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ABSTRAK 

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena pada saat pengamatan menunjukkan 
pengelolaan dana Wisata Air Terjun Suhom masih belum maksimal. Anggaran hanya 

digunakan untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan, sebenarnya jika dikelola dengan baik, hasil 

dari dana wisata tersebut bisa masuk ke dalam penghasilan Gampong dan bisa dipergunakan 

untuk pembangunan lainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 

pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom. Termasuk ada dua faktor pendukung dan 

penghambat pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom dalam pembangunan 

Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sumber 

data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengelolaan dana wisata sudah dikategorikan baik karena pengelolaannya ditujukan 

untuk keperluaan pemuda, kemudian juga dipergunakan untuk kegiatan sosial dan 

keagamaan. Untuk pembangunan gampong seperti pembangunan infrastruktur belum 

ada, dana tersebut sama sekali tidak dipakai untuk pembangunan fisik. Pemasukannya 

layak disuntik untuk pembangunan seperti irigasi, pembangunan jalan gampong dan 

lain sebagainya. Di sisi lain, masyarakat gampong juga belum semuanya mengetahui 

pengelolaan dana wisata air terjun tersebut sehingga diperlukan transparansi anggaran 

agar tidak timbul konflik di kalangan masyarakat Gampong. Konseptualisasi 

pembangunan merupakan proses perbaikan yang berlanjut pada suatu masyarakat 

menuju kehidupan yang lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk 

menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Jika dikaitkan dengan hasil 

penelitian dan pengamatan, pengelolaan dana wisata air terjun suhom sudah dikelola 

terhadap pembangunan gampong dikarenakan dana tersebut digunakan untuk 

kegiatan kegiatan keagamaan, sosial dan kepemudaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tunong Krueng Kala merupakan salah satu Gampong yang terletak di 

Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Untuk sampai ke Gampong ini 

membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan dari Banda Aceh. Masyarakat di 

Gampong Tunong Krueng Kala umumnya berprofesi sebagai pegawai, nelayan,  

petani dan pedagang di sekitar Air Terjun Suhom.
1
 

Air Terjun Suhom merupakan destinasi wisata alam yang terletak di Gampong 

Tunong Krueng Kala, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. 

Meskipun lokasinya berada jauh dari Ibukota, tempat ini sangat layak untuk 

dikunjungi. Lokasi wisata Air Terjun Suhom memang tersembunyi dibalik 

pegunungan sehingga cukup sulit untuk ditemukan bagi wisatawan yang baru 

pertama kali berkunjung ke tempat wisata ini. Namun wisatawan bisa bertanya 

kepada masyarakat setempat atau memanfaatkan bantuan Global Positioning System 

(GPS).
2
 

Air Terjun Suhom memiliki tiga tingkatan dengan keindahan yang berbeda-

beda. Di sekeliling Air Terjun juga dipenuhi bebatuan besar yang bisa digunakan 

                                                             
1
 Kantor Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala saat survey awal, (tanggal 10 Maret 2019 

pukul 10:00 WIB). 
2
 https://www.tempatwisata.pro/wisata/Air-Terjun-Suhom diakses pada tanggal 30 Desember 

2019 

https://www.tempatwisata.pro/wisata/Air-Terjun-Suhom
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wisatawan untuk duduk bersantai sambil menikmati percikan Air Terjun yang segar. 

Pada Air Terjun ini terdapat sebuah kolam yang berada di bawah air terjun. Kolam 

tersebut memiliki kedalaman kurang lebih sekitar 2 meter dengan lebar 5 meter 

sehingga tidak disarankan untuk anak kecil berenang di kolam ini. Khusus bagi anak-

anak, bisa bermain air dan berenang pada sungai yang menjadi terusan air terjun. 

Sungai ini cukup dangkal, sehingga sangat aman bagi anak-anak untuk berenang. 

Kendati demikian, orang tua tetap harus siaga menjaga anak-anaknya agar terhindar 

dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3
 

Gampong Tunong Krueng Kala mendapat penghasilan dari wisata Air Terjun 

ini menjual tiket masuk kepada para wisatawan yang berkunjung. Baik itu 

pengendara mobil ataupun sepeda motor. Kemudian dana tersebut dikelola oleh 

Ikatan Pemuda Krueng Kala (IPOKAL). Ikatan Pemuda Krueng Kala (IPOKAL) 

mengelola dana tersebut untuk kegiatan kepemudaan seperti, membuat lapangan voly, 

membeli bola voly dan bola kaki, seta kegiatan sosial masyarakat lainnya. Pada 

kesempatan lain masyarakat juga mengadakan perlombaan keluar gampong, 

pengajian kepemudaan, kebersihan wisata air terjun dan santunan apabila ada terjadi 

musibah. 

Faktor pendukung dalam pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom ini 

masyarakat mengumpul anggaran yang dikelola dengan real dan dapat dipertanggung 

                                                             
3
 https://www.tempatwisata.pro/wisata/Air-Terjun-Suhom diakses pada tanggal 30 Desember 

2019 

https://www.tempatwisata.pro/wisata/Air-Terjun-Suhom
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jawabkan. Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat pengelolaan 

dana wisata air terjun ini di antaranya adalah masyarakat terkadang tidak sepakat 

dalam penggunaan anggaran. Masyarakat kurang setuju bila dana wisata dari Air 

Terjun Suhom itu digunakan untuk kegiatan kepemudaan, kemudian masyarakat 

masih kurang paham dalam pengelolaan wisata seperti faktor kebersihan, tempat 

parkir kendaraan pengunjung dan juga tidak ada pembinaan baik dari Gampong 

maupun Kecamatan yang dilakukan kepada masyarakat atau pengurus IPOKAL 

untuk pengelolaan dana dan wisata Air Terjun Suhom.
4
 

Sampai dengan saat ini peneliti menilai, pengelolaan dana Wisata Air Terjun 

Suhom masih belum maksimal. Anggaran hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan 

kepemudaan, apabila anggaran itu dikelola dengan baik, hasil dari dana wisata 

tersebut bisa masuk ke dalam penghasilan (kas) Gampong dan bisa dipergunakan 

untuk pembangunan dan lain-lain. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom dalam 

pembangunan gampong Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong 

Kabupaten Aceh Besar? 

                                                             
4
 Sekdes Gampong Tunong Krueng Kala Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana wisata Air 

Terjun Suhom dalam pembangunan gampong Gampong Tunong Krueng 

Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom dalam 

pembangunan Gampong Tunong Krueng Kala, Kecamatan Lhoong, 

Kabupaten Aceh Besar. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana 

wisata Air Terjun Suhom dalam pembangunan Gampong Tunong Krueng 

Kala, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian terdapat manfaatnya masing-masing. Begitu pula 

dengan penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih diri dari mengembangkan 

pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah mengenai 

strategi  pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom Gampong Tunong 

Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar terhadap 

pembangunan gampong.  
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b. Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat menambah wawasan 

keilmuan peneliti serta sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi 

Gampong Tunong Krueng Kala dalam pembangunan gampong. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang 

strategi pengelolaan dana serta dapat menjadi pedoman atau rekomendasi bagi 

pemerintah Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh 

Besar. 

E. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-

istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah tersebut 

sebagai berikut: 

1. Strategi 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

untuk mencapai suatu tujuaan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut 

strategi tidak berfungsi senagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, 

melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.
5
 

 

 

                                                             
5
 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1984), hal. 32. 
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2. Pengelolaan 

Pengelolaan berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang.
6
 

3. Wisata 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wisata adalah bepergian bersama-

sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya; 

bertamasya; piknik).
7
  

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada 

Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa wisata adalah : “Kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 

tertentu dengan tujuan berekreasi, pengembangan diri, atau bertujuan untuk 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara”.
8
 

4. Gampong  

Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 

Bab II pasal 2 dan 3; Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang 

berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintah Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, 

                                                             
6 Willy Abdia, Sistem Tatakelola Teknologi Informasi, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 13. 
7 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 

2011), hal. 640 
8
 http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/10TAHUN2009UU.HTM diakses pada 

tanggal 18 Februari 2020 

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/10TAHUN2009UU.HTM
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melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan 

Syari’at Islam.
9
 

F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa bagian 

sub bab. Agar mendapat gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini 

sistematika penulisannya secara lengkap: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian Teoritis 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian strategi, pengelolaan dana wisata, air 

terjun suhom dan pembangunan gampong. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Bab ini menyajikan tentang Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV : Hasil Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang strategi pengelolaan dana wisata Air Terjum 

Suhom dalam pembangunan Gampong Tunong Krueng Kala, Faktor-faktor yang 

                                                             
9
 https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/qanun_prov_nad_no_05_tahun_2003.pdf 

diakses pada tanggal 23 April 2020 

https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/qanun_prov_nad_no_05_tahun_2003.pdf
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menghambat dalam pengelolaan dana Wisata Air Terjun dan faktor-faktor yang 

mendukung dalam pengelolaan dana Wisata Air Terjun tersebut.  

BAB V : Penutup dan Saran 

Bab ini mengandung kesimpulan yang didapati dari hasil penelitian dang 

mengandung saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan  

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan penelitian yang telah dilakukan 

oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai bahan rujukan pendukung, 

pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi dan mengembangkan materi 

yang ada dalam penelitian yang akan diteliti. 

Setelah melakukan tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu, ditemukan 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan Strategi dan Pengelolaan Dana. Berikut ini 

adalah penelitian yang relevan yaitu: 

1. Skripsi Nur Dian Tisa S yang diteliti pada tahun 2016 dengan judul “Strategi 

PLN Sub Ranting Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Dalam Membina 

Kedisiplinan Kerja Karyawan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

strategi yang diterapkan oleh Pimpinan PLN Sub Ranting Alue Bilie 

Kecamatan Darul Makmur dalam membina kedisiplinan kerja karyawan dan 

peluang serta tantangan PLN Sub Ranting Alue Bilie Kecamatan Darul 

Makmur dalam membina kedisiplinan kerja karyawan.
10

 Adapun hasil 

penelitian ini yaitu: 

                                                             
10

 Nur Dian Tisa S, Strategi PLN Sub Ranting Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur dalam 

Membina Kedisiplinan Kerja Karyawan, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2016, hal. 6. 
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a. Strategi yang diterapkan oleh Pimpinan PLN Sub Ranting Alue Bilie 

Kecamatan Darul Makmur dalam membina kedisiplinan kerja karyawan 

adalah dengan beberapa cara diantaranya adalah: 

1) Adanya sanksi nyata bagi setiap karyawan yang melakukan pelanggaran 

dan sanksi yang dikenakan sesuai dengan yang tertulis.  

2) Kemudian pengawasan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh 

karyawan.  

3) Briefing. Hal ini dilakukan agar pimpinan lebih cepat untuk 

menyampaikan hal-hal yang penting yang seharusnya disampaikan untuk 

para karyawan dan memberikan pengarahan tentang kinerja bawahan 

supaya tetap sesuai dengan visi dan misi organisasi. 

