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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Sejarah Wisata Alam Di Kota Painan 2000-2015. 

Pariwisata salah satu sub sektor ekonomi yang mendapat perhatian dari 

pemerintah daerah. Pariwisata dinilai mampu meningkatkan perekonomian daerah 

dan juga dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Perkembangan objek 

wisata dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan 

daerah. Painan berpotensi besar dikembangkan menjadi destinasi wisata di 

Sumatera Barat karena  merupakan  ibukota Kabupaten Pesisir Selatan dan 

memiliki cukup banyak objek wisata alam yang dapat dikembangkan sebagai 

objek wisata. Batasan awal penelitian diambil dari tahun 2000, karena pada tahun 

ini objek wisata yang terdapat di Painan belum ada yang mengelola secara resmi. 

Dan batasan akhir tahun 2015 dikarenakan pada tahun ini objek wisata alam yang 

terdapat di Painan sudah mengalami perkembangan, baik dari jumlah kunjungan 

wisatawan maupun PAD yang di terima pemerintah daerah. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri 

dari 4 tahap, pertamaheuristik (pengumpulan data), keduakritik, baik kritik 

ekstern maupun kritik intern, ketigainterpretasi (penafsiran sumber) dan keempat 

historiografi  (penulisan hasil penelitian). Penelitian ini juga menggunakan sejarah 

lisan yaitu dengan mewawancarai orang-orang yang berkaitan dengan tema 

peneltian. 

Penelitian ini membicarakan tentang sejarah perkembangan wisata alam 

yang terdapat di Kota Painan. Objek wiata alam yang ada di Kota Painan 

berkembang semenjak pantai Carocok mulai di kelola. Pengelolaan pantai 

Carocok sebagai objek wisata dimulai dari kerja sama pemerintah daerah dengan 

masyarakat pemilik lahan. Perkembangan yang terus maju dariobjek wisata pantai 

Carocok turut menjadikan objek wisata alam yang ada di Painan juga ikut 

berkembang. 

Selama 15 tahun objek wisata alam di Kota Painan, perkembangan pada 

objek wisata alam baru dapat dilihat pada saat pemerintah selaku pengelola objek 

wisata. Keberhasilan pengelolaan wisata alam oleh pemerintah daerah terlihat dari 

makin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Painan setiap 

tahunnya.Pengelolaan yang  dilakukan pemerintah tidak hanya berhasil 

mendatangkan pendapatan daerah yang cukup besar di bidang pawisata, namun 

perkembangan objek wisata alam juga turut membuka lapangan pekerjaaan baru 

dan turut meningkatan taraf hidup masyarakat. Perkembangan wisata alam yang 

terdapat di Kota Painan dinilai mampu menjadikan Kota Painan sebagai salah satu 

destinasi wisata yang terdapat di Sumatera Barat. 
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