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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian ini berkaitan dengan strategi pemerintah pusat maupun 

pemerintahan daerah dalam pengembangan pariwisata, karena dalam hal ini 

pemerintah salah satu peran yang sangat penting dalam melakukan perubahan dan 

pembangunan pariwisata yang bertujuan merubah kualitas hidup masyarakat 

dengan sektor pariwisata yang dimiliki oleh setiap daerah. Selain melakukan 

pembangunan pemerintah juga harus menyediakan fasilitas sarana atau prasarana 

yang berada di kawasan objek wisata ataupun akses yang menuju ketempat objek 

pariwisata. Objek wisata merupakan suatu bentuk fasilitas di setiap daerah yang 

menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata daerah tersebut, dan setiap 

daerah mempunyai daya tarik wisata tersendiri. 

Objek wisata memiliki daya tarik tersendiri sesuai dengan jenisnya, dari 

mulai berbagai macam sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber 

daya buatan yang dimanfaatkan oleh manusia guna menarik wisatawan untuk 

berkunjung ketempat destinasi wisata yang dimiliki oleh setiap daerah. Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengenmbangan Daerah Kabupaten 

Gresik dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Gesik sangat dibutuhkan perannya dalam objek wisata yang ada di pulau Bawean 

dalam mengembangkan pariwisata serta memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Pulau Bawean merupakan salah satu pulau yang berada di Kabupaten 

Gresik Provinsi Jawa Timur yang memiliki pariwisata yang cukup banyak, baik 

pariwisata alam, pariwisata budaya, adapun wisata budaya yang dimiliki pulau 
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Bawean adalah Pencak Silat, Seni Tari Kercengan, Mandiling, Rumah Tempo 

Dulu, Tikar Pandan Bawean dan Durung serta beberapa makanan khas pulau 

Bawean. Adapun wisata alam yang ada di pualu Bawean Kabupaten Gresik 

meliputi kawasan wisata Pantai Gili Timur, Pantai Gili Barat, Pantai Noko, Pantai 

Tinggen, Pantai Tanjungga’an (Tanjung Karang), Pantai Pulau Cina, Pantai 

Mayangkara, Pantai Labuhan, Danau Kastoba, dan Air Panas Kebun Daya, Air 

Terjun Suwari serta Penangkaran Rusa Bawean (Axsis Kuhlii). 

A. Implementasi Kebijakan 

Kebijakan (policy) merupakan arah tuntunan dalam pelaksanaan 

suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah 

pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun 

tindakan dari pelaksana, baik di pemerintah maupun diluar pemrintah. 

Menurut George C. Edwards implementasi kebijakan adalah salah 

satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebjakan dan 

konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. 

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang 

merupakan sasaran dari kebijkan, maka kebijakan itu mungkin akan 

mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan 

sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan 

dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika 

kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para 
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pelaksana kebijakan.14 Dalam hal ini Edwards membicarakan empat faktor 

atau variabel yang krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-

faktor atau variabel-variable tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, 

kecendrungan-kecendrungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur 

birokrasi. 

1. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam 

proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan 

kejelasan (clarity). Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi 

implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka 

yang melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa 

yang harus mereka lakukan. 

Transmisi. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap 

komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat 

mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari 

bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk 

pelaksanaanya telah dikeluarkan. 

Kejelasan. Faktor kedua adalah kejelasan yang 

dikemukakan Edwarsd adalah kejelasan. Ika ebijakan 

diimplementaskan sebagaimana yang diinginkan, maka 

petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima 

                                                 
14 Winarno Budi, 2013, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Yogyakarta, CAPS 
(Center Of Academic Publishing Service), hal. 177. 
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oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi 

kebijakan haus jelas. 

Konsistensi. Faktor ketiga yang berpengaruh dalam 

kebijjakan adalah konsistensi. Jika implementasi ebijakan 

berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus 

konsisten dan jelas. 

2. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara 

cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana 

kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun 

cenderung tidak efektif. 

Staf. Barangkali sumber yang paling penting dalam 

melaksanakan  kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang diingat 

adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi 

implementasi kebijakan. 

Informasi. Informasi merupakan sumber penting yang 

kedua dalam imlementasi kebijakan. informasi mempunyai dua 

betuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan 

suatu kebijakan. pelaksana-pelaksna perlu mengetahui apa yag 

dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Kedua, 

dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil 

lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Wewenang. 

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah 
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wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu 

program ke program lain serta mempunyai bentuk yang 

berbeda. 

3. Kecenderungan-kecenderungan 

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan 

faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi 

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para 

pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan 

hal ini berarti adanya dukungan, kemungknan besar mereka 

melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh 

para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila 

tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para 

pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka 

proses pelaksana suatu kebijakan menjadi sulit. 

4. Birokrasimerupakan salah satu badan yang paling sering 

bahkan secarah keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. 

birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-

bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka 

memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan 

modern. 

Menurut Dowling dan Fannel dalam bahasa inggris “policies are 

the plan of action adopted our pursued by governments or businesses and 

so on whereas strategies representthe steps to achieve them” (Dowling 
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dan Fannell, 2003: 5).15 Yang artinya kebijakan adalah rencana aksi yang 

diadopsi kami dikejar oleh pemerintah atau bisnis dan sebagainya 

sedangkan strategi merupakan langkah untuk mencapainya. 

Istilah kebijakan (policy) dan perencanaan (planning) sangat 

berkaitan erat dan saling berhubungan satu sama lain. perencanaan 

menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebjakan. Perencanaan 

merupkan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan 

persepsi dan masa depan. Dalam hal ini prencanaan seharusnya 

mengandung informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan. 

Perencanaan merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan-

pengambilan keputusan pelaksanaan.  

Namun, menurut Akehurst (1992), kebijakan pariwisata adalah : 

“A strategy for development of the tourism sector, that establishes 

objectives and guidelines as a basis for what needs to be done. This means 

identifying and agreeing objectives; establishing priorities; placing in a 

community context the roles of national governments, national tourist 

organizations, local governments, and private sector businesses; 

establishing possible co-ordination and implementation of agreed 

programmes to solve identified problems, with monitoring and 

evaluationof these programs” (Akehurst, 1992 dalam Fennel, 1999: 133) 

                                                 
15 Pitana I Gde & Surya Diarta I Ketut, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta, C.V ANDI 
OFFSET (Penerbit ANDI), hal. 106 
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Dalam pengertian ini terdapat penekanan pada koordinasi dari 

berbagai organisasi dan instansi yang terlibat dalam penyediaan 

pelayanan, perencanaan, pengembangan, dan manajemen pariwisata. 

Dalam mencapai tujuan kebijakan-kebijakan atau keputusan-

keputusan yang sudah ditetapkan maka dibutuhkannya implementasi yang 

baik. Dalam hal ini, proses implementasi kebijakan pariwisata 

memerlukan beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut ialah :16 

1. Mengevaluasi potensi pasar 

hal ini merupakan proses cepat untuk mengidentifikasi pasar 

potensial dan memuaskan penanam modal bahwa terdapat 

pasar potensial yang menyebabkan proses selanjutnya layak 

dilakukan. 