4) Ketegasan pemimpin dalam mengambil tindakan yang sesuai dengan 

tingkat pelanggaran yang dibuat oleh bawahan. 

5) Keteladanan pemimpin, merupakan hal yang sangat penting dalam 

menegakkan kedisiplinan pegawai, karena dalam lingkungan kerja, semua 

pegawai akan selalu memperhatikan dan mengikuti bagaimana 

kedisiplinan pemimpinnya. 

6) Pengarahan yang diberikan oleh pemimpin setiap paginya kepada seluruh 

karyawan. 

7) Motivasi. Motivasi bertujuan agar karyawan tetap bersemangat dan tidak 

putus asa dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan. 
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b. Adapun peluang di PLN Sub Ranting Alue Bilie ini adalah lancarnya 

proses pekerjaan yang berlangsung sehari-hari di kantor tersebut maupun 

di lapangan. Hambatan dalam membina kedisiplinan karyawan pada PLN 

Sub Ranting Alue Bilie ini adalah individu itu sendiri yang masih tidak 

mengikuti semua aturan-aturan yang berlaku. Para karyawan masih sering 

terlambat sehingga hal tersebut mmeicu kurang efektifnya pekerjaan. 

Selain itu karyawan disana masih kurang rasa tanggungjawab saat bekerja, 

hal ini menyebabkan terbengkalainya pekerjaan yang seharusnya 

dikerjakan. 

2. Skripsi Samsuwir yang diteliti pada tahun 2016 dengan judul “Manajemen 

Pengelolaan Dana Di Masjid Darul Falah Gampong Pineung Kecamatan 

Syiahkuala Kota Banda Aceh.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana sistem pengelolaan dana di Masjid Darul Falah Gampong Pineung 

Kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui hambatan apa 

saja dalam pengelolaan dana di Masjid Darul Falah Gampong Pineung 

Kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh.
11

 Adapun hasil penelitian ini yaitu: 

a. Sistem pengelolaan dana di Masjid Darul Falah Gampong Pineung 

kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut: 

1) Penyimpanan dana masjid. 

                                                             
11

 Samsuwir, Manajemen Pengelolaan Dana Di Masjid Darul Falah Gampong Pineung 

Kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2016, hal. 6. 
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2) Pengeluaran dana masjid. Pengeluaran dana masjid digunakan untuk biaya 

kebersihan masjid, infaq imam masjid, infaq muazzin, infaq penjaga 

keamanan jum’atan, pembayaran listrik, air dan lainnya serja pengeluaran 

tak terduga dan pengeluaran lainnya. 

b. Hambatan pengelolaan dana di Masjid Darul Falah Gampong Pineung 

Kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh hampir tidak ada dikarenakan 

dana penerimaan yang didapatkan masjid setiap bulan dan dana 

pengeluaran yang sudah tertib sehingga dana masjid masih cukup. 

3. Skripsi Adek Saputra yang diteliti pada tahun 2018 dengan judul “Strategi 

Organisasi Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Wawasan Keislaman 

Masyarakat Di Kota Banda Aceh.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

konsep dan metode organisasi Muhammadiyah dalam meningkatkan wawasan 

keislaman masyarakat di Kota Banda Aceh, serta mengetahui faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan wawasan keislaman 

masyarakat di Kota Banda Aceh.
12

 Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 

a. Konsep organisasi Muhammadiyah dalam meningkatkan wawasan 

keislaman dapat dilihat dari visi dan misi organisasi Muhammadiyah di 

Kota Banda Aceh, yaitu organisasi Muhammadiyah adalah sebagai 

gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang 

melaksanakan dakwah Islam ammar ma’ruf nahi mungkar sehingga 

                                                             
12

 Adek Saputra, Strategi Organisasi Muhammadiyah Dalam Mningktakan Wawasan 

Keislaman Masyarakat Di Kota Banda Aceh, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018, hal. 4. 
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terwujudnya Islam rahmatan lil’alamin. Selain itu organisasi 

Muhammadiyah sudah banyak melakukan perubahan dalam masyarakat 

baik dari segi sosial ataupun dari segi pendidikan. Muhammadiyah di 

Kota Banda Aceh telah membuat pendidikn dari tingkat Kanak-Kanak 

sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. Muhammadiyah juga menyediakan 

Panti Asuhan untuk menampung anak-anak yatim dan juga memberikan 

santunan fakir miskin, pembagian kupon qurban, dan lain-lain. Selain 

memberikan pelayanan keoada fakir miskin dan anak yatim peranan utama 

dalam organisasi Muhammadiyah adalah memberikan dakwah kepada 

masyarakat umum karena dalam ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah 

bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan dakwah ammar ma’ruf nahi 

munkar yaitu dalam butir yang kedua ciri perjuangan.  

b. Metode pelaksanaan dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini 

banyak dilakukan dalam bentuk dakwah Bil Hal, dikarenakan dengan 

metode ini masyarakat dapat merasakan langsung intisari dakwah yang 

disampaikan sehingga dapat meningktakan wawasan masyarakat dalam 

Islam. Selama ini Muhammadiyah telah melakukan dakwahnya dalam 

meningkatkan wawasan keislaman dalam masyarakat dalam berbagai 

kegiatan. Diantaranya adalah pengajian-pengajian di gampong-gampong, 

mendirikan masjid dan mushalla, TPA. TPQ, dan lain-lain. 

c. Adapun faktor pendukung yang menjadikan dakwah organisasi 

Muhammadiyah berjalan lancer di Kota Banda Aceh, yaitu: 
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1) Masyarakat Kota Banda Aceh umumnya berintelektual tinggi, sehingga 

masyarakat dapat menerima sekaligus membantu gerakan Muhammadiyah 

yang dilakukan di Kota Bnda Aceh. 

2) Lengkapnya fasilitas dan sarana yang ada dalam organisasi 

Muhammadiyah dalam melancarkan dakwahnya, seperti menjalankan 

dakwah bil hal, Muhammadiyah telah mempunyai sarana pendidikan, 

pelayanan sosial, dan kesehatan. 

3) Tersedianya sumber daya manusia yang ada dalam organisasi 

Muhammadiyah seperti, Muhammadiyah yang telah mempunyai da’I yang 

cukup untuk dikirimkan kedalam masyarakat. 

4) Tersedianya anggaran yang memadai untuk menjalankan gerakan dakwah 

sehingga kegiatannya menjadi lancar. 

Adapun faktor penghambat yang sering sekali di hadapi dalam lingkungan 

masyarakat khususnya masyarakat Kota Banda Aceh dalam sehari-hari adalah 

sebagai berikut: 

1) Tantangan kemerosotan akhlak. Tantangan ini sering kali terjadi karena 

banyaknya pemuda yang ada di Kota Banda Aceh hamper semunya 

merupakan mahasiswa. Dan kebanyakan dari mahasiswa tersebut berasal 

dari luar Kota Banda Aceh dan kebanyakan permasalahan yang dilakukan 

tersebut dilakukan oleh pemuda yang berasal dari luar Kota Banda Aceh. 

2)  
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3) Banyak kelompok yang menghujat Muhammadiyah. 

4) Masih sedikitnya kader Muhammadiyah yang mapan. 

5) Kelemahan dari sumber dana. 

 

B. Pengertian Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” (Stratos = militer dan Ag 

= memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para 

jendral dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.
13

 Sedangkan dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia strategi adalah cara atau siasat perang.
14

 

Menurut Griffin, yang dikutip oleh Erni Tisnawati Sule, dalam bukunya 

Pengantar Manajemen, mengatakan bahwa: 

“strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak 

hanya sekedar mencapai, tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan 

keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan 

aktivitasnya”.
15

  

 

Ahmad S. Adnanputra, pakar humas dalam naskah workshop berjudul PR 

Strategy, yang dikutip oleh Rosady Ruslan dalam buku Manajemen Public Relations 

& Media Komunikasi, mengatakan bahwa:  

                                                             
13

 Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategis Pengantar Proses Berfikir Strategis, 

(Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), hal. 19. 
14

 Sulchan Yashin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amanah, 1997), hal. 433. 
15

 Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana, 

2005), hal. 132.  
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“Arti dari strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana 

merupakan produk dari suatu perencanaan (planning), yang pada akhirnya 

perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen”.
16

 

 

Strategi dan manajemen memiliki hubungan yang sangat erat dimana, fungsi-

fungsi dari manajemen menjadi penunjang keberhasilan suatu strategi. Terdapat 

banyak sekali fungsi dari manajemen, namun dapat disimpulkan dari pendapat para 

ahli bahwa ada empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:
17

 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan 

asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan 

kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan.
18

 Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena 

termasuk pemilihan alternatif-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk 

mengadakan visualitas dan melihat ke depan untuk merumuskan suatu pola dari 

himpunan tindakan untuk masa mendatang.
19

 

 

                                                             
16

 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), hal. 123. 
17

 George R. Terry, Guide to Management, terj. J. Smith DFM, Prinsip-Prinsip Manajemen, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 4. 
18

 George R. Terry, Guide to Management, terj. J. Smith DFM, Prinsip-Prinsip Manajemen, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 46. 
19

 Manullang M, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 11.  
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a. Unsur-Unsur Suatu Rencana 

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan enam unsur yang terdiri 

dari what, why, where, when, who dan how. Suatu rencana yang baik harus 

memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Tindakan apa yang harus dikerjakan? 

2. Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan? 

3. Dimanakah tindakan itu harus dilaksanakan? 

4. Kapankah tindakan itu dilaksanakan? 

5. Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? 

6. Bagaimana caranya melaksanakan kegiatan itu?
20

 

 

b. Proses Pembuatan Suatu Rencana 

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. 

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Menetapkan tugas dan tujuan 

b) Mengobservasi dan menganalisa 

c) Mengadakan kemungkinan-kemungkinan 

d) Membuat sintesa 

e) Menyusun rencana
21

 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Dr. Sp. Siagian MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah 

keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung 

jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organiasi yang dapat 

                                                             
20

 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), hal. 48-49. 
21

 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), hal. 52-53. 
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digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan.
22

 

a) Dasar-Dasar Pengorganisasian 

Dasar-dasar pokok dari pengorganisasian adalah: 

1) Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan. 

2) Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. 

3) Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung . 

4) Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagian yang satu 

dengan bagian yang lain.
23

 

 

b) Prinsip-Prinsip Organisasi 

Dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik, perlu diperhatikan atau 

pedomani beberapa prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut: 

1) Perumusan tujuan dengan jelas apa yang telah menjadi tujuan yang berupa 

materi atau non materi dengan melakukan satu atau lebih kegiatan. 

2) Pembagian Kerja 

Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen 

dan job description dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil 

dalam suatu organisasi. Dengan pembagian kerja, ditetapkan sekaligus 

susunan organisasi, tugas dan fungsi masing-masing unit dalam organisasi. 

3) Delegasi Kekuasaan (Delegation of Authority) 

Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil 

tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan 

sebaik-baiknya.
24

 

3. Pergerakan (Actuating) 

Kegiatan pergerakan (Actuating) atau disrbut juga “gerakan aksi” mencakup 

kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan 

yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat 

                                                             
22

 Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hal. 150.   
23

 Susilo Martoyo, Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan, (Yogyakarta: BPFE, 

1998), hal. 89. 
24

 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), hal. 71-78. 
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dicapai. Kegiatannya mencakup pemuasan kebutuhan manusiawi dan pegawai-

pegawai, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi 

kompensasi kepada pegawai atau pekerja.
25

 

 

4. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen yang sangat 

menentukan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain, karena peranan 

pengawasan menjadi penentu baik buruknya suatu rencana yang telah di tetapkan atau 

disusun sebelumnya. 

Sondang P. Siagian mengemukakan pendapatnya bahwa pengawasan adalah 

keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin 

bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya.
26

 

Selain dengan fungsi-fungsi manajemen, strategi juga erat hubungannya 

dengan Analisis SWOT. Analisis SWOT menurut Sondang P. Siagian merupakan 

salah satu instrument analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Telah 

diketahui pula secara luas bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata-kata 

strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), threats 

(ancaman).
27

 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), 

dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat 

faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, 

dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi 

bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang 

mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat 

                                                             
25

 George R. Terry, Guide to Management, terj. J. Smith DFM, Prinsip-Prinsip Manajemen, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 17. 
26

 Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik Cet. V, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 258. 
27

 Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hal. 172.   
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diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi 

keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana 

aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan 

(advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi 

kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang 

(opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu 

menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara 

mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) 

menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.
28

 

 

C. Pengelolaan Dana Wisata 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah 

penyelenggaraan, pengurusan.
29

 Pengelolaan merupakan bagian dari manajemen. 

Kata “manajemen” berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran.  

Pengelolaan berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang.
30

 Berdasarkan ketetapan ataupun acuan yang telah ditentukan pada saat 

penyusunan perencanaan awal yang pelaksanaannya mendukung perencanaan 

pertama. 

Pengelolaan adalah proses kegiatan guna membantu merumuskan, menggerakkan, 

dan mengawasi pelaksanaan tujuan organisasi.
31

 

Adapun teori pengelolaan menurut para ahli yaitu: 

                                                             
28

 Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategis Pengantar Proses Berfikir Strategis, (Jkarta: 

Binarupa Aksara, 1996), hal. 68-69.  
29

 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.III, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 849. 
30

 Willy Abdilla, M.Sc., Sistem Tatakelola Teknologi Informasi, (Yogyakarta: Andi, 2010), 

hal. 13. 
31

 http://www.artikata.com/arti-367785-pengelolaan.html diakses pada tanggal 18 Maret 2019 

http://www.artikata.com/arti-367785-pengelolaan.html
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a. Mulyani A. Murdani, bahwa pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai 

pendidikan yang telah ditetapkan, agar efektifitas dan efesiensi ilmu lebih 

nampak keberhasilan. 

b. Pangestu Subagyo berpendapat bahwa pengelolaan merupakan langkah ke 

tiga dari fungsi manajemen dalam proses pencapaian suatu tujuan. 

c. Jaz Heizer dan Barry Render, pengelolaan adalah usaha sadar yang dilakukan 

berdasarkan ketetapan yang berlaku, agar nilai-nilai sosial yang ada tidak 

hilang.
32

  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana adalah uang yang disediakan 

atau dihimpun untuk sesuatu maksud.
33

 Sedangkan dana, adalah uang tunai dan/atau 

aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk 

maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan 

semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar 

lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun 

maka semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula 

pendapatan.
34

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wisata adalah bepergian bersama-

sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya; 

bertamasya; piknik).
35

 

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada 

Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa wisata adalah : “Kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 
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 Dinas Pendidikan Aceh, 2009, hal. 6. 
33

 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 

2011), hal. 116.  
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 Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 
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tertentu dengan tujuan berekreasi, pengembangan diri, atau bertujuan untuk 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara”.
36

 

Dengan demikian pengertian wisata megandung empat unsur, yaitu kegiatan 

perjalanan; dilakukan secara sukarela; bersifat sementara; perjalanan itu seluruhnya 

atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pengelolaan dana wisata adalah proses  

kegiatan guna membantu merumuskan, menggerakkan dan mengawasi dana atau 

uang yang dihimpun dari pemasukan kas tempat wisata. 

D. Air Terjun Suhom 

Air Terjun Suhom merupakan destinasi wisata alam yang terletak di Gampong 

Tunong Krueng Kala, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. 

Untuk mencapai lokasi Air Terjun Suhom, wisatawan harus menempuh jarak kurang 

lebih 54 kilometer atau menempuh satu jam setengah perjalanan dari Banda Aceh. 

Meskipun lokasinya berada jauh dari ibukota, tempat ini sangatlah layak untuk 

dikunjungi. Lokasi wisata Air Terjun Suhom memang tersembunyi dibalik 

pegunungan sehingga cukup sulit ditemukan bagi wisatawan yang baru pertama kali 

berkunjung ke tempat wisata ini. Namun wisatawan bisa bertanya kepada masyarakat 

setempat atau memanfaatkan bantuan Global Positioning System (GPS).
37

 

Dari jarak 100 meter, wisatawan sudah bisa mendengar sayup-sayup suara 

gemericik air terjun yang jatuh mengenai bebatuan. Rasa lelah dari perjalanan 

panjang, seketika akan terasa hilang ketika melihat air terjun dengan ketinggian 

kurang lebih 50 meter yang tersaji didepan mata. Air terjun ini juga dikelilingi oleh 
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tebing-tebing perbukitan yang ditumbuhi pepohonan hijau sehingga menciptakan 

suasana asri dan alami.
38

 

Air Terjun Suhom memiliki tiga tingkatan dengan keindahan yang berbeda-

beda. Disekeliling Air Terjun juga dipenuhi bebatuan besar yang bisa digunakan 

wisatawan untuk duduk bersantai sambil menikmati percikan Air Terjun yang segar. 

Pada Air Terjun ini terdapat sebuah kolam yang berada di bawah air terjun. Kolam 

tersebut memiliki kedalaman sekitar 2 meter dengan lebar 5 meter sehingga tak 

disarankan untuk anak kecil berenang di kolam ini. Khusus bagi anak-anak, bisa 

bermain air dan berenang pada sungai yang menjadi terusan air terjun. Sungai ini 

cukup dangkal, sehingga sangat aman bagi anak-anak untuk berenang. Meskipun 

demikian, orang tua tetap harus siaga menjaga anak-anaknya agar terhindar dari hal-

hal yang tidak diinginkan.
39

 

Selain bermain air dan berenang, wisatawan juga bisa sekedar duduk bersantai 

dengan menyewa tikar yang dikenakan biaya Rp. 10.000, sembari menikmati 

pemandangan alam yang masih asri dan alami. Di tempat ini juga terdapat warung 

yang menyajikan snack ringan, mie rebus dan kopi khas aceh yang terkenal akan 

kenikmatakannya. Selain menjadi tempat wisata, Air Terjun Suhom juga merupakan 

sumber energi listrik bagi desa setempat. Untuk memasuki tempat wisata Air Terjun 
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Suhom, wisatawan hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp. 5.000 per orang. 

Tiket tersebut sudah termasuk biaya parkir untuk kendaraan.
40

 

 

E. Pembangunan Gampong 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asal kata pembangunan ialah 

bangun yang artinya cara menyusun atau susunan yang merupakan suatu wujud; 

struktur. Membangun yang bersifat memperbaiki. Bangunan ialah sesuatu yang 

didirikan, sesuatu yang dibangun.
41

 

Pembangunan merupakan suatu proses perencanaan (sosial plan) yang 

dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan 

sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Bintoro Tjokroamidjojo 

berpendapat, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, 

karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam 

kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, 

bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki hidup.
42

 

Gampong (ejaan Aceh: Gampông) merupakan pembagian wilayah 

administratif di Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong berada di bawah Mukim. 

Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas 

wilayah tersendiri yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus 
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara.
43

 

Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 

Bab II pasal 2 dan 3; Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang 

berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintah Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, 

melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan 

Syari’at Islam.
44

 

Bab II pasal 4; tentang fungsi Gampong. Gampong mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan 

lainnya yang berada di Gampong; 

b. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian 

lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong; 

c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong; 

d. Peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam; 

e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat; 
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f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-

persengketaan perkara-perkara adat istiadat di Gampong.
45

 

Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 

Bab VI tentang Keuangan Gampong. Bagian pertama mengenai Sumber Pendapatan 

Gampong yang dijabarkan pada Pasal 42 adalah sebagai berikut: 

(1) Sumber Pendapatan Gampong terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Gampong meliputi: 

- Hasil usaha Gampong; 

- Hasil kekayaan Gampong; 

- Hasil swadaya dan partisipasi; 

- Hasil gotong royong masyarakat; 

- Zakat; dan 

- Lain-lain pendapatan Gampong yang sah.
46

 

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, yang meliputi 

- Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Kabupaten atau Kota; 

- Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh 

Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota. 

- Bantuan lain dari Pemerintah atasan; 
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- Sumbangan dari pihak ketiga; dan 

- Pinjaman Gampong.
47

 

(2) Sumber Pendapatan Gampong yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Gampong, 

tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih ke atas 

tingkatnya. 

Pasal 43 

(1) Hasil usaha Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a. 

adalah pungutan Gampong. 

(2) Kekayaan Gampong sebagaimana dimksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a. terdiri 

dari: 

a. Tanah milik Gampong 

b. Pasar, kios dan los milik Gampong; 

c. Bangunan milik Gampong; 

d. Objek rekreasi yang dimiliki dan diurus Gampong; 

e. Pemandian umum yang dimiliki dan diurus Gampong; 

f. Hutan adat Gampong; 

g. Perairan pantai dalam batas tertentu yang diurus Gampong; 

h. Tempat pendaratan ikan/tempat perlelangan ikan yang dimiliki dan diurus 

oleh Gampong; dan 
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i. Lain-lain kekayaan milik Gampong.
48

 

Selanjutnya dalam Bab VIII tentang Kerjasama Antar Gampong, Pasal 57: 

(1) Beberapa Pemerintah Gampong dapat mengadakan kerjasama yang diatur dengan 

Keputusan Bersama, dengan Imeum Mukim dan Camat. 

(2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dibentuk Badan Kerjasama. 

(3) Kerjasama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus mendapatkan 

persetujuan dari Tuha Peuet Gampong. 

Pasal 58 

Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim, harus 

menyelesaikan perselisihan yang terjadi akibat kerjasama antar Gampong. 

Pasal 59 

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar Gampong, ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati atau Keputusan Walikota. 

(2) Keputusan Bupati atau Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

memuat materi antara lain: 
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a. Bentuk kerjasama, seperti antar Gampong dalam satu Mukim, antar Gampong 

dalam Mukim yang berbeda dalam satu Kecamatan dan seterusnya; 

b. Objek kerjasama 

c. Muatan materi keputusan kerjasama; 

d. Biaya pelaksanaan kerjasama; 

e. Penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerjasama.  

Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 

Bab IX tentang Lembaga-Lembaga Gampong Ynag Bukan Lembaga Pemerintahan 

Gampong. Bagian Ketiga tentang Lembaga Kemasyarakatan, Pasal 62; 

(1) Dalam  rangka menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dapat 

dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

sosial budaya setempat. 

(2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dibentuk atas prakarsa masyarakat Gampong dengan sepengetahuan Keuchik.  

Pasal 63 

Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62, 

bukan lembaga politik dan pemerintahan, tetapi merupakan mitra Pemerintah 

Gampong guna menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di semua 

sektor.  
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Pasal 64 

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 60, 

Pasal 61 dan Pasal 62 ditetapkan dengan Reusam Gampong. 

(2) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara 

lain: 

a. Pelaksanaan syari’at Islam; 

b. Mekanisme pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat; kedudukan, 

tugas dan fungsi; 

c. Hak, kewajiban dan wewenang; 

d. Susunan organisasi; 

e. Hubungan dengan organisasi Pemerintahan Gampong.
49

 

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pembangunan Gampong 

merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan untuk membuat suatu 

perubahan sosial baik itu dalam kesejahteraan ekonomi Gampong, wawasan 

lingkungan Gampong, dan menginkatkan kualitas sumberdaya manusia baik 

sumberdaya alam masyrakat Gampong untuk memperbaiki dan lebih 

mensejahterakan hidup masyarakat Gampong. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D mengemukakan pengertian dari metode penelitian adalah berikut: 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuah, seperti rasional, empiris dan sistematis. 

Rasional merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang 

masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris merupakan 

cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain 

dapat mengetahui dan mengamati cra-cara yang digunakan. Sistematis artinya, 

proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah 

tertentu yang bersifat logis.
50

  

 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Contoh dapat berupa penelitian 

tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang. Disamping itu juga tentang 

peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Sebagian datanya 

dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisinya bersifat kualitatif.
51

 

Metode  
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penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat 

diamati.
52

 

Penelitian deskriptif adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, 

dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain, 

penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai 

keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.
53

 Sedangkan 

sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (library reasearch) 

dan juga studi lapangan (field reasearch). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Objek Wisata Air Terjun Suhom yang 

berada di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. 

Alasan mengambil lokasi ini dikarenakan tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang 

strategi pengelolaan dana Wisata Air Terjun Suhom dalam pembangunan Gampong 

Tunong Krueng Kala. 

C. Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama 

dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif 

tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti 
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adalah purposive sample. Purposive sample merupakan teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.
54

 

Adapun yang menjadi sumber informan dalam penelitian ini terdiri dari 

Keuchik, Sekretaris Desa, Ibu PKK, Ketua  Ikatan Pemuda Krueng Kala (IPOKAL), 

Sekretaris Ketua  Ikatan Pemuda Krueng Kala (IPOKAL) dan masyarakat. Dipilihnya 

sumber informan ini atas alasan, mereka lebih mengetahui tentang seluk beluk 

Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar mengenai 

strategi pengelolaan dana Wisata Air Terjun Suhom. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan dat dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih 

penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. 

Sugiyono menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.
55

 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk 

membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indera sebagai alat bantu utamanya.
56

 Observasi adalah 

pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas 

individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut 

diantaranya yaitu, observasi terstruktur, observasi tidak terstruktur, observasi 

partisipan dan observasi non partisipan.
57

 

Dalam pengertian lain, observasi adalah pengamatan, pencatatan yang 

sistematis dengan fenomena penyididikan dengan alat indra. Penelitian observasi 

dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil  

wawancara maupun data penelitian lainnya. Peneliti mengamati tentang 

pelaksanaan strategi dalam mengelola dana wisata Air Terjun. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan 

informan. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dan 

menentukan materi yang akan ditanyakan serta kapan dimulai dan kapan 

diakhiri. Sedangkan informan adalah orang yang di wawancarai dan memberikan 
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57

 Ananta Kusuma Seta, Konservasi Sumberdaya Tanah dan Air, (Jakarta: Kalam Mulia, 
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informasi kepada pewawancara.
58

 Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur 

maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (face to face) 

maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara yaitu sebuah dialog atau 

teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk 

memperoleh informasi dari wawancara.
59

 

Wawancara dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada 

pihak yang diwawancarai, dengan cara wawancara mendalam atau disebut interview 

mendalam. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab 

secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang 

pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.
60

 

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, peneliti mengadakan wawancara 

langsung dengan informan yang menjabat sebagai aparatur gampong yang terdiri dari 

Keuchik, Sekretaris Desa, Ibu PKK, Ketua  Ikatan Pemuda Krueng Kala (IPOKAL), 

Sekretaris Ketua  Ikatan Pemuda Krueng Kala (IPOKAL) dan masyarakat. 

 

 

 

 

                                                             
58

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 

108. 
59

 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian, (Aceh: Ar-Rigal Institut, 2007), hal. 6. 
60

 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), hal. 151. 



36 

 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen yang digunakan berupa foto, gambar, serta data-data 

mengenai objek yang diteliti.
61

  

Dengan demikian, dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, dan sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

Dokumentasi merupakan catatan penting dalam melakukan penelitian untuk 

menyelesaikan problematika yang terjadi baik yang bersifat tindakan objek 

penelitian, pengalaman peneliti, dan kepercayaan masyarakat. Fungsinya sebagai 

pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara.
62

 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip oleh Moleong, 

analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milhnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
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mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
63

 

McDrury (Collaborative Group  Analysis of Data, 1999) seperti yang dikutip 

oleh Moleong, tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada 

dalam data. 

2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data. 

3. Menuliskan ‘model’ yang ditemukan. 

4. Koding yang telah dilakukan.
64

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari lapangan, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
65

 Dalam penelitian, analisis data berlangsung 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap 

model akhir, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.
66

 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu semua analisis 

berdasarkan data yang diperoleh.
67

 Dalam penelitian ini yang digunakan dalam 
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menganalisis data yang sudah diperoleh adalah dengan menggambarkan data yang 

sudah diperoleh dengan cara deskriptif (non statistik), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang 

dipisahkan dengan kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 

Gampong Tunong Krueng Kala awalnya sudah terbentuk mulai dari Sultan 

Iskandar Muda hingga sampai ke Teuku (raja kecil) dibawah tekanan penjajah 

Belanda. Pada saat itu nama Gampong Tunong Krueng Kala belum lahir, yang ada 

hanya sebutan masyarakat “Krueng Kala”. Setelah Indonesia merdeka dari 

penjajahan Belanda, barulah “Krueng Kala” tersebut dibagi dalam tiga gampong 

yaitu Tunong Krueng Kala, Baroh Krueng Kala dan Krueng Krueng Kala.
68

 Nama 

“Krueng Kala” berasal dari sebuah kerang yang berwarna merah seperti “Bungong 

Kala” yang terletak didalam sungai, atas dasar fenomena alam inilah Geuchik Usman 

tokoh kharismatik sekitar tahun 1945 (informasi orang tua gampong) mencetuskan 

dan membagi nama gampong Krueng Kala menjadi tiga gampong. Tunong Krueng 

Kala sendiri dinamakan karena  terletak paling atas diantara dua gampong lainnya, 

oleh karenanya disebutlah “Tunong Krueng Kala” yang dibagi lagi menjadi 3 Dusun 

yaitu Dusun Ayak, Dusun Tunong dan Dusun Mesjid.
69
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Gampong Tunong Krueng Kala merupakan bagian dari Kecamatan Lhoong 

yang berjarak sekitar 8 KM dari pusat kecamatan dan 54 KM dari Kota Banda Aceh. 

Berikut tabel demografi Gampong Tunong Krueng Kala. 

Tabel 1 

Demografi Gampong Tunong Krueng Kala 

 

No. Uraian Ket 

1. Luas Wilayah Gampong: 500 Ha 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Glee Leupung 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Glee Geunteut 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baroh Krueng Kala 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Glee Geunteut 

 

2. Jumlah Dusun: 3 Dusun 

a. Dusun Ayak 121 jiwa/32 KK 

b. Dusun Mesjid 185 jiwa/42 KK 

c. Dusun Tunong 87 jiwa/17 KK 

Total 393 jiwa/91 KK 

 

3. Topografi 

a. Luas kemiringan laha (rata-rata) datar: 30 Ha 

b. Ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata): 7.00 M 

 

4. Hidrologi 

a. Irigasi berpengairan non teknis 
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b. Sumber air konsumsi rumah tangga: air sungai melalui 

pipa air. 

 

5. Klimatologi 

a. Suhu 23
o
C 

b. Curah hujan rata-rata 2000-3000 mm 

c. Kelembaban udara 

d. Kecepatan angina 

 

6. Luas Lahan Pertanian 

a. Sawah Irigasi: 80 Ha 

b. Sawah Tadah Hujan: 40 Ha 

c. Perkebunan: 200 Ha 

 

7. Luas Lahan Permukiman: 78 Ha  

8. Orbitasi 

a. Jarak dari pusat kecamatan : 8 KM 

b. Jarak dari Ibukota kabupaten : 125 KM 

c. Jarak dari Kota Banda Aceh : 54 KM 

d. Panjang jalan gampong : 1500 M 

 

9. Letak 

5
o
17’19.3”N”   BT 
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95
o
15’12.8”E”  LU/LS 

10. Kawasan Rawan Bencana 

a. Banjir     : 78 Ha 

b. Tsunami : 77 Ha 

 

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala 

Kondisi sosial gampong Tunong Krueng Kala sangat kental dengan sikap 

solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan kemasyarakatan 

sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional 

keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam 

sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban 

saudaranya dan dituntut pula untuk membina ukhuwah islamiyah antar sesama.
70

 

Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling 

melakukan interaksi sosial dengan baik. Hubungan pemerintahan gampong dengan 

masyarakat yang terjalin dengan baik juga menjadi kekuatan Gampong Tunong 

Krueng Kala dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Adapun jenis-

jenis kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: 

1. Golongan Pemuda 

a. Gotong royong 

b. Melakukan takziah 
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c. Pengajian rutin 

d. Persatuan olahraga 

e. Menjaga kelestarian air terjun 

2. Golongan ibu-ibu 

a. Gotong royong 

b. Pengajian rutin 

c. Kelompok marhaban 

d. Arisan 

e. Melakukan takziah 

f. Berkunjung ketempat orang sakit dan melahirkan 

g. Kegiatan PKK 

3. Golongan Bapak-bapak 

a. Gotong royong 

b. Kegiatan fardhu kifayah apabila ada yang meninggal 

c. Takziah dan berkunjung ke tempat orang sakit
71
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Tabel 2 

Data Masyarakat 

 

No Uraian Jumlah Ket 

1 Kependudukan: 

a. Jumlah penduduk 

b. Jumlah kepala keluarga 

c. Jumlah penduduk laki-laki 

d. Jumlah penduduk perempuan 

e. 0 s/d 1 tahun 

f. 1 s/d 4 tahun 

g. 5 s/d 14 tahun 

h. 15 s/d 39 tahun 

i. 40 s/d 64 tahun 

j. Lebih dari 65 tahun 

 

393 Jiwa 

91 KK 

195 Jiwa 

198 Jiwa 

7 Jiwa 

21 Jiwa 

102 Jiwa 

125 Jiwa 

128 Jiwa 

10 Jiwa 

 

2 Kesejahteraan Sosial: 

a. KK prasejahtera 

b. KK sejahtera 1 

c. KK sejahtera 2 

 Penghasilan 

0-750.000 

750.000-1.500.000 
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d. KK sejahtera 3 1.500.000-3.000.000 

3.000.000 keatas 

3 Tingkat Pendidikan: 

a. Tidak tamat SD 

b. Tamat SD 

c. Tamat SLTP 

d. Tamat SLTA 

e. Tamat Diploma 

f. Tamat S1 

 

53 Jiwa 

77 Jiwa 

80 Jiwa 

97 Jiwa 

5 Jiwa 

7 Jiwa 

 

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala 

Demikian pula di sektor usaha ekonomi produktif, warga Tunong Krueng 

Kala memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya pedagang, petani, pekebun, 

penjahit, warung kopi, jual beli kelontong, membuat kue dan tukang. 

Gampong Tunong Krueng Kala merupakan salah-satu dari 28 gampong yang 

ada dalam kecamatan Lhoong kabupaten Aceh Besar yang terletak di sebelah selatan 

kecamatan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, tukang 

bangunan, pedagang, pelaut, pekebun dan industri rumah tangga. Namun terkadang 

masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif ganda, hal ini disebabkan oleh 
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faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang kerja di proyek bangunan 

mereka menjadi tukang atau buruh, jika sedang tidak ada mereka beralih ke usaha 

beternak. Hal ini juga disebabkan oleh faktor musim yang sedang berjalan.
72

 

Tabel 3 

Data mata pencaharian masyarakat 

 

No. Jenis Mata Pencaharian Aktif/Tidak 

Aktif 

Jumlah (Unit) Jumlah Pekerja 

1 Warung kopi Aktif 3 6 

2 Kelontong Aktif 1 2 

3 Jual ikan keliling Aktif 3 3 

4 Kios Aktif 6 6 

5 Penjahit Aktif 5 10 

6 Bengkel Aktif 1 3 

7 Buruh bangunan Aktif - 10 

8 Perabot Aktif 3 3 

9 Supir Aktif - 10 
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10 Peternak Aktif 2 50 

11 Petani sawah Aktif 40 Ha 100 

12 Petani lading Aktif 20 Ha 50 

13 Guru Aktif - 4 

14 PNS Aktif - 1 

15 Pensiunan Aktif - 2 

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala 

Untuk mendukung kegiatan sosial budaya ekonomi masyarakat, Gampong 

Tunong Krueng Kala saat ini didukung oleh beberapa fasilitas, diantaranya: 

Tabel 4 

Data Fasilitas 

 

No Jenis Fasilitas Jumlah (Unit) Penggunaan 

1 Gedung pemerintahan 1 Unit Kantor gampong 

2 Fasilitas ibadah 1 Unit Gedung serba guna 

3 Fasilitas wisata 1 Kelompok Taman air terjun 

4 Fasilitas pendidikan 1 Unit SD dan TK 

5 Fasilitas ekonomi 1 Kelompok Kelompok ternak 
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6 Fasilitas pelayanan umum 1 Unit Balai PKK, Air bersih dan 

Telepon umum
73

 

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala 

Di gampong Tunong Krueng Kala terdapat beberapa pelaku pembangunan 

gampong, adapaun strukturnya antara lain: 

Tabel 5 

Struktur Pelaku Pembangunan 

 

No Pemerintahan Non Pemerintahan 

1 Keuchik Dermawan Gampong 

2 Sekretaris Gampong Unsur PKK 

3 Kaur Unsur LKMG 

4 Tuha Peut Kader Posyandu 

5 Imuem Gampong BUMG 

6 Kadus Koperasi PLMTH 

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala 

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi gampong saat ini, dan terkait 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM-G), maka untuk 
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pembangunan gampong pada periode 6 (enam) tahun kedepan (2019-2024), disusun 

Visi Gampong sebagai berikut; “Terwujudnya Gampong Tunong Krueng Kala 

dengan Mandiri Mengedepankan Sumber Daya Alam dan Manusia dengan Cerdas 

Sebagai Pintu Gerbang Ekonomi Berorientasi Kepada Kepentingan Umum Sehingga 

Penuh dengan Suasana Religius dan Islamiah” dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Gampong yang mandiri berbasis perekonomian agribisnis mengandung 

pengertian bahwa masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala mampu 

mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa 

lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan 

sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal dibidang pertanian secara luas. 

b. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu 

agama dan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) serta mampu 

memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan 

pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya. 

c. Sedangkan yang dimaksud masyarakat yang sejahtera adalah bahwa 

diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan 

batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan 

tentram).
74
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Adapun Misi Gampong Tunong Krueng Kala adalah sebagai berikut: 

a. Percepatan pembangunan yang merata dan berkeadilan guna mewujudkan 

daya saing daerah secara terpatu dengan meningkatkan pembangunan 

infrastruktur yang mendukung perekonomian gampong seperti jalan, jembatan 

serta infrastruktur strategis lainnya. 

b. Meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk mendorong derajat 

kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan 

hidup yang lebih panjang. 

c. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, 

kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 

d. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong 

peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan 

daya saing yang lebih baik. 

e. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang sudah dikelola dengan 

tetap menggali sumber daya alam yang potensial secara berkelanjutan. 

f. Memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai profesi dan 

keahlian dengan kompetensi yang tinggi. 

g. Gampong lebih menjamin keberlangsungan pendidikan warga terutama untuk 

masyarakat golongan fakir dan miskin. 
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h. Taman pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang merupakan lembaga dasar 

pembentukan manusia yang berakhlakul karimah sehingga dapat menjadi 

TPA idola anak-anak sekecamatan Lhoong. 

i. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, demokratis, menjunjung 

tinggi suprenasi Hukum dan HAM dalam suasana yang harmonis antar 

masyarakat.
75

 

Adapun urutan pemimpin pemerintahan Gampong Tunong Krueng Kala atau 

keuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan 

Indonesia sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 

Kepala Pemerintahan Gampong dari Tahun ke Tahun 

 

No Nama Keuchik Periode Pemerintahan 

1 Usman 1945 s/d 1973 

2 Abdo Rani Usman 1973 s/d 1978 

3 T. Bahagia 1978 s/d 1996 

4 M. Isa, B 1996 s/d 2006 

5 Yusni. Is 2006 s/d 2013 

6 Zakaria 2013 s/d 2018 

7 T. Aiyub 2018 s/d sekarang 

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala 
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Air Terjun Suhom adalah air terjun yang terletak di Dusun Mesjid Desa 

Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. 

Jaraknya menuju lokasi ± 54 KM dari pusat Kota Banda Aceh yang dapat ditempuh 

melalui jalur darat. Untuk sampai kepada lokasi Air Terjun Suhom ini, pengunjung 

dapat menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat yang jalur masuknya 

dilalui melewati Desa Baroh Krueng Kala Kecamatan Lhoong. Untuk memasuki 

lokasi pengunjung cuma membayar harga tiket masuk dengan  harga, roda dua Rp. 

5.000, roda empat  Rp. 10.000, roda enam Rp. 15.000.
76

 

Air Terjun Suhom memiliki ketinggian hingga 50 meter yang terbagi menjadi 

3 tingkatan. Setiap tingkatan memberikan keindahan yang berbeda-beda. Air di 

tempat ini juga begitu jernih dan sejuk, bebatuan yang cukup besar berada di 

sekeliling air terjun sehingga menambah keindahan disekitar air terjun. Di tambah 

lagi dengan keberadaan dua sumur yang letak nya samping tebing batu. Sumur itu 

dinamai “Mon Cinom Agam dan Mon Cinom Inong”. Hingga saat ini belum ada yang 

tahu dibalik penamaan nama tersebut. Konon ceritanya, pemberiaan nama “Mon 

Cinom Agam” dikarenakan bentuk nya besar dan dalam. Sedangkan “Mon Cinom 

Inong” bentuk nya kecil. Asumsinya ini berkaitan atau diibaratkan dengan bentuk 

fisik laki-laki yang besar sedangkan bentuk fisik perempuan itu kecil.
77

 

Sama juga hal nya dengan nama “Suhom” yang hingga saat ini masih menjadi 

misteri yang belum terpecahkan. Namun menurut para Sesepuh Gampong, penamaan 
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“Suhom” itu didasari oleh kondisi lokasi air terjun yang “meuceuhop” (suasana riak 

air jatuh berbalut sunyi). Dahulu, sebelum dibuka untuk umum kondisi disana 

memang sangat sepi dan dingin. Berdiri sekitar radius 300 meter saja dari lokasi 

dinginnya sudah terasa. Penemu pertama lokasi Air Terjum Suhom tersebut hingga 

saat ini juga masih dalam perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa lokasi air terjun 

tersebut ditemukan pertama kali oleh serdadu Belanda saat masa penjajahan. Ada 

juga yang mengatakan penemu lokasi air terjun tersebut adalah masyarakat setempat 

saat melakukan gotong royong pembukaan jalan untuk berkebun sekitar tahun 40-

an.
78

 

Seiring berjalannya waktu, kemudian lokasi Air Terjun Suhom ini menjelma 

menjadi tempat destinasi wisata favorit masyarakat Aceh Besar khususnya. Tepatnya 

setelah bencana Tsunami 2004.  Hampir tiap hari libur disesaki oleh pengunjung. 

Posisi air terjun ini berada di tengah panorama alam yang indah dan alami. Di 

sekitarnya terdapat banyak pohon durian, sehingga pada musim durian banyak yang 

berjualan durian di sekitar air terjun.
79

 

Selain itu untuk anda yang hanya menginginkan sensasi alamnya saja, anda 

bisa menyewa tikar di tempat penyewaan yang tersedia dengan biaya yang cukup 

terjangkau. Terdapat juga fasilitas yang dapat digunakan seperti, Toilet, Mushalla dan 
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tempat beristirahat yang cukup nyaman untuk menikmati pemandangan air terjun 

dengan gemercik air yang timbul dari guyuran air diatas bebatuan.
80

 

Untuk pengelolaannya, Air Terjun ini dikelola oleh Ikatan Pemuda Krueng 

Kala (IPOKAL), yang terdiri dari gabungan pemuda tiga desa, yaitu Tunong Krueng 

Kala, Baroh Krueng Kala, dan Meunasah Krueng Kala. Penggunaan dana dari 

pemasukan penjualan tiket antara digunakan rehabilitasi fasilitas umum serta untuk 

keperluan kegiatan kepemudaan, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).
81

 

IPOKAL adalah sebuah organisasi yang didirikan dan diinisiasi oleh kalangan 

pemuda dan mahasiswa Krueng Kala. Organisasi ini didirikan pada tanggal 26 

Oktober 1998. Pendirian organisasi berawal dari diskusi ringan di warung kopi antara 

mahasiswa/i Krueng Kala yang baru pulang kampong karena libur kuliah dengan 

pemuda. Ide cemerlang mahasiswa tersebut kemudian disambut positif oleh pemuda 

Krueng Kala, perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat Krueng Kala. Kemudian 

dilaksanakanlah musyawarah besar untuk memilih ketua dan pengurus. M. Ansar 

(tokoh pemuda) kemudian terpilih secara aklamasi sebagai ketua pertama IPOKAL. 

Tujuan didirikan nya organisasi pemuda ini adalah sebagai wadah untuk mewujudkan 

kekompakan pemuda dan seluruh elemen masyarakat Krueng Kala tiga desa yang 
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hidup berdampingan, yaitu Desa Tunong Krueng Kala, Baroh Krueng Kala, dan Desa 

Meunasah Krueng Kala.
82

 

Seiring berjalannya waktu organisasi berskala Gampong ini kemudian terus 

bergerak dan mengembangkan kreatifitasnya, baik di bidang olahraga, seni, sosial, 

dan keagamaan. Banyak kegiatan kemudian lahir, seperti Pesta Rakyat 17 Agustus 

tahun 2000, MTQ KE-III se-Krueng Kala tahun 2000. Di bidang olahraga yaitu 

penyelenggaraan turnamen bola kaki/bola voly antar dusun yang rutin 

diselengggarakan tiap tahunnya. Puncaknya adalah terlaksananya kerjasama kegiatan 

safari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nasional pada tahun 2007.
83

 

Dengan banyak kegiatan kreativitas yang dilaksanakan oleh IPOKAL, 

kemudian pengelelolaan Objek Wisata Air Terjun dipercayakan kepengurusan dan 

manajemennya kepada IPOKAL. Hasil dari pendapatan nya digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan kreativitas seperti seni, agama, pendidikan, olahraga, dan sosial.
84

 

Hingga saat ini kegiatan tersebut terus dilaksanakan tiap tahunnya. 

Berikut ketua IPOKAL dari masa ke masa: 

1. M. Amsar ( 1998-2004) 

2. M. Nur Is (2005-2008) 

3. Zaifuddin S.Pd (2009-2011) 

4. T. Anwar (2012-2016) 
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5. Ery Naldi S.T (2017-2019) 

6. Saiful Amri (2019-2024)
85

 

Visi organisasi IPOKAL adalah“Mewujudkan Pemuda Krueng Kala yang 

kompak, mengedepankan kepentingan bersama, memiliki integritas dan 

intelektualitas, serta mampu menggali potensi diri untuk membangun Desa.”
86

 

Misi organisasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjadikan peran dan fungsi pemuda sebagai ujung tombak pembangunan 

desa dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. 

2. Mengedapankan tujuan organisasi berbasis prinsip kekeluargaan yang 

berkemandirian serta mampu menciptakan kader-kader muda yang siap 

berkompetisi di tengah perkembangan zaman. 

3. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, serta sumber daya manusia yang 

handal dalam hal memanajemen organisasi, serta peka terhadap setiap 

masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
87
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B. Strategi Pengelolaan Dana Wisata Air Terjun Suhom Dalam Pembangunan 

Gampong Tunong Krueng Kala 

Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, Bab I 

Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat:
88

 

11. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan 

daya tarik wisata. 

12. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 

13. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan 

bidang tersebut. 

14. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pariwisata. 

15. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa 

pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha 

sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. 

16. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. 

17. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
89
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 Bab VI mengenai Usaha Pariwisata, Bagian Ketiga (Pengusahaan Objek dan 

Daya Tarik Wisata) dalam Pasal 14 menyebutkan:
90

 

(1) Objek dan daya tarik wisata digolongkan berdasarkan jenis dan pemanfaatannya. 

(2) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas: 

a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Allah yang berwujud alam, flora, dan 

fauna; 

b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia seperti museum, peninggalan 

purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata argo, wisata tirta, wisata 

buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan; dan 

(3) Selain objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pemerintah Aceh dapat menetapkan objek dan daya tarik wisata lainnya.
91

 

Air Terjun Suhom tergolong kedalam objek dan daya tarik wisata ciptaan 

Allah yang berwujud alam, flora, dan fauna. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 

14 ayat (2) di poin a. Air Terjun Suhom merupakan salah satu destinasi wisata alam 

yang terletak di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Lokasi tepatnya berada 

di Gampong Tunong Krueng Kala. Air Terjun  Suhom ini berada cukup dekat dengan 

pemukiman warga. Tak hanya sebagai destinasi wisata saja, Air Terjun Suhom juga 
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membawa manfaat bagi warga sekitar dimana air terjun ini menjadi sumber energi 

listrik bagi warga. 

Dalam pengelolaannya, dana wisata air terjun bersumber dari tiket para 

wisatawan yang berkunjung ke lokasi air terjun. Dana pemasukan tersebut dikelola 

untuk keperluan gampong termasuk pembangunan Gampong Tunong Krueng Kala. 

Saiful Amri selaku Ketua IPOKAL mengatakan bahwa “Strategi pengelolaan 

dana wisata air terjun tersebut diatur dengan sebaik mungkin. Anggaran 

tersebut diperuntukkan untuk kegiatan kepemudaan seperti merenovasi 

lapangan voly dan lapangan bola kaki. Kemudian anggaran tersebut juga 

digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti PHBI, Pengajian, dan lain-lain. 

Selain diperuntukkan untuk hal tersebut, dana wisata air terjun itu juga 

dipergunakan untuk kegiatan mengujungi orang sakit dan orang meninggal. 

Dalam pengelolaannya, IPOKAL selalu melibatkan tiga desa, Tunong Krueng 

Kala, Baroh Krueng Kala, Meunasah  Krueng Kala. Anggaran tersebut dibagi 

setiap setahun sekali dalam rapat tahunan.
92

” 

Dari hasil wawancara dengan Ketua IPOKAL menggambarkan bahwa sampai 

dengan saat ini, strategi pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom sudah dikelola 

dengan baik. Dimana dana tersebut dipergunakan untuk membantu Gampong dalam 

kegiatan-kegiatan kepemudaan, sosial dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). 

T. Aiyub selaku Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala mengatakan bahwa 

“Strategi pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom digunakan untuk 

kegiatan olahraga, pemeliharaan, kebersihan, perbaikan WC dan mushalla di 

Air Terjun Suhom. Dana tersebut juga digunakan untuk kegiatan Peringatan 

Hari Besar Islam (PHBI) di Gampong tersebut. Dana tersebut juga dibagi 

ketiga Gampong yaitu, Tunong Krueng Kala, Baroh Krueng Kala dan 

Meunasah Krueng Kala.”
93
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Dari hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala 

menggambarkan bahwa dalam pengelolaannya dana wisata Air Terjun Suhom 

cenderung digunakan untuk kegiatan kepemudaan, kegiatan sosial dan Peringatan 

Hari Besar Islam (PHBI) dan juga. 

Arifin selaku Sekretaris Gampong Tunong Krueng Kala menyampaikan 

bahwa “Strategi pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom dipergunakan 

untuk kegiatan kepemudaan di bidang olahraga seperti membeli perlengkapan 

bola, bola voly dan merenovasi lapangan bola dan lapangan voly. Anggaran 

tersebut juga diperuntukkan untuk turnamen voly tingkat dusun. Selain itu, 

anggaran dari wisata Air Terjun Suhom tersebut juga dipergunakan untuk 

membantu kegiatan masjid, seperti melaksanakan khanduri Gampong.”
94

 

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Tunong Krueng Kala 

menyampaikan bahwa strategi pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom 

dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti turnamen voly dan juga 

dipergunakan untuk membantu kegiatan masjid. 

Ibrahim selaku warga Gampong Tunong Krueng Kala menyampaikan bahwa 

“Strategi pengelolaan dana dari wisata Air Terjun Suhom masih belum 

maksimal. Dimana anggaran yang digunakan masih belum maksimal dalam 

pembangunan-pembangunan yang belum terlihat dan juga belum memadai di 

Gampong Tunong Krueng Kala.”
95

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku masyarakat Gampong 

Tunong Krueng Kala, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Gampong Tunong 

Krueng Kala masih belum puas terhadap pembangunan yang dilakukan melalui 
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anggaran wisata Air Terjun Suhom. Dimana anggaran tersebut belum dipergunakan 

secara maksimal. 

Jainabon yang juga merupakan salah satu warga Gampong Tunong Krueng 

Kala menyatakan bahwa “Banyak warga yang masih belum tahu menahu soal 

strategi pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom itu dipergunakan kemana 

saja dan untuk apa saja serta banyak warga yang juga belum tahu 

pembangunan apa saja yang telah dilakukan dengan dana tersebut”
96

 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Jainabon yang merupakan salah satu warga 

Gampong Tunong Krueng Kala menyampaikan, banyak dari warga Gampong 

tersebut yang masih belum mengetahui tentang alokasi dana wisata ait terjun suhom 

apalagi terhadap pembangunan gampong. 

Mahliadi dalam wawancara menyebutkan bahwa “Dana wisata Air Terjun 

Suhom tersebut dikelola oleh IPOKAL dimana angaran pemasukan digunakan 

untuk keperluan sosial dan acara kepemudaan serta kegiatan keagamaan. Jika 

dilihat dalam pembangunan, dana wisata air terjun digunakan untuk 

membangun lapangan bola voly, membangun  musalla dan merenovasi kamar 

mandi dilokasi air terjun suhom.”
97

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mahliadi selaku masyarakat Gampong 

Tunong Krueng Kala menyampaikan bahwa strategi pengelolaan dana wisata air 

terjun suhom dipergunakan untuk keperluan sosial dan acara kepemudaan serta 

kegiatan keagamaan. Jika dilihat dalam pembangunan, dana wisata air terjun 

digunakan untuk membangun lapangan bola voly, membangun  musalla dan 

merenovasi kamar mandi dilokasi air terjun suhom. 
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Fajri dalam wawancara menyebutkan bahwa “Strategi pengelolaan dana 

wisata Air Terjun Suhom sudah dikategorikan baik karena anggaran tersebut 

digunakan untuk kegiatan sosial, kegiatan olahraga pemuda dan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Kegiatan sosial yang di 

maksud ialah seperti mengunjungi warga-warga yang terkena musibah entah 

itu orang sakit ataupun orang meninggal. Sedangkan kegiatan olahraga 

pemuda itu seperti membuat pertandingan voly, merenovasi lapangan dll. 

Sedangkan kegiatan keagamaan adalah seperti PHBI.”
98

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fajri selaku masyarakat Gampong 

Tunong Krueng Kala menyampaikan bahwa strategi pengelolaan dana wisata Air 

Terjun Suhom sudah tergolong baik dimana anggaran tersebut digunakan untuk 

kegiatan sosial, kepemudaan dan juga untuk kegiatan PHBI. 

Samsunan dalam wawancara menyebutkan bahwa “Dana wisata Air Terjun 

Suhom digunakan untuk kegiatan perlombaan gampong, turnamen voly, 

membeli bola kaki dan bola voly, membuat lapangan bola dan membuat 

lapangan voly. Dana itu digunakan lebih kepada kegiatan kepemudaan juga 

kegiatan keagamaan seperti Kanduri Maulid Nabi.”
99

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Samsunan selaku masyarakat Gampong 

Tunong Krueng Kala menyampaikan bahwa strategi pengelolaan dana wisata Air 

Terjun Suhom dipergunakan untuk kegiatan kepemudaan seperti kegiatan olahraga. 

Dan juga dana tersebut dipergunakan untuk memperingati Hari Besar Islam seperti 

membuat Kanduri Maulid Nabi.  

Ibu Sri selaku Ibu PKK dalam wawancara menyebutkan bahwa “Dana wisata 

Air Terjun Suhom tersebut telah dikelola dengan baik. Hanya saja IPOKAL 

beserta Aparatur Gampong lebih transparan kepada masyarakat terkait 

pengelolaan wisata terutama dana pemasukan dikarenakan jika berbicara uang 

sangatlah sensitif. Memang benar dan tersebut digunakan untuk keperluan 
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seperti kegiatan keagamaan dan kegiatan kepemudaan serta kegiatan 

pembangunan gampong. Hanya saja dalam pembangunan ini masih terbatas 

dalam artian belum sepenuhnya maksimal. Ini juga dikarenakan pemasukan 

yang gak tetap dan terkadang pengunjung yang datang tidak begitu ramai 

sehingga dana pemasukan berkurang.”
100

 

Dari hasil wawancara dengan Sri selaku Ibu PKK Gampong Tunong Krueng 

Kala menyampaikan bahwa dana wisata Air Terjun Suhom tersebut telah dikelola 

dengan baik. Namun hanya saja perlu transparansi kepada masyarakat agar 

masyarakat tau pengelolaannya dananya. 

Bapak Masrijal selaku sekretaris IPOKAL dalam wawancara menyebutkan 

bahwa “Dana wisata air terjun telah dipergunakan dengan sebaik mungkin. 

Dana dipergunakan untuk kegiatan kepemudaan dan keagamaan. Selain itu 

juga dipergunakan untuk pembangunan seperti lapangan bola dan juga 

dipergunakan untuk pembangunan disekitaran air terjun. Jika untuk 

pembangunan gampong memang tidak ada. Hanya diperuntukkan untuk 

kegiatan kegiatan saja.”
101

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Masrijal selaku sekretaris IPOKAL 

menyampaikan bahwa dana wisata air terjun suhom tersebut telah dikelola dengan 

baik. Dana kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan dan 

kegiatan keagamaan. Dana wisata tersebut sampai dengan saat ini belum digunakan 

untuk pembangunan gampong. Hanya untuk keperluan kegiatan keagamaan dan 

lainnya. 

 

 

                                                             
100

 Hasil wawancara dengan Bapak Ibu Sri, Ibu PKK Gampong Tunong Krueng Kala pada 

tanggal 13 Juni 2020 bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala. 
101

 Hasil wawancara dengan Bapak Masrijal, Sekretaris IPOKAL pada tanggal 13 Juni 2020 

bertempat di Gampong Tunong Krueng Kala. 

 



64 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Wisata Air 

Terjun Suhom 

Setiap Strategi Pengelolaan Dana Wisata dalam Pembangunan Gampong 

tentunya akan ada faktor pendukung dan penghambat yang harus dihadapi oleh 

IPOKAL dan juga Aparatur Gampong. Berikut Faktor Pendukung dan Penghambat 

pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom dalam pembangunan Gampong Tunong 

Krueng Kala: 

1. Faktor Pendukung 

a. Internal 

Adapun faktor pendukung dari internal pengelolaan dana wisata Air Terjun  

Suhom dalam pembangunan gampong adalah: 

1. Adanya dukungan penuh dari Tokoh Masyarakat terhadap pembangunan 

gampong dari dana wisata air terjun.
102

 

2. Aparatur Gampong dan pengurus IPOKAL juga bekerjasama dalam 

mengelola kawasan wisata air terjun suhom sehingga akan menarik minat 

masyarakat luas untuk mengunjungi wisata Air Terjun Suhom.
103

 

Demikian faktor pendukung pengelolaan dana wisata Air Terjun  Suhom 

dalam pembangunan gampong dari segi internal. 
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b. Eksternal 

Adapun faktor pendukung dari eksternal pengelolaan dana wisata Air Terjun  

Suhom dalam pembangunan gampong adalah:  

1. Dukungan penuh yang didapat dari pihak Kecamatan untuk meningkatkan 

sistem pengelolaan terhadap lokasi wisata dari segi ketertiban dan keamanan. 

2. Promosi wisata melalui artikel dan media sosial lainnya sehingga membuat 

banyak masyarakat dari luar daerah berkunjung ke wisata Air Terjun Suhom. 

Sehingga berpengaruh akan pemasukan anggaran.
104

 

Demikian faktor pendukung pengelolaan dana wisata Air Terjun  Suhom 

dalam pembangunan gampong dari segi eksternal. 

2. Faktor Penghambat 

a. Internal 

Adapun faktor penghambat dari internal terkait pengelolaan dana wisata air 

terjun  suhom dalam pembangunan gampong adalah: 

1. Kurangnya sumber daya manusia/pemahaman pengurus IPOKAL serta 

masyrakat dalam mengelola dana wisata air terjun. Hal ini dikarenakan tingkat 

pendidikan yang mumpuni sehingga menjadi salah satu faktor penghambat 

dalam pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom. 
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2. Kurangnya transparansi anggaran wisata terhadap masyarakat gampong 

sehingga sebagian masyarakat sama sekali tidak tau pengelolaannya 

digunakan untuk apa saja.
105

 

Demikian faktor penghambat pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom 

dalam pembangunan gampong dari segi internal. 

b. Eksternal 

Adapun faktor penghambat dari eskternal terkait pengelolaan dana wisata Air 

Terjun Suhom dalam pembangunan gampong adalah: 

1. Faktor alam (cuaca). Faktor alam merupakan faktor yang tidak bisa dihindari. 

Cuaca alam bisa berubah kapan saja tak tentu waktu dan sering kali tidak 

sesuai dengan perkiraan cuaca yang telah di prediksi oleh manusia, meningat 

faktor alam (cuaca) ini berada dalam kendali penuh Sang Pencipta. Jika curah 

hujan turun terus menerus maka ketinggian air kolam di Objek Wisata Air 

Terjun Suhom akan bertambah bahkan bisa menyebabkan banjir, sehingga 

membuat airnya menjadi keruh dan pengunjung tidak berani mandi karena 

takut terbawa arus dan takut tenggelam. Hal ini akan mengakibatkan 

kurangnya jumlah pengunjung yang datang dan mandi hingga mempengaruhi 

kas Wisata Air Terjun Suhom. 
106

 

                                                             
105

 Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Amri, Ketua IPOKAL pada tanggal 23 Juni 2020 

bertempat di Lambaro, Aceh Besar. 
106

 Hasil wawancara dengan Bapak Arifin, Sekretaris Gampong Tunong Krueng Kala pada 

tanggal 13 Juni 2020 bertempat di Lambaro, Aceh Besar. 



67 

 

2. Pengunjung yang datang juga kerap kali musiman. Dikatakan demikian karena 

acap kali para wisatawan gemar mengunjungi Wisata Air Terjun secara terus 

menerus. Namun di musim selanjutnya para wisatawan tidak lagi 

mengunjungi Air Terjun Suhom, melainkan mengunjungi tempat-tempat 

wisata lainnya. Banyaknya jumlah pengunjung yang datang dalam satu 

minggu ke minggu berikutnya tidak selalu sama. 

3. Faktor penghambat lainnya selain faktor cuaca dan faktor banyaknya 

pengunjung adalah, saat ini dunia tengah terkena wabah penyakit baru yaitu, 

COVID-19.
107

  

Demikian faktor penghambat pengelolaan dana wisata air terjun  suhom 

dalam pembangunan gampong dari segi internal. Dalam mengatasi faktor-faktor yang 

menghambat pengelolaan dana wisata air terjun suhom, Aparatur Gampong, Tokoh 

Masyarakat dan Pengurus IPOKAL melakukan musyawarah bersama-sama guna 

mencari solusi dan titik temu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang 

menghambat pertumbuhan Wisata Air Terjun Suhom.
108

 

Dalam rapat tahunan, pengurus IPOKAL mengundang aparatur 3 gampong 

beserta masyarakat untuk membahas air terjun suhom. Dalam rapat tersebut, 

pengurus juga melaporkan kas IPOKAL baik anggaran masuk dan keluar. Kemudian 

juga membahas persoalan-persoalan dilokasi wisata air terjun suhom. Didalam 
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evaluasi ini, IPOKAL juga membagi hak persen gampong dari dana wisata air 

terjun.
109

 

Segala penghambat dalam pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom akan 

dibahas dan diselesaikan secara musyawarah bersama sehingga sampai dengan saat 

ini, segala persoalan penghambat dapat diselesainkan. Disisi lain, dalam rapat 

tersebut juga membahas terobosan IPOKAL dalam membangun destinasi wisata Air 

Terjun Suhom agar dapat meningkatkan minat wisatawan yang berkunjung.
110

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Tunong Krueng Kala merupakan salah satu Gampong yang terletak di 

Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Untuk sampai ke Gampong ini 

membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan dari Banda Aceh. Masyarakat di 

Gampong Tunong Krueng Kala umumnya berprofesi sebagai pegawai, nelayan,  

petani dan pedagang di sekitar Air Terjun Suhom. Air Terjun Suhom merupakan 

destinasi wisata yang terletak di Gampong Tunong Krueng Kala. Untuk sampai 

kepada lokasi Air Terjun Suhom ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 

dua ataupun roda empat yang jalur masuknya dilalui melewati Desa Baroh Krueng 

Kala Kecamatan Lhoong. Untuk memasuki lokasi pengunjung cuma membayar harga 

tiket masuk dengan  harga, roda dua Rp. 5.000, roda empat  Rp. 10.000, roda enam 
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Rp. 15.000.
111

 Dalam pengelolaannya, Air Terjun Suhom ini dikelola oleh Ikatan 

Pemuda Krueng Kala (IPOKAL) yang terdiri dari gabungan pemuda tiga desa, yaitu 

Tunong Krueng Kala, Baroh Krueng Kala, dan Meunasah Krueng Kala. Penggunaan 

dana dari pemasukan penjualan tiket antara digunakan rehabilitasi fasilitas umum 

serta untuk keperluan kegiatan kepemudaan, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).
112

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus IPOKAL, Aparatur Gampong 

dan masyarakat, pengelolaan dana wisata Air Terjun Suhom sudah dikategorikan 

baik. Dana wisata Air Terjun Suhom dipergunakan untuk kegiatan kepemudaan 

seperti halnya dalam bidang olahraga. Dana tersebut digunakan untuk keperluan 

olahraga seperti membeli bola dan merenovasi lapangan olahraga. Selain 

dipergunakan untuk kegiatan kepemudaan, dana wisata Air Terjun Suhom juga 

dipergunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan.  Seperti, acara 

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan kegiatan sosial seperti mengunjungi orang 

sakit dan takziah orang meninggal. Sampai dengan saat ini, pengelolaan dana wisata 

air terjun berjalan dengan baik dan dikelola dengan tepat sasaran.
113

 

Jika untuk pembangunan gampong seperti pembangunan infrastruktur belum 

ada, dana tersebut sama sekali tidak dipakai untuk pembangunan fisik. Dana tersebut 

hanya digunakan untuk kegiatan didalam gampong saja. Jika dilihat dari segi 

pemasukan, sudah sepatutnya dana tersebut disuntik untuk pembangunan seperti 

                                                             
111

 Dokumen IPOKAL, Dokumentasi diambil pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 14.00 WIB. 
112

 Dokumen IPOKAL, Dokumentasi diambil pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.  
113

 Hasil Wawancara dengan informan pada tanggal 13 dan 23 Juni 2020 



70 

 

irigasi, pembangunan jalan gampong dan lain sebagainya. Disisi lain, masyarakat 

gampong juga belum semuanya mengetahui akan pengelolaan dana wisata air terjun 

tersebut sehingga diperlukan transparansi anggaran agar tidak timbul konflik di 

kalangan masyarakat gampong.
114

 

Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang terus 

berlanjut pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera sehingga 

terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara.
115

 

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian dan pengamatan, pengelolaan dana wisata Air 

Terjun Suhom sudah dikelola terhadap pembangunan gampong. Karena dana tersebut 

dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang keagamaan, sosial dan kepemudaan di 

Gampong Tunong Krueng Kala.
116

  

Adapun faktor pendukung dari internal pengelolaan dana wisata Air Terjun  

Suhom dalam pembangunan gampong adalah, adanya dukungan penuh dari Tokoh 

Masyarakat terhadap pembangunan gampong dari dana wisata air terjun.
117

 Aparatur 

Gampong dan pengurus IPOKAL juga bekerjasama dalam mengelola kawasan wisata 

                                                             
114

 Hasil Wawancara dengan informan pada tanggal 13 dan 23 Juni 2020 
115 Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan, (Jakarta: LP3ES, 1974), 

hal. 100. 
116 Hasil Wawancara dengan informan pada tanggal 13 dan 23 Juni 2020 
117

 Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Amri, Ketua IPOKAL pada tanggal 23 Juni 2020 

bertempat di Lambaro, Aceh Besar. 



71 

 

air terjun suhom sehingga akan menarik minat masyarakat luas untuk mengunjungi 

wisata Air Terjun Suhom.
118

 

Sedangkan faktor pendukung dari eksternal pengelolaan dana wisata Air 

Terjun  Suhom dalam pembangunan gampong adalah, dukungan penuh yang didapat 

dari pihak Kecamatan untuk meningkatkan sistem pengelolaan terhadap lokasi wisata 

dari segi ketertiban dan keamanan. Selain itu promosi wisata melalui artikel dan 

media sosial lainnya sehingga membuat banyak masyarakat dari luar daerah 

berkunjung ke wisata Air Terjun Suhom. Sehingga berpengaruh akan pemasukan 

anggaran.
119

 

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan pengamatan saat penelitian,  

terdapat pula beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan dana wisata Air Terjun 

Suhom baik dari internal maupun eksternal. Faktor penghambat dari internal adalah 

kurangnya sumber daya manusia/pemahaman pengurus IPOKAL serta masyrakat 

dalam mengelola dana wisata air terjun. Hal ini terjadi karena sumber daya pengurus 

yang masih belum cukup dalam artian tingkatan pendidikan yang masih minim 

sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan dana wisata Air 

Terjun Suhom. Selain itu, kurangnya transparansi anggaran wisata Air Terjun Suhom 

terhadap masyarakat gampong sehingga sebagian masyarakat masih belum tau 

bahkan ada yang sama sekali tidak tau pengelolaannya digunakan untuk apa saja. 

                                                             
118 Hasil wawancara dengan Bapak T. Aiyub, Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala pada 

tanggal 13 Juni 2020 bertempat di Gampong Tunong Krueng Kala. 
119

 Hasil wawancara dengan Bapak Masrijal, Sekretaris IPOKAL pada tanggal 13 Juni 2020 

bertempat di Gampong Tunong Krueng Kala. 
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Sedangkan faktor penghambat dari eksternal adalah faktor alam dimana cuaca 

yang sering kali tak menentu dan tidak dapat diprediksi. Jika curah hujan turun terus 

menerus maka ketinggian air kolam di Objek Wisata Air Terjun Suhom akan 

bertambah bahkan bisa menyebabkan banjir, sehingga membuat airnya menjadi keruh 

dan pengunjung tidak berani mandi karena takut terbawa arus dan takut tenggelam. 

Hal ini akan mengakibatkan kurangnya jumlah pengunjung yang datang dan mandi 

hingga mempengaruhi kas Wisata Air Terjun Suhom. Faktor yang menjadi 

penghambat lainnya adalah pengunjung yang kerap kali musiman dimana banyaknya 

jumlah pengunjung yang datang dalam satu minggu ke minggu berikutnya tidak 

selalu sama. Selain itu, saat ini dunia tengah terkena wabah penyakit baru yaitu, 

COVID-19. Dimana masyarakat diminta untuk tidak berinteraksi diluar rumah karena 

wabah ini termasuk wabah yang mematikan. Penularan penyakit ini adalah melalui 

batuk,  bersin dan tangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Gampong Tunong Krueng Kala merupakan bagian dari Kecamatan Lhoong 

yang berjarak sekitar 8 KM dari pusat kecamatan dan 54 KM dari Kota Banda Aceh. 

Air Terjun Suhom adalah air terjun yang terletak di Dusun Mesjid Desa Tunong 

Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Jaraknya 

menuju lokasi ± 54 KM dari pusat Kota Banda Aceh yang dapat ditempuh melalui 

jalur darat. Untuk sampai kepada lokasi Air Terjun Suhom ini, pengunjung dapat 

menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat yang jalur masuknya dilalui 

melewati Desa Baroh Krueng Kala Kecamatn Lhoong. Untuk memasuki lokasi 

pengunjung cuma membayar harga tiket masuk dengan  harga, roda dua Rp. 5.000, 

roda empat Rp. 10.000, roda enam Rp. 15.000. 

Air Terjun Suhom memiliki ketinggian hingga 50 an meter yang terbagi 

menjadi 3 tingkatan. Setiap tingkat pun memberikan keindahan yang berbeda-beda. 

Air di tempat ini juga begitu jernih dan sejuk, batu-batuan yang cukup besar berada di 

sekeliling air terjun sehingga menambah keindahan disekitar air terjun. 

Pengelolaan dana wisata air terjun sudah dikelola dengan baik. Dana wisata air 

terjun dipergunakan untuk kegiatan kepemudaan seperti keperluan olahraga dan juga 

dipergunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Sampai dengan saat ini, 
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pengelolaan dana wisata air terjun berjalan dengan baik dan dikelola dengan tepat 

sasaran. 

Pengelolaan dana wisata sudah dikategorikan baik dikarenakan 

pengelolaannya ditujukan untuk keperluaan pemuda, kemudian juga dipergunakan 

untuk kegiatan keagamaan seperti acara PHBI dan kegiatan sosial seperti 

mengunjungi orang sakit dan takziah orang meninggal. Namun jika untuk 

pembangunan gampong seperti pembangunan infrastruktur belum ada, dana tersebut 

sama sekali tidak dipakai untuk pembangunan fisik. Hanya digunakan untuk kegiatan 

didalam gampong saja. Jika dilihat dari segi pemasukan, sudah sepatutnya dana 

tersebut disuntik untuk pembangunan seperti irigasi, pembangunan jalan gampong 

dan lain sebagainya. Disisi lain, masyarakat gampong juga belum semuanya 

mengetahui akan pengelolaan dana wisata air terjun tersebut sehingga diperlukan 

transparansi anggaran agar tidak timbul konflik di kalangan masyarakat gampong. 

Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berlanjut 

pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera sehingga terdapat 

beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Jika 

dikaitkan dengan hasil penelitian dan pengamatan, pengelolaan dana wisata air terjun 

suhom sudah dikelola terhadap pembangunan gampong dikarenakan dana tersebut 

digunakan untuk kegiatan kegiatan yang keagamaan, sosial dan kepemudaan. 
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B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar khususnya Dinas Pariwisata 

Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam 

memabngun wisata di Aceh Besar. Dinas Pariwisata perlu memperhatikan Air 

Terjun Suhom agar dapat menarik minat para wisatawan berkunjung ke lokasi 

wisata sehingga pemasukan kas Wisata Air Terjun meningat dan bisa digunakan 

untuk pembangunan gampong 

2. IPOKAL, Aparatur Gampong Tunong Krueng Kala bersama lapisan masyarakat 

agar bersama-sama mendukung mewujudkan lokasi wisata yang banyak diminati 

masyarakat untuk berkunjung. Disisi lain, harus ada pembenahan dan evalusi 

dalam mengelola dana Wisata Air Terjun agar sasaran pengelolaannya 

menghasilkan pembangunan gampong yang lebih optimal. Terkhususnya 

pembangunan dibidang kesejahteraan masyarakat gampong. 
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