari calang, dengan pantai
landai berpasir bersih
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Wisata Pantai Kuala Merisi Tempat wisata
di Aceh Jaya dengan Legenda Bate Putri Ratu
Meurendam Dewi, untuk berenang-renang, dan
tersedia warung-warung makanan minuman.
Wisata Pantai Pasir Saka Tempat wisata di
Aceh Jaya pantai berpasir putih bersih yang
berhadapan langsung dengan Samudera Hindia,
untuk berenang, berjemur, snorkeling, 14 km dari
Sampoinit.
Wisata Pulau Reusam Tempat wisata di Aceh
Jaya dengan pantai landai berpasir putih bersih
untuk berenang dan snorkeling, panorama alam
yang indah, meriam tua peninggalan Belanda dan
Jepang, dicapai dengan kapal dari Desa Batee
Tutong dan Desa Rigaih selama 15 menit
Wisata Pulau Tsunami Tempat wisata di Aceh
Jaya di Kecamatan Jaya (Lamno), 2 jam dari
ibukota provinsi merupakan pulau yang terjadi
akibat gempa bumi dan gelombang tsunami tahun
2004, akses dari Desa Ujong Sudhen dengan kapal
sekiar 15 menit.
Wisata Teluk Rigaih Tempat wisata di Aceh Jaya
yang berada diantara Desa Batee Tutong, pulau
Seumot dan Desa Rigaih, dimana pejalan bisa
snorkeling, menyelam dan memancing, dengan
terumbu karang dan ikan aneka rupa yang indah.
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Grafik 1 Jumlah Tamu Mancanegara dan Nusantara ke Kabupaten Aceh Jaya (Orang) Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan grafik 1 dibawah ini, dapat
dilihat bahwa pada tahun 2010 terlihat
bahwa jumlah tamu mancanegara sebanyak
5.262 orang dan tamu nusantara sebanyak
105 orang, tetapi jika di lihat pada tahun
2014 jumlah tahu mancanegara sebanyak
3.104 orang dan tamu nusantara sebanyak
14 orang, terjadi penurunan jumlah
wisatawan yang berkunjung baik tamu
mancanegara dan nusantara dari tahun ke
tahun. Hal ini disebabkan karena kurangnya
kesadaran masyarakat untuk berwisata,
kurangnya SDM, kurangnya keamanan dan
kurangnya promosi.

Nusantara : 5.262
Mancanegara : 105

2011

Nusantara : 6.242
Mancanegara : 118

2012

2013

Nusantara : 3.324
Mancanegara : 39

Nusantara : 2.345
Mancanegara : 9

2014

Nusantara : 3.104
Mancanegara : 14

Sumber : Aceh Jaya Dalam Angka, 2015

Temuan Utama
Suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil
secara optimal didasarkan kepada empat
aspek yaitu : (1) memperhatikan kelestarian
lingkungan, (2) meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di kawasan tersebut, (3) menjamin
kepuasan pengunjung, (4) meningkatkan
keterpaduan dan unit pembangunan
masyarakat di sekitar kawasan dan zona
pengembangannya. Disamping keempat
aspek tersebut, kemampuan daya dukung
untuk setiap kawasan berbeda-beda sehingga
perencanaan secara spatial akan lebih
bermakna, tergantung pada dimana lokasi
pengembangan wisata berada.
Beberapa komponen yang harus diperhatikan
dalam pengembangan wisata yaitu :

•

Penguatan ekonomi lokal, regional dan
nasional

•

Dukungan kebijakan lingkungan, politik, dan
ekonomi

•

Peningkatan kepuasan wisatawan

Beberapa kendala yang dihadapi
pengembangan pariwisata antara lain :

dalam

•

Kurang terjaminnya keamanan bagi para
wisatawan

•

Rendahnya
mutu
pelayanan
para
penyelenggara pariwisata, persaingan yang
tidak sehat di antara pera penyelenggara
pariwisata serta kurangnya pemahaman
terhadap pentingnya perlindungan konsumen

•

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang
pentingnya pengembangan pariwisata

•

Kurangnya modal dan rendahnya sumber daya
manusia

•

Atraksi atau sumber daya alam dan budaya

•

Perbaikan infrastruktur transportasi

•

Perbaikan usaha-usaha jasa

•

Sistem transportasi yang belum memadai

•

Perbaikan fasilitas penunjang atraksi

•

Kurangnya promosi yang diakukan.

•

Peningkatan peluang pasar

•

Peningkatan promosi

•

Penguatan organisasi dan kelembagaan
yang akan menjalankan proyek

•

Penguatan kompetensi sumber daya
manusia
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