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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah 

untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat daerahnya. Otonomi daerah ini memberikan kewenang 

yang luas dan nyata kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat menuangkannya 

dalam kebijakan yang diwujudkan dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

kemudian di revisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Pemerintah pusat sebagai pemberi otonomi kepada pemerintah daerah, 

Pemerintah dapat mengatur daerahnya melalui Peraturan Daerah atau Peraturan 

Walikota. Suatu daerah yang diberikan otonomi daerah dinamakan sebagai daerah 

otonom, salah satu daerah yang diberikan otonomi daerah kemudian dikatakan 

sebagai daerah otonom adalah Kabupaten Tuban. Pemerintah daerah harus 

mampu memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat, sehingga 

tujuan untuk mensejahterakan masyarakat akan mudah tercapai. Pemerintah 

daerah harus memaksimalkan pengelolaan potensi yang dimiliki daerahnya, salah 

satunya adalah memaksimalkan pengelolaan pada sektor pariwisata. 

Sektor pariwisata Kabupaten Tuban saat ini kurang mendapatkan perhatian 

dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah disini bekerjasama dengan pihak 

pengelola destinasi wisata. Kondisi pariwisatanya tergolong masih kurang 

menarik para wisatawan. Destinasi wisata belum sepenuhnya mendapat perhatian 
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dari pengelola destinasi wisata. Pengelola destinasi wisata hanya melakukan 

penjualan tiket yang ada di destinasi wisata. Pengelola kurang memperhatikan 

infrastruktur yang ada. Bahkan pemenuhan fasilitas umum, seperti toilet juga 

masih kurang memadahi. 

Pemerintah dan pengelola destinasi wisata kurang memperhatikan 

pemenuhan infrastruktur penunjang destinasi wisata. Destinasi wisata yang ada di 

Kabupaten Tuban belum dilengkapi dengan penunjuk jalan atau arah menuju 

destinasi wisata. Kurangnya informasi terhadap destinasi wisata yang ada. 

Wisatawan biasanya hanya mengetahui destinasi wisata dari mulut ke mulut, atau 

dari media sosial. Pemerintah belum memberikan informasi yang lengkap, dan 

keterkaitan antara destinasi wisata masih kurang. 

Destinasi wisata yang berada jauh dengan pusat Kabupaten susah untuk 

diakses, sebab sampai saat ini belum ada transportasi umum yang tersedia untuk 

menuju ke destinasi wisata yang berada di kampung-kampung. Akses jalan 

menuju destinasi wisata juga belum mendapatkan perhatian lebih, masih banyak 

jalan yang berlubang dan kondisinya kurang baik. Kebersihan destinasi wisata 

kurang terjaga, hal tersebut juga dapat dikarenakan kurangnya ketersediaan 

tempat sampah. Kelestarian lingkungan juga kurang mendapatkan perhatian 

pengelola destinasi wisata. Pemerintah harus mengawasi kinerja pengelola 

destinasi wisata agar menjadi lebih baik dan terarah. 

Sektor pariwisata merupakan program unggulan yang dapat diandalkan 

pemerintah untuk dapat memper cepat pembangunan daerah. Potensi wisata yang 

di miliki Kabupaten Tuban sangatlah beragam. Kabupaten Tuban memiliki dua 
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julukan, pertama adalah Tuban Bumi Wali, dan julukan kedua adalah Tuban 

seribu Gua. Kabupaten Tuban memiliki wisata religi, yakni Makam Sunan 

Bonang dan Asmoroqondhi. 

Kabupaten Tuban Terletak di Pantai Utara, dengan destinasi wisata yang 

beragam. Diantaranya Pantai Pasir Putih yang ada di Kecamatan Jenu, Pantai 

Boom yang ada di Pusat Kabupaten Tuban, Hutan Mangrove terletak di 

Kecamatan Jenu, pantai Kelapa di Kecamatan Palang, dan Pantai Sowan yang 

terletak di Kecamatan Bancar, pantai ini di kelola oleh pihak Perhutani. Destinasi 

wisata pantai yang ada di Kabupaten Tuban kurang mendapatkan perhatian yang 

lebih, terutama masalah kebersihan. 