2. Pilih lokasi yang cocok 

Pemilhan lokasi harus dilakukan dengn hati-hati dan dikaitkan 

dengan ketersediaan infrastruktur seperti ketersediaan jalan, 

listrik, air, atraksi wisata yang tersedia, dan pesaing. 

Keberadaan proyek harus dapat memanfaatkan keunggulan 

destinasi lokal untuk menarik lokal konsumen. 

                                                 
16 Pitana I Gde & Surya Diarta I Ketut, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta, C.V ANDI 
OFFSET (Penerbit ANDI), hal. 110 
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3. Identifikasi pemain kunci (stakeholders) 

Pengusaha harus melakukan kontak dengan petugas lokal yang 

terkait untuk memastikan tidak ada masalah yang menyangkut 

apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terkait dengan 

rencana pembangunan fasilitas pariwisata. Disamping itu juga 

perlu dijalin komunikasi dengan masyarakat lokal, biro hukum, 

arsitek, termasuk kompetitor. 

4. Lakukan studi fisibilitas pasar dan keuangan 

studi yang dilakukan untuk menguji viability proyek yang akan 

dilakukan. Hal ini menyangkut riset permintaan dan penawaran 

serta riset finansial. Hal ini merupakan proses yang panjang, 

melibatkan trend atau kecenderungan secara ekonomi nasional, 

keragaman pariwisata nasional secara keseluruhan, serta 

proyeksi masyarakat lokal akan keberadaan proyek. Studi ini 

akan menjadi pasar dari pembangunan proyek pariwisata 

tersebut, seberapa banyak, dari mana mereka datang, kapan 

akan datang, dan seterusnya. 

5. Rencanakan dan buat desain konsep 

Tahap ini ditentukan oleh hasil riset pasar yang menyangkut 

tipe wisatawan dan jenis fasilitas yang kiranya mampu menarik 

minat wisatawan. Hal ini akan membantu proyek dalam 

melakukan positioning dalam pemasaran. Oleh karenanya, 

hotel, resort, dan fasilitas pariwisata yang lain dapat didesain 
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secara khusus guna memenuhi keinginan target pasar yang 

akan dituju. 

6. Buat dan dokumentasikan proposal 

Sebuah dokumentasi (proposal) dibuat untuk menjelaskan 

proyek secara detail dari berbagai sudut pandang. Hal 

terpenting termasuk proyeksi permintaan pasar untuk tiga tahun 

kedepan yang diikuti perencanaan keuangan dalam jangka 

waktu yang sama. Hal ini akan memberikan gambaran yang 

jelas atas wujud proyek yang akan dibangun nantinya. 

7. Koonsultasikan dengan masyarakat 

Terlepas dari apakah sudah atau belum diinformsikannya 

kepada masyarakat, proses ini harus dilakukan lagi. Tujuannya 

dalah untuk menginformasikan proyek secara detail dan 

menunjukkan perhatian proyek terhadap lingkungan dan 

komunitas lokalnya. Mereka harus diberikan kesempatan 

mengutarakan pendapatnya mengenai proyk tersebut. 

8. Ikuti proses perijinan 

Proses konsultasi dan penjelasan secara detail harus diberikan 

pada pemegang otoritas pemberi ijin pembangunan agar tidak 

melangar aturan yang berlaku. Mendapatkan ijin secara 

lengkap dan benar menjadi tujuan pokok tahap ini. 

9. Lengkapi proses investasi 
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Walaupun perencanaan finansial sudah terpikirkan sejak awal 

ide dikemukakan, tetapi pada tahap ini implementasinya harus 

terlihat. Pada tahap ini akan tampak bagaimana pembiayaan 

akan dilakukan, apakah oleh perseorangan, kelompok, atau 

konsorsium yang terkait dengan status kepemilikan proyek. 

10. Persiapkan dokumentasi bangunan (oleh arsitek) 

Hal ini akan memberikan arah pembangunan proyek dan 

sekaligus sebagai kontrol selama masa kontruksi. 

11. Fase kontruksi dan pembangunan 

Sebelum pembangunan dimulai biasanya ada periode mulai 

dari pembebasan lahan, pemebrsian lahan, akses jalan ke 

proyek, penyediaan alat-alat yang diperlukan, dan seterusnya. 

Manajer proyek memegang peran penting dalam pengaturan ini 

terkait dengan ketersediaan dana dan tantangan yang dihadapi 

di lapangan. Hal ini menyangkut pengaturan orang asing, 

material, infrastruktur, alat dan sebagainya. 

12. Sediakan rencana operasional 

Hal ini meyangkut rencana operasi proyek yang berhubungan 

dengan penyediaan tenaga operasional (staff), pelatihan 

karyawan, riset pasar lanjutan jika dibutuhkan dan seterusnya. 

Tahapan-tahapan inilah yang nantinya bisa mendukung 

implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan yang dicapai, melalui 
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tahapan inilah pelaksana kebijakan bisa mewujudkan apa yang ingin 

dicapai dalam kegiatan pariwisata tersebut. 

Tabel 2.1 : Kerangka Implementasi Kebijakan Pariwisata17 

Sumber: diadaptasi dari Liu (1994) 

No Aspek 
Perencanaan 

Implementasi 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Penentuan 
tujuan 
pembangunan 
pariwisata 

a. Tentukan tujuan pembangunan dan pengembangan 
pariwisata dengan mempertimbangkan aspek 
ekonomi, lingkungan dan faktor sosial budaya. 

b. Konsultasikan tujuan tersebut kepada komunitas 
lokal terutama kepada pemilik lokasi pembangunan 
dan pengembangan. 

c. Rancang area pembangunan dan pengembangan 
beserta aktivitas yang diperlukan untuk 
memperlancar proses keberhasilannya. 

d. Identifikasi kepentingan secara individual dan 
kolektif dari pemangku kepentingan sehingga dapat 
diakomodasi dalam akitivitas dan bisnis tersebut. 

 

 

 

2 

 

 

 

Inventarisasi 

a. Lakukan survei dan analisis karakteristik kawasan 
pembangunan dan pengembangan termasuk 
lingkungan, sejarah, budaya, masyarakat, ekonomi, 
sumber daya, pola penguasaan dan pemlikan tanah 
dan perairan. 

b. Lakukan identifikasi dan evaluasi atraksi dan 
aktivitas pariwisata yang potensial untuk 
dikembangkan. 

c. Lakukan identifikasi dan evaluasi sarana dan 
prasarana akomodasi yang tersedia dan fasilitas 
serta pelayanan pariwisata. 

 

No Aspek 
Perencanaan 

Implementasi 

                                                 
17 Pitana I Gde & Surya Diarta I Ketut, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta, C.V ANDI 
OFFSET (Penerbit ANDI), hal. 114 
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  d. Evaluasi akses transportasi ke kawasan 
pengembangan pariwisata termasuk kondisi 
infrastruktur pendukungnya saat ini dn 
pengembangannya di masa depan 

e. Review dan pastikan kebijakan dan rencana 
pembangunan kawasan dari pemerintah setempat 
baik jangka pendek maupun jangka panjang 
terutama ceta biro program pengembangan 
pariwisata 

 

 

3 

 

 

Infrastruktur 
dan fasilitas 

a. Sediakan infrastruktur dan fasilitas untuk 
pembangunan dan pengembangan pariwisata 

b. Bangun mekanisme  untuk membantu sektor 
informal membangun usaha yang terkait dengan 
pengembangan pariwisata dan cari cara membantu 
mereka agar bisa memenuhi standar baru yang 
ditetapkan. 

 

 

 

4 

 

 

 

Pasar 

a. Analisis kondisi pasar pariwisata nasional dan 
internasional,  tetapkan tujuan dan target 
pemasaran. 

b. Ketahui target pasar sehingga harapan dan tujuan 
realistis dapat diwujudkan. Target pasar harus bisa 
diakses oleh fasilitas komunikasi dan transportasi. 

c. Bantu usaha perseorangan dengan menyediakan 
riset pasar yang berpotensi membantu pemasaran 
dan program promosi. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Daya dukung 

a. Tentukan batas ambang (carrying capacity) 
kawasan pengembangan pariwisata melalui analisis 
lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. 

b. Tentukan batas standar yang dapatditoleransi untuk 
aktivitas dan kegiatan ekonomi oleh operator 
pariwisata, termasuk didalamnya adalah batas 
maksimal pengunjung daan wilayah yang dapat 
dijelajahi. 

c. Implementasikan prosedur yang dapat menentukan 
kapan kawasan pengembangan dan dalam kondisi 
mengalami perusakan bagaimana kondisi tersebut 
dapat dipulihkan 
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No Aspek 
Perencanaan 

Implementasi 

 

 

 

6 

 

 

 

Pengembangan 

a. Buat rencana pengembangan struktur pariwisata 
dikawasan tersebut termasuk atraksi dan aktivitas 
utama, pengembangannya secara regional, disertai 
akses dan jaringan transportasinya. 

b. Buat rekomendasi yang dibutuhkan untuk 
perbaikan fasilitas, pelayanan, dan infrastruktur 
terkait. 

c. Bantu pemodal dan pengembang lokal mengenai 
apa yang dbutuhkan agar memenuhi kelayakan 
menurut standar yang telah ditentukan 

d. Buat rencana kontingensi untuk tantangan 
potensial dimasa depan untuk menjaga stabiitas 
pemasaran termasuk kemungkinan bencana alam. 

 

 

 

7 

 

 

 

Ekonomi 

a. Lakukan analisis ekonomi untuk kondisi sekarang 
dan perkiraan masa depan dari pengembangan 
pariwisata. 

b. Buat strategi untuk menguntungkan ekonomi dari 
kegiatan pariwisata. 

c. Pastikan manajemen finansial bekerja dengan baik 
sehingga pengusaha lokal dapat memperoleh 
keuntungan, pengunjung membayar 
kewajibannya, penduduk lokal mendapat 
pembagian keuntungan secara adil. 

 

 

 

8 

 

 

 

Lingkungan 

a. Evaluasi dampak pariwisata terhadap lingkungan 
dan cari cara untuk menurunkan atau mencegah 
dampak negatif tersebut dan mendorongnya ke 
arah yang positif. 

b. Buat sinergi antara pembangunan dan 
pengembangan pariwisata dengan usaha 
konservasi lainnya, termasuk pembangunan 
wilayah lindung, manajemen kawasan lindung, 
pengelolaan limbah, energi, air, zone pesisir, 
terumbu karang, benacana alam dan sebagainya. 
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No Aspek 
Perencanaan 

Implemenasi 

 

 

 

9 

 

 

 

Budaya 

a. Evaluasi dampak sosial budaya pariwisata, carai 
cara untuk menurunkan atau mencegah dampak 
negatif tersebut dan mendorong ke arah dampak 
positif 

b. Berdayakan komunitas lokal sebagai pemilik dan 
pemangku kepentingan pariwisata dengan 
menerapkan manajemen yang konsisten dengan 
nilai lokal. 

c. Buat audit sosial dalam hal bagaimana komuntas 
lokal, penduduk desa dan masyarakat 
sekitarnyadipengaruhi oleh pariwisata. 

 

 

10 

 

 

Standar 
Kualitas 

a. Buat desain untuk pengukuran standar kualitas 
bagi faslitas dan akomodasi untu memenuhi 
persyaratan pariwisata. 

b. Laukan penilaian standar kualitas untuk 
akomodasi dan fasilitas pariwisata. 

c. Mediasi dan pacu komponen pendukung 
pariwisata yang belum memenuhi standar kualitas 
dengan menyediakan insentif finansial dan pajak 
serta akses kepada spesialis. 

 

 

 

11 

 

 

 

Sumber Daya 
Manusia 

a. Rencanakan kebutuhan sumber daya manusia 
dengan promosi dan degradasi jabatan serta 
kewirausahaan di bidang pariwisata. 

b. Sediakan pendidikan dan latihan yang cukup 
untuk penyelenggara pariwisata termasuk 
sertifikasi dan program pelatihan, serta transfer 
teknologi dan skill. 

c. Jalankan promgram kepedulian/kesadaran 
masyarakat sehingga turut berperan positif 
terhadap kesuksesan pariwisata. 

12 Organisasi Bangun hubungan kerjasama antara organisasi publik, 
swasta, dan pemerintah untuk menjamin koordinasi yang 
efektif. 
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No Aspek 
Perencanaan 

Implementasi 

13 Investasi Sediakan insentif investasi bagi pemodal luar sehingga 
merangsang keterlibatan investor lokal dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pariwisata. 

 

 

14 

 

 

Regulasi dan 
pegawasan 

Bangun mekanisme legilasi dari legulasi untuk 
mendorong pengembangan pariwisata melalui dukungan 
organisasi pariwisata nasional, agen biro perjalanan, 
akomodasi dan sektor-sektor lain dalam pariiwisata. 

Buat standar fasilitas, insentif investasi, dan zoning. 

Buat prosedur penilaian dan pengawasan. 

15 Sistem data 
dan informasi 

Bangun sistem data dan informasi pariwisata secara 
terintegrasi untuk menjamin kontiunitas operasional yang 
juga berfungsi sebagai informasi pasar. 

 

 

16 

 

 

Implmentasi 

Identifikasi berbagai teknik untuk mengimplementasikan 
berbagai perencanaan pariwisata. 

Kolaborasikan dengan dunia industri dan dunia akademik 
untuk mejamin pertanggungjawaban implementasi 
tersebut 

 

B. Pengertian Pariwisata 

Definisi pariwisata menurut Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 10 tahun 2009. “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

Menurut Fennel pariwisata didefinisikan sebagai sistem yang 

saling terkait meliputi wisata dan layanan terkait yang disediakan dan 
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dimanfatkan (fasilitas, atraksi, transportasi dan akomodasi) untuk 

membantu dalam gerakan mereka. “tourism is defined as the interrelated 

system that includes tourist and the associated services that are  provided 

and utilised (facilities, attractions, transportation, and accommodation) to 

aid in their movement” (fennel, 1999: 4).18 

Menurut Gamal Suwantoro pariwisata hakikatnya adalah suatu 

proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain 

diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai 

kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, 

politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar 

ingin tahu, menambah pengalaman, ataupun untuk belajar.19 

Dari berbagai teori yang ada diatas, penulis tertarik akan teori 

Fannel yang dapat disimpulkan bahwasanya wisata tidak hanya sekedar 

diberikan oleh obyek wisata tersendiri, akan tetapi harus disediakan sarana 

dan prasarana penunjang pariwisata. Dengan demikian kegiatan pariwisata 

lebih terlihat, dengan begitu masyarakat maupun wisatawan dapat terhibur 

dengan adanya penunjang sudah tersedia. 

mengemukakan pariwisata merupakan suatu perjalanan oleh satu 

orang ataupun lebih menuju suatu tempat untuk mencari kesenangan dan 

hanya dilakukan sementara waktu. Kegiatan pariwisata dapat dilakukan 

kapan saja ketika beberapa orang ingin berkunjung kesuatu tempat yang 
                                                 
18 Pitana I Gde & Surya Diarta I Ketut, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta, C.V ANDI 
OFFSET (Penerbit ANDI), hal. 45 

19 Suwantoro Gamal, 2004, Dasar-Dasar Pariwisata, Yogyakarta, Penerbit ANDI, hal. 3 



33 
 

menurutnya menarik perhatian baik dari segi budaya, dan keindahan alam 

yang sangat bagus, dan juga sesuai dengan objek wisata yang ingin 

dikunjungi sesuai dengan musimnya. 

Beberapa dari masyarakat sangat membutuhkan yang namanya 

refreshing ketika dari mereka mengalami kejenuhan ataupun kebosanan 

dari hiruk piruk perkotaan yang semakin lama semakin padat penghuni 

ataupun dari kerjaan yang tiada henti. Pariwisata sudah menjadi salah satu 

obat dari kesibukan yang masyarakat alami dan juga menjadi salah satu 

pelarian dari masyarakat untuk menikmati pariwisata budaya di setiap 

daerah yang memilikinya maupun untuk bersenang-senang dan 

bercengkrama dengan keindahan alam disetiap sudut daerah yang 

memiliki kekayan potensi alam yang menajubkan. 

C. Jenis – Jenis Pariwisata 

Pariwisata memiliki berbagai jenis sesuai dengan motif wisatawan 

yang ingin berkunjung kesuatu destinasi wisata, adapun jenis-jenis 

pariwisata tersebut adalah : 

1. Wisata Budaya 

Wisata budaya, yaitu bagi wisatawan yang ingin 

memperluas pandangan hidup, keingintahuan yang besar dan 

pengalaman serta mengenal masyarakat diluar wilayahnya, baik 

didalam negeri maupu diuar negeri  dari segi adat istiadatnya, 

budaya serta kebiasaan mereka dalam melangsungkan hidup.  
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2. Wisata Maritim atau Bahari 

Wisata ini lebih dikenal dengan belorahlaga di air, baik itu 

air laut, sungai, danau dan sebagainya, contohnya melakukan 

olahraga renang ataupun bermain papan selancar dan balapan 

dayung. Tidak hanya itu saja, wisata maritim atau bahari tersebut 

biasanya dimanfaatkan dengan menyelam bawah dasar laut untuk 

melihat karang-karang laut sembari bermain dengan pnenghuni 

laut yang unik yang begitu indah dan memukau di mata untuk 

diabadikan sebagai momentum dalam berwisata. 

3. Wisata Cagar Alam (Taman Konnservasi) 

Untuk wisata cagar alam ini dikaitkan dengan wisatawan 

yang lebih suka berteman dengan binatang-binatang marga satwa. 

Biasanya wisatawan ini lebih mengenal pengetahuan tentang 

tumbuhan serta hewan yang langkah dan mengabadikan moment 

dengan berfoto-foto. Jenis wisata ini biasanya dioragnisir oleh biro 

perjalanan untuk menuju ketempat obyek wisata yang dilindungi 

pemeritah seperti cagar alam, taman lindung.  

4. Wisata Konvensi 

Wisata konvensi adalah wisata yang dekat dengan jenis 

politik, seperti membangun dan menyediakan fasilitas bangunan 

dan ruang-ruangan untuk bersidang bagi para peserta suatu 

konferensi, musyawarah atau pertemuan yang lainnya baik bersifat 

nasional maupun internasional. 
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5. Wisata Pertanian (Agrowisata) 

Seperti dengan hal nya industri, wisata pertanian ini adalah 

pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek 

pertanian maupun perkebunan, dan wisatawan bisa menikmai 

wisata pertanian dengan tujuan untuk studi ataupun hanya melihat-

lihat dan menambah pengetahuan dalam berwisata dan menikmati 

segarnya banyaknya tanaman yang beraneka ragam serta 

pembibitan berbagai jenis sayur mayur ataupun buah-buahan. 

6. Wisata Buruh 

Jenis wisata ini memang berlaku di negeri-negeri yang 

memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang 

dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh agen atau biro 

perjalanan. Wisata buruh ini diatur dalam bentuk buruh ke hutan 

yang memang sudah disediain bagi pemerintah yang khusus untuk 

memburu hewan-hewan yang ada di dalamnya. Seperti rusa, babi 

hutan dan lain sebagainya. 

7. Wisata Ziarah 

Jenis wisata ini dikenal dengan wisata jasmani rohani, 

dimana para wisatawan baik perorangan maupun kelompok akan 

berkunjung dan berdatangan ke tempat-tempat suci, pemakaman 

orang-orang yang terdahulu dan diagungkan di masa hidupnya 

dengan dalih bertujuan wisata untuk mendapatkan restu segala hal 
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yang akan dialami dengan sang pencipta melalui ziarah ke makam-

makam tersebut. 

D. Pengertian Wisatawan 

Pengertian umum tentang wisatawan masih belum ada yang diakui 

secara real karna tentang wisatawan merupakan pengertian yang tidak 

menunjuk pada barang atau hal konkret atau bersifat abstrak. Akan tetapi 

penulis mendapatkan sebuah konsep definitif tentang perilaku wisatawan. 

“A Tourist can be defined, in behavioral terms, as a person 

travelling away from their normal residential region for a temporary 

period, staying away at least one night but not permanently, to the extent  

that the behavior involves a search for leisure experiences from 

interaction with features or environmental characteristics of the place(s) 

they choose to visit” (Leiper 1990: 10).20 

Menurut dari definisi di atas, seseorang dapat disebut sebagai 

wisatawan (dari sisi perilakunya) apabila memenuhi karakteristik sebaga 

berikut : 

1. Melakukan perjalan jauh dari tempat tinggal normalnya sehari-

hari; 

2. Perjalan tersebut dilakukan paling sedikit semalam tetapi tidak 

secara permanen; 

                                                 
20 Pitana I Gde & Surya Diarta I Ketut, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta, C.V ANDI 
OFFSET (Penerbit ANDI), hal. 38 
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3. Dilakukan pada saat tidak bekerja atau mengerjakan tugas rutin 

lain tetapi dalam rangka mencari pengalaman mengesankan 

dari interkasinya dengan dari beberapa karakteristik tempat 

yang dipilih untuk dikunjungi. 

Wisatawan mengunjungi sebuah destinasi wisata berdasarkan 

beberapa pertimbangan, yaitu, biaya, aksebilitas, fasilitas yang sesuai dan 

memadai, keamanan, dan sebagainya. Terutama bagi wisatawan pecinta 

alam akan lebih memilih destinasi wisata yang masih belum ramai 

terexplore oleh wisatawan yang lain. 

Daya tarik yang dilihat dari wisatawan ketika melakukan kegiatan 

pariwisata adalah alam bawah laut, wisata alam, wisata modern dan 

kesenian, budaya, serta tempat-tempat bersejarah dan wisata kuliner. Dari 

semua pariwisata yang disebutkan, Indonesia menjadi tempat pariwisata 

yang kaya akan budaya, alam, kuliner serta tempat-tempat wisata yang 

bersejarah yang begitu memukau dan menarik perhatian dari wisatawan 

lokal maupun internasional. 

Pariwisata yang ada di Indonesia menjadikan nilai tersendiri bagi 

negara ini, sebab kekayaan yang dimiliki menjadikan ajang bergengsi 

dengan negara-negara di dunia. Apalagi didukung dengan sikap 

masyarakat Indonesia yang welcome, ramah, dan penuh dengan sopan 

santun yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Hal inilah yang 

menyebabkan wisatawan baik domestik maupun internasional tertarik 
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dalam melakukan kegiatan pariwisata di setiap objek wisata yang dimiliki 

Indonesia. 

1. Wisatawan Lokal 

Setelah melihat pengertian wisatawan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwasanya seorang atau beberapa orang yang 

melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat tertentu (objek wisata) 

untuk semata-mata mencari hiburan dan kesenangan. Wisatawan lokal 

adalah wisatawan yang merupakan penduduk asli/warga negara dari 

negara tersebut yang melakukan kunjungan berpariwisata kesuatu 

objek wisata dalam negara sendiri. 

2. Wisatawan Asing 

Wisatawan asing sebenarnya tidak jauh beda dengan 

wisatawan lokal, yang membedakan dengan wisatawan lokal hanya 

saja wisatawan asing tidak berasal dari negara yang memiliki objek 

wisata yang dikunjungi oleh wisatawan asing. Jadi wisatawan asing 

yang dimaksud disini adalah wisatawan yang merupakan penduduk 

dari luar negeri / warga negara lain yang berkunjung melakukan wisata 

ke negara lain. 

E. Kegiatan Wisata 

Dalam hal pariwisata tidak dipungkiri bahwasanya wisatawan yang 

berkunjung ke objek wisata pasti akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam 

wisata yang menjadi tujuannya untuk berpariwisata. Kegiatan tersebut 



39 
 

sesuai dengan tempat dan jenis wisata yang wisatawan kunjungi, seperti 

wisata bawah laut, kegiatan wisatawan selain berenang melihat keindahan 

alam bawah laut, wisatawan juga mengabadikan moment dengan cara 

berfoto-foto dalam melakukan wisata alam bawah laut, dan melihat serta 

menjadi ajang edukasi jenis flora dan fauna dalam kegiatan wisata 

tersebut. 

Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan wisatawan dalam berwisata 

sesuai dengan niat dan tujuannya dalam berwisata, dengan demikian 

komponen-komponen pariwisata yang dimiliki oleh objek wisata sangat 

diunggulkan, agar menarik para wisatawan berkunjung ke objek wisata 

tersebut dan melakukan kegiatan wisata normalnya. 

F. Konsep Manajemen Pariwisata 

1. Pengembangan Wisata 

Untuk mengembangakan pariwisata dilaksanakan dengan cara 

pengembangan pariwisata pada umumnya, dalam pengembangan 

pariwisata harus diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yang 

harus di perhatikan daya tarik wisata terhadap objek wisata, sarana dan 

prasana pendukung objek wisata, pelayanan wisata, aksebilitasi serta 

transportasi menuju objek wisata dan promosi informasi terkait tempat 

objek wisata. 

Dalam pengembangan pariwisata diperlukan adanya suatu 

lembaga terkait yang menjadikan pariwisata di daerah menjadi pilihan 

berkunjung objek wisata yang baik oleh wisatawan. Pengelolaan 
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pengembangan pariwisata menurut Leiper (1990: 256)21, merujuk 

kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang 

melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Planning (perencanaan). 

2. Directing (mengarahkan). 

3. Organizing (termasuk coordinating) 

4. Controlling (pengawasan). 

Pentingnya perkembangan pariwisata menjadikan dampak 

yang sangat positif bagi masyarakat yang terlibat pada objek wisata 

yang dikembangakan, apabila daerah mampu mengelola kawasan 

pariwisata dengan karakteristik daerah akan mendatangkan 

wisatawan untuk berkunjung ke wisata daerah tersebut. karena ini 

akan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat 

setempat serta pemasukan bagi aset daerah apabila pariwisata 

menjadi perencanaan dan pengembangan bagi pihak-pihak terkait. 

Pemaanfaatan sumber daya alam ataupun sumber daya 

yang lain yang bisa dijadikan objek wisata apabila dikemas dengan 

sebaik-baiknya dengan manajemen yang baik dan profesional, serta 

                                                 
21 Pitana I Gde & Surya Diarta I Ketut, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta, C.V ANDI 
OFFSET (Penerbit ANDI), hal. 80 
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didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai akan 

menjadikan suatu hal yang baru sebelum kehidupan pariwisata 

dikembangkan di daerah. Kebijaksanaan pemerintah daerah sangat 

penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan 

pariwisata daerah maupun nasional. 

Untuk menentukan arahan pengembangan pariwisata suatu 

wilayah atau objek wisata terlebih dahulu harus diketahui 

karakteristik kepariwisataan di wilayah tersebut. Karakteristik 

dapat diidentifikasi melalui analisis SWOT (Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities, Threats).22 yang mana nantinya akan 

dilihat dengan segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 

Dari empat hal tersebut pengembangan pariwisata akan tertata 

secara efisien dan juga akan menumbuh kembangakn 

perekonomian bagi masyarakat yang berada dalam sekitar objek 

wisata secara pesat dan memberikan kepuasan fisik bagi tuan 

rumah objek wisata maupun bagi wisatawan serta stakeholder yang 

lainnya. 

Pengembangan adalah suatu strategi untuk menumbuh 

kembangkan serta memperbaiki objek pariwisata yang sudah ada 

menjadi suatu hal yang lebih indah untuk dinikmati guna 

mendatangkan wisatawan dengan daya tarik wisata. Dengan 

demikian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi  

                                                 
22 Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, “Analisis Pariwisata” Vol. 10,  No. 01, Th. 2010. Hal. 
29 
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semuanya. Pengembangan ini baiknya saling memperhatikan 

berbagai aspek seperti budaya, sejarah, serta ekonomi daerah 

tujuan wisata. 

Sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan 

dilihat adalah obyek wisata. Hal yang menarik untuk dkunjungi 

antara lain panorama keindahan alam seperti lautan, hutan, 

pegunungan, lembah, air terjun, danau dan lain-lain. disamping itu 

juga ada wisata yang diciptakan manusia seperti budaya, museum, 

adat istiadat, upacara, agama dan lain-lain. 

Pengembanagn objek wisata inilah yang nantinya akan di 

kembangkan oleh Pemerintah agar menarik wisatawan untuk 

berkunjung ke Pulau Bawean. Berbagai upaya dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam memfasilitasi infrastruktur ataupun 

memperbaiki sarana dan prasarana. 

Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan 

bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut 

dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang 

meliputi berbagai kelayakan.23 

a. Kelayakan Finasial, studi kelayakan ini menyangkut 

perhitungan secara komersial dari pembangunan objek wisata. 

Dalam hal ini untung rugi serta schedule dalam tujuan yang 

ingin di capai mulai di perkirakan. 
                                                 
23 Suwantoro Gamal, 2004, Dasar-Dasar Pariwisata, Yogyakarta, Penerbit ANDI, Hal. 20 
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b. Kelayakan Sosial Ekonomi Regional, studi kelayakan ini 

dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan 

untuk membangun suatu objek wisata juga akan memiliki 

dampak sosial ekonomi secara regional. Dalam hal ini objek 

wisata yang dikembangakan dapat memberikan segi yang 

positif bagi daerah yang dikembangkan objek wisatanya. 

Contohnya menciptakan lapangan pekerjaan, dapat 

meingkatkan penerimaan pajak, perindustrian, perdagangan 

dan lain-lain. 

c. Layak Teknis, pembangunan objek wisata harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya 

dukung yang ada. Dalam hal ini objek pariwisata tidak bisa 

dipaksakan dalam membangun objek wisata yang sangat 

memukau apabila daya pendukungnya rendah, karena akan 

berkurangnya atau bahkan hilang objek wisata tersebut apabila 

membahayakan keselamatan para wisatawan saat mengunjungi 

obyek wisata. 

d. Layak Lingkungan, analisa dampak lingkungan dapat 

dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan suatu 

objek wisata. Dalam hal ini lingkungan menjadi sangat penting, 

karena banyaknya objek wisata saat ini menjadikan rusaknya 

lingkungan yang nantinya merugikan masyarakat di sekitar 

objek wisata. Maka lingkungan juga menjadi acuan yang 
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sangat penting sebelum objek wisata benar-benar di explore 

oleh wisatawan. 

2. Tahap-Tahap Pengembangan Pariwisata 

Dalam mensukseskan atau menggolkan sebuah pariwisata yang 

banyak mengundang wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata, 

maka dibutuhkan wisata yang lengkap baik dari sarana dan parasarana 

maupun dari keindahan dan daya tarik dari objek wisata itu sendiri, 

maka dalam hal ini diperlukan tahap-tahap dalam pengembangan 

pariwisata.  

Pengembangan pariwisata memerlukan teknik pengembangan 

yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan 

beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek 

tersebut adalah aspek aksebilitas (transportasi dan saluran pemasaran), 

karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, 

keterkaitan/kompabilitas dengan sektor lain, daya tahan dan dampak 

pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya.24 

                                                 
24 Pitana I Gde & Surya Diarta I Ketut, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta, C.V ANDI 
OFFSET (Penerbit ANDI), hal. 134 
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a. Destinasi Wisata 

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 10 

tahun 2009 “destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang 

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, aksebilitas, serta masyarakat yang saling terkait 

dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

Destinasi merupakan objek pariwisata, baik pariwisata 

alam, budaya, maupun buatan manusia. Bisa dikatakan sebuah 

destinasi apabila destinasi menjadi tempat tujuan wiasatawan baik 

wisatawan domestik maupun internasional dan didukung oleh 

pemmerintah setempat. 

b. Daya Tarik Wisata 

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 10 

tahun 2009 “daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi 

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

Pengusahaa objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan 

membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta 

prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola 

objek dan daya tarik wisata yang telah ada.25 

                                                 
25 A.J. Muljadi, 2009, Kepariwisataan dan Perjalanan, Jakarta, PT Raja Grafindo, hal. 57 
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Hal ini dimaksudkan untuk bisa menarik perhatian 

wisatawan dengan fasilitas serta kreatifitas pelaku pariwisata 

dalam menjadikan objek wisata terlihat memukau dimata 

wisatawan. 

Pada umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasarkan pada :26 

a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, 

indah, nyaman dan bersih. 

b) Adanya aksebilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

c) Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langkah. 

d) Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para 

wisatawan yang hadir. 

e) Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena 

keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan 

sebagainya. 

f) Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena 

memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, 

upacara0upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu 

objek buah karya manusia pada masa lampau. 

Daya tarik wisata inilah yang mempunyai ciri khas 

tersendiri dan bisa mengajak wisatawan untuk berkunjung ke 

                                                 
26 Suwantoro Gamal, 2004, Dasar-Dasar Pariwisata, Yogyakarta, Penerbit ANDI, hal. 19 
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tempat objek wisata,  daya tarik merupakn karakteristik objek 

wisata yang dimiliki, sehingga wisatawan terlihat memukau untuk 

berkunjung ke objek wisata. Setiap objek wisata memiliki daya 

tarik tersendiri untuk menghadirkan wisatawan baik fisik, maupun 

rohani bagi pengunjung. 

c. Sarana dan Prasarana 

Fasilitas pariwisata dapat diartikan dengan suatu sarana dan 

prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan 

wisatawan. Kebutuhan wisatawan bukan hanya terdapat pada 

keindahan objek wisata alam, maupun budaya serta wisata buatan 

manusia. Akan tetapi wisatawan juga memerlukan fasilitas dan 

sarana prasana yang lainnya guna menunjang peningkatan 

pelayanan pariwisata. Seperti akomodasi (sarana kebersihan, 

kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, hotel/tempat 

penginapan, restoran dan toko kerajinan serta kuliner oleh-oleh 

khas dari objek wisata setempat). Transportasi (jalan beraspal, 

jalan alternatif, dan sebagainya), endaraan umum (becak, dokar, 

angkutan, ojek, sepeda dan lain sebagainya). Tempat beribadah 

serta mck dan lain-lain. 

Apabila sarana dan prasana yang dimiliki objek wisata 

mmemadai maka wisatawan akan merasa nyaman dalam 

melakukan kegiatan atau aktifitas dalam berpariwisata di objek 

wisata. 
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d. Promosi Pariwisata 

Suksesnya kegiatan ataupun event dan lain sebagainya 

tegantung bagaimana cara dalam mepromosi kegiatan maupun 

event ataupun hal-hal yang menngundang banyak publik. Dalam 

hal ini pariwisata sangat membutuhkan yang namanya promosi 

pariwisata atau tourism promotion. Kata “promotion” sendiri 

memberikan interprestasi dan bahasa yang bermacam-macam. 

Pada dasarnya maksud kata promotion adalah untuk memberitahu, 

membujuk atau mengingatkan lebih khusus lagi. Tujuannya untuk 

mempengaruhi potential-customers atau pedagang perantara (trade 

intermediateries) melalui komunikasi agar mereka terpikirkan 

untuk melakukan sesuatu. Bila promotion di tinjau dari segi ini 

maka yang termasuk dalam kegiatan ini adalah : advertising, sales 

support, dan public relations.27 

Ketiga macam kegiatan tersebut pada umumnya digunakan 

dalam komunikasi yang umum yang biasanya digunakan, tetapi 

untuk tujuan yang bermacam-macam guna mempengaruhi tingkah 

laku orang banyak. Dalam hal ini kita juga mengenal “promotion 

instrument” yang paling banyak digunakan ketiga alat tersebut 

ialah :28 

                                                 
27 Yoeti Oka A., 1996, Pemasaran Pariwisata, Bandung, Penerbit ANGKASA, hal. 186 

28 Yoeti Oka A., 1996, Pemasaran Pariwisata, Bandung, Penerbit ANGKASA, hal. 188 
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 Advertising 

Salah satu cara yang cepat dan tepat adalah melalui 

advertising untuk memberitahukan hasil produk epada 

konsumen yang sama sekali belum mereka kenal, dengan 

kegiatan advertising ini dapat menguntungkan 

penggunanya dan dapat menjangkau banyak orang melalui 

media mass seperti : surat kabar, majalah, tv, radio dan 

bioskop. Sehingga dapat memperkenalkan produk ke semua 

kalangan yang tersebar luas. Tugas utamanya adalah untuk 

melancarkan channel yang di tunjuk (travvel agent/tour 

operator). 

Dalam kepariwisataan selain advertising yang kita 

kenal melalui mass media, kita juga mengenal advertising 

lain yang peranannya besar untuk promosi kepariwisataan 

yaitu : 

a) Outdoor Travel Advertising 

Advertising ini sifatnya sangat statis dan 

gampang sekali dilakukan, dia hanya 

ditempatkan pada tempat-tempat yang dianggap 

strategis dalam kegiatan ini, seperti di sepanjang 

jalan, mulai dari Airport, stasiun, terminal, 

shopping center ataupun di tempat-tempat 

keramaian lainnya. 
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b) Point of Sale Advertising 

Kegiatan advertising satu ini dikemas dengan 

tempat pembuatan di mana “pesan” advertising 

dimuat. Biasanya jenis advertising ini terbuat 

dari arton-karton yang dibentuk dengan macam-

macam cara, yang diletakkan di meja ataupun 

digantung, serta dalam ruangan kantor, di 

jendela, atau berupa travelling bag, alat tulis 

kantor dan lain sebagainya. Sehingga pengaruh 

dari advertising sangat positif. 

 Sales Support 

Sales support dapat diartikan sebagai bantuan pada 

penjual dengan memberikan semua bentuk promotion 

material yang direncanakan untuk diberikan pada umum 

atau travel trade yang khusus ditunjuk sebagai perantara. 

sales support melakukan dengan tujuan : 

a) Memberitahu mereka produk atau service yang 

tersedia/disediakan, kualitas produk harga 

produk/service time-schedules dari macam-

macam transport yang menghubungkan tourist 

destinations. 
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b) Membantu mereka dalam penjualan produk 

yang tersedia agar sampai ke pemakaian akhir 

(ultimate customers). 

c) Memberikan motivasi pada mereka untuk 

melakukan kegiatan penualan dari produk atau 

service yang dipromosikan. 

Macam “sales support” yang terpenting misalnya 

brosur-brosur, laflets, wall-poster, dan dapatpula dengan 

jalan memberikan “point of sale advertising” seperti yang 

diterapkan terdahulu. 

 Public Relations 

Dalam pengertian sehari-hari “public relation” 

dikenal dengan arti hubungan masyarakat, yaitu suatu 

bagian atau seksi dalam suatu perusahaan atau organisasi 

yang tujuannya sebagai juru bicara bagi perusahaan dengan 

pihak lain yang memerlukan keterangan tentang segala 

sesuatu mengenai perusahaan, tentunya apa yang hendak 

diberitahukan tersebut haruslah atas sepengetahuan Dewan 

Direksi atau pimpinan yang ditunjuk, sepanjang release 

yang diberikan dapat mengharumkan nama baik 

perusahaan. 
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 Public relations, tugasnya adalah memelihara 

hubungan dengan dunia luar perusahaan, memberi 

informasi yang diperlukan mengusahakan agar ada kesan 

baik terhadap perusahaan sehingga mempunyai good will 

dalam masyarakat. 

Maka dengan kegiatan-kegiatan promosi pariwisata tersebut 

apa yang diinginkan dalam pencapaian pariwisata berjalan dengan 

baik. Sesuai dengan penulis jelaskan sebelumnya, pariwisata 

banyak jenis-jenisnya sehingga sehingga setiap objek wisata 

mempunyai wisatawan tersendiri atau daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan yang ingin berkunjung ke objek wisata. Maka dalam 

kegiatan promosi pariwisata sebelumnya mempunyai perencanaan 

dalam mempersiapkan promosi pariwisata. 

Dalam promosi pariwisata mempunyai lima prinsip yang 

perlu diikuti sebelum terjun dalam pelaksanaan operasi tersebut, 

lima prinsip tersebut adalah :29 

a. Tentukan target yang hendak dicapai. 

b. Ciptakanlah dan rumuskan “promotion messages” yang 

akan dilancarkan. 

c. Pilih atau seleksilah communication channel dan mass 

media yang akan digunakan. 

                                                 
29 Yoeti Oka A., 1996, Pemasaran Pariwisata, Bandung, Penerbit ANGKASA, hal. 197 
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d. Sediakan “promotion-budget” untuk memperlancar 

kegiatan promosi dalam bermacam-macam pasar. 

e. Buatlah program pelaksanaan promosi yang akan 

dilakukan. 

3. Perencanaan Pengembangan Pariwisata 

a. Aksebilitas 

Menurut prespektif tata ruang dalam Rohman (2009), 

Aksebilitas adalah  keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu 

tempat ketempat lainnya atau kemudahan seseorang atau 

kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ketempat lainnya 

dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.30 

Namun menurut Magribi (1999) bahwa aksebilitas adalah 

ukuran kemudahan yang meliputi waktu, biaya, dan usaha dalam 

melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dari 

sebuah sistem. 

Sesuai dengan pengertian diatas bahwasanya aksebilitas 

adalah kemudahan dalam menuju tempat satu ketempat lainnya, 

maka aksebilitas disini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan 

peranan pariwisata untuk wisatawan menuju ke lokasi objek 

                                                 
30 Astria Fitri, (2015), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat dan Aksebilitas Laporan 

Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Lemabaga Amil Zakat, Skripsi Strata 1 FE 
Universitas Pasundan, diakses melalui http://repository.unpas.ac.id/13661/ pada tanggal 12 
Desember 2016 pukul 12:24 

http://repository.unpas.ac.id/13661/


54 
 

wisata, karena selain memudahkan wisatawan untuk menuju ke 

tempat objek wisata, aksebilitas juga merupakan prasyarat 

menunjangnya suatu pariwisata dan akan memberikan sisi positif 

bagi pariwisata terutama bagi masyarakat setempat karena akan 

memberikan dampak pertumbuhan perekonomian. 

Beberapa hal yang mempengaruhi aksebilitas adalah 

kondisi jalan, tarif angkutan jenis kendaraan, jaringan transportasi 

jarak tempuh, dan waktu tempuh. Karena aksebilitas juga bisa 

dikatakan sarana dan prasarana sebelum berada di lokasi objek 

wisata. Sebaliknya jika aksebilitas kurang baik maka akan 

menghambat wisatawan-wisatawan yang akan berkunjung ke objek 

wisata 

b. Krakteristik sarana pariwisata 

Penyediaan sarana pariwisata dapat menjdikan salah satu 

peluang yang sangat besar dalam menentukan pengembangan 

pariwisata. On-site management, penataan sarana pariwisata 

termasuk didalamnya pengadaan fasilitas baru, penanaman atau 

introduksi vegetasi, akomodasi, tempat pemberlanjaan, fasilitas 

hiburan, serta penataan akses ke objek wisata, sangat menentukan 

keberhasilan pengembangan pariwisata. 
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c. Kompatibilitas dengan kegiatan lain 

Tidak dipungkiri kesuksesan dalam pengembangan 

pariwisata sangat ditentukan oleh kompatibilitasnya terhadap 

aktivitas lain di kawasan pengembangan. Dampak dari suatu 

kegiatan di suatu kawasan terhadap kawasan lain menjadi salah 

satu faktor penentu keberhasilan pengembangan pariwisata. Hal ini 

secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap 

pariwisata yang ada disekitar. 

Yang perlu diperhatikan adalah sampai level mana sebuah 

pengembangan kawasan dapat memengaruhi kawasan lain dan 

kondisi yang bagaimana yang paling optimal dan baik untuk 

menunjang kawasan pengembangan. 

d. Interaksi sosial 

Kedatangan wisatawan pada suatu destinasi wisata, apalagi 

destinasi yang mengandalkan sumber daya alam dan kehidupan 

ekosistem sebagai akraksi utama, selain memamerkan kekayaan 

alam yang dijadikan pariwisata hal ini juga mempunyai potensi 

yang merusak keseimbangan ekosistem tersebut. Konsekuensinya, 

eksistensi kawasan tersebut mengalami penurunan dan ancaman 

degradasi kualitas. 

Dalam sistem kepariwisataan, ada dua kondisi interaksi 

manusia yang harus dipertimbangkan. Pertama interaksi manusia 

dengan lingkungan/ekosistem yang memengaruhi ekosistem alam. 
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Kedua, interaksi wisatawan dengan komunitas lokal yang dapat 

memengruhi ekosistem sosial. Interaksi ini dapat berupa adaptasi 

atau peningkatan kadar gangguan yang dirasakan oleh masyarakat 

lokal dengan seiring banyaknya jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke objek wisata masyarakat lokal. 

G. Strategi Pengembangan Kepariwisataan 

Strategi pengembangan kepariwisataan salah satu cara untuk 

memajukan pariwisata yang ingin diolah menjadi pariwisata yang unggul 

dan berkompetisi di bidang pariwisata. Dengan demikian, strategi menjadi 

suatu tujuan agar upaya dari tujuan itu bisa tercapai oleh para pelaksana 

pengembangan pariwisata. 

Menurut Chandler (1962:13) menyebutkan bahwa strategi adalah 

tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan 

alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan 

tersebut.31 

Glueck dan Jauch (1989, p.9). pengertian strategi adalah rencana 

yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan 

strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk 

                                                 
31 Rangkuty Freddy, 1997, ANALISIS SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, PT 
Gramedia Pustaka Utama, hal. 4 
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memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.32 

Strategi diperlukan agar perencanaan dapat dilaksanakan secara 

praktis dan spesifik mungkin, maka didalamnya harus tercakup 

pertimbangan dan penyesuaian terhadap reaksi-reaksi orang dan pihak 

yang dipengaruhi kegiatan tersebut.33 

Dalam melaksanakan strategi pasti didalamnya terkandung tujuan 

serta target agar strategi itu bisa tercapai dengan jelas. Tujuan (objective) 

dalam suatu perusahaan biasanya digunakan untuk jangka panjang (long-

term), sedangkan target untuk jangka pendek (short-term). 

Tujuan dari suatu Organisasi Kepariwisataan Nasional dapat 

berupa : 

1. Memperbaiki kesan (images) para wisatawan terhadap suatu 

daerah tujuan wisata atau “tourist receiving countries”. 

2. Memelihara keseimbangan hubungan antara negara asal 

wisatawan (tourist generating countries) dn negara yang 

menerima wisatawan (tourist receiving countries). 

                                                 
32 Oktaviani Meita Rachmawati, November 2011, Fenomenologi Implementasi Corporate Social 

Responbility Sebagai Realita Strategi Perusahaan Study Kasus Pada PT Apac Inti Corpora Bawen 

Semarang,  Volume 3, No. 1, 
http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fel/article/download/468/324 diakses pada tanggal 11 
Desember 2016 pukul 20:25 WIB 

33 Yoeti Oka A., 1996, Pemasaran Pariwisata, Bandung, Penerbit ANGKASA, hal. 164 

http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fel/article/download/468/324
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Lebih banyak wisatawan datang, lebih lama mereka tinggal dan 

dan lebih banyak uang yang dibelanjakan mereka. 

Sebaliknya target dari suatu organisasi kepariwisataan mungkin 

sebagai berikut : 

1. Peningkatan prosentase kunjungan wisatawan pada tahun-tahun 

tertentu. 

2. Peningkatan dalam prosentase penerimaan devisa dalam tahun 

tertentu. 

3. Peningkatan prosentase dalam pendapatan daerah dibandingkan 

dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan 

marketing. 

4. Peningkatan presentase dalam share of market yang dikuasai. 

Strategi sangat dibutuhkan untuk sebuah perencanaan ataupun 

pembangunan, sebuah perencanaan maupun pembangunan agar bisa 

terlaksana dengan baik maka dibutuhkan strategi-strategi yang dibuat 

sedemikian rupa oleh pihak instansi/lembaga pemerintahan dan organisasi 

lainnya. 

Strategi diperlukan agar bisa membantu sebuah perencanaan serta 

pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan, melalui strategi sebuah 

perencanaan ataupun pembangunan bisa digunakan dalam jangka panjang, 

karena tahapan dari strategi sendiri ada perhitungan baik atau tidaknya 
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sebuah perencanaan ataupun pembangangunan serta pengembangan nanti 

apabila sudah terwujud resiko-resiko apa saja yang akan terjadi. 

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, dipastikan strategi itu 

sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi sebuah instansi/lembaga 

pemerintahan serta organisasi lainnya. Karena strategi merupakan sebuah 

upaya ataupun proses dari organisasi agar mencapai tujuan yang enjadi 

faktor utama dari program organisasi tersebut. 

 