Kabupaten Tuban juga memiliki ke khasan lain yakni wisata goa, di 

antaranya terdapat Goa Akbar terletak pusat Kabupaten, Goa Putri Asih yang 

terletak di Kecamatan Montong, Goa Nggerong yang terdapat di Kecamatan 

Rengel, dan beberapa goa lainnya. Tuban juga memiliki daya tarik sendiri, yakni 

dengan adanya Klenteng terbesar se Asia tenggara, yaitu Klenteng Kwan Sing 

Bio. Wisata yang masih berbau religi yakni Pondok Pesantren Perut Bumi yang 

menyajikan arsitektur yang megah dan indah di bawah tanah yang terletak di 

Kecamatan Semanding. 

Pariwisata Kabupaten Tuban memiliki potensi untuk terus dikembangkan, 

terbukti dengan kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tuban 

setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisatawan selama tahun 2013 hingga 2015 di 

Kabupaten Tuban Menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Selama 

2013 tercatat jumlah wisatawan mencapai 3.290.503 orang. Terdiri dari 3.290.253 
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wisatawan domestik dan 250 wisatawan mancanegara. Jumlah ini meningkat pada 

tahun 2014 degan peningkatan sebanyak 353.683 sehingga mencapai 3.644.186 

wisatawan yang terdiri dari 3.643.614 wisatawan domestik dan 572 wisatawan 

mancanegara. Pada tahun 2015 jumlah peningktan yang sangat besar mencapai 

1.128.668 sehingga mencapai 4.772.854 orang yang terdiri dari 4.772.288 

wisatawan domestik dan 566 wisatawan mancanegara. Secara eksplisit sektor 

wisata bahari memberikan kontribusi terbesar ketiga yang menjadi tempat favorit 

berkunjung wisatawan (Data jumlah kunjungan wisatawan, Dinas Perekonomian 

dan Pariwisata Kabupaten Tuban, tahun 2013-2015).” 

Tabel 1.1 jumlah wisatawan pada destinasi wisata yang berpotensi 

No Destinasi Wisata 2013 2014 2015 

Wisatawan Wisatawan Wisatawan 

1. Makam sunan Bonang 1.529.881 1.781.625 2.078.513 

2. Makam Asmoroqondi 1.830.456 1.888.632 2.064.464 

3. Pantai Boom 254.388 134.416 205.203 

4. Goa Akbar 97.058 98.289 104.808 

5. Makam Bejagung Lor 35.886 84.794 82.690 

Sumber: RIPPDA Tahun 2016, Kabupaten Tuban 

Beradasarkan tabel diatas Kabuaten Tuban memiliki berbagai potensi wisata 

yang diminati oleh wisatawan. Tingginya minat wisatawan terhadap obyek wisata 

di Tuban dirunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan setiap 

tahunnya. Sesungguhnya berdasarkan potensi diatas potensi yang di miliki 

Kabupaten Tuban sangatlah banyak, namun banyak potensi wisata yang belum 

dikelola dan dikembangkan dengan baik. Selama ini Pemerintah Kabupaten 

Tuban membranding atau mencitrakan pariwisatanya di sektor religi. Padahal 

perlu upaya intensifikasi pengembangan pariwisata di luar sektor itu. Berdasarkan 

asumsi diatas Salah satu potensi pariwisata yang perlu mendapatkan perhatian 
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adalah wisata bahari. Hal tersebut sejalan dengan Nawacita atau 9 agenda prioritas 

yang menyebutkan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim. 

 Sektor pariwisata tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan 

asli daerah, namun juga memberikan multiplayer effect, artinya memberikan 

kontribusi terhadap laju perekonomian masyarakat daerah. Sektor pariwisata akan 

memberikan peluang lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di sekitar 

destinasi wisata. Misalnya masyarakat dapat menjadi pemandu wisata, pengelola 

destinasi wisata, penyediaan lahan parkir, petugas penjual tiket, dan lain 

sebagainya. 

Untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor 

pariwisata maka pemerintah daerah Kabupaten Tuban menargetkan pendapatan. 

Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2013 menargetkan pendapatan 

pariwisata sebesar 975.000.000,00 dan terealisasi sebesar 1.008.916.090,00. Pada 

tahun 2014 pendapatan yang ditargetkan sebesar 1.030.000.000,00 dan 

pendapatan yang diperoleh dari sektor wisata sebesar 1.075.140.750,00. Pada 

tahun 2015 pemerintah menargetkan pendapatan sektor pariwisata sebesar 

910.000.000,00 dan pendapatan yang diperoleh sebesar 1.183.486.060,00. Pada 

tahun 2016 pemerintah menargetkan pendapatan sebesar 1.155.000,000,00 dan 

pendapatan yang diperoleh sebesar 1.283.576.750,00. Pada tahun 2017 

pemerintah menargetkan pendapatan dari sektor priiwsata sebesar Pendapatan ini 

diperoleh dari lima destinasi wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tuban, 

diantaranya wisata Goa Akbar, Wisata Bektiharjo, Pantai Boom, Pemandian 

Prataan dan Taman Wisata Terminal. Destinasi wisata yang ada di Kabupaten 
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Tuban cukup banyak, namun yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Tuban (Data rekapitulasi pendapatan pariwisata Kabupaten Tuban tahun 2013-

2016, Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban). 

Sektor pariwisata juga memberikan peluang kepada masyarakat sekitar 

untuk menyediakan homestay, wisata kuliner yang khas dan peluang usaha 

transportasi untuk para wisatawan. Tak hanya itu, sektor pariwisata juga akan 

menstimulasi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cindera mata. 

Hal inilah mendorong pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata. 

Sebab tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah namun 

memberikan peluang perekonomian untuk masyarakat sekitar, sehingga 

kesejahteraan masyarakat sekitar lebih terjamin. Masyarakat sekitar harus 

dilibatkan secara langsung dalam pengembangan potensi pariwisata. 

 Agar perkembangan potensi pariwisata menjadi terarah dan  tersistem, 

maka perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk membentuk 

kebijakan, sehingga arah perkembangan potensi pariwisata dapat berjalan dengan 

baik. Kebijakan yang dibentuk pemerintah daerah harus mengutamakan 

kelestarian lingkungan, sehingga dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. 

Pembentukan kebijakan juga harus diiringi dengan pemenuhan infrastruktur 

penunjang pariwisata. 

 Infrastruktur penunjang pariwisata yang masih kurang yakni di antaranya 

adalah transportasi untuk menuju destinasi-destinasi wisata yang letaknya jauh 

dengan pusat Kabupaten Tuban. Hingga saat ini pemerintah belum menyediakan 

transportasi umum yang beroprasi di daerah yang letaknya jauh dari pusat 
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Kabupaten. Infrastruktur lainnya ialah jalan raya yang mudah diakses oleh 

kendaraan bermotor. Terlepas dari masalah transportasi, pemerintah juga harus 

menyediakan informasi yang jelas terkait tentang destinasi-destinasi wisata yang 

ada di Kabupaten Tuban. 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menghimbau 

Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tuban, di dalamnya terdapat Grand Design 

selama 25 tahun. Artinya konsep pariwisata mana dulu yang akan digarap oleh 

pemerintah daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah 

Kabupaten Tuban yang nantinya akan meningkatkan kontribusi terhadap 

pendapatan daerah dan memicu kelancaran perekonomian masyarakat sekitar 

destinasi wisata. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan, sebab daerah 

belum dapat menyerap dana dari pemerintah pusat untuk mengembangkan sektor 

pariwisata.  

Kaitannya dengan perekonomian suatu Negara, sektor pariwisata terbukti telah 

memberikan kontribusi yang cukup pada perolehan devisa. Hal ini dapat dilihat 

perolehan devisa Negara pada tahun 2011, pariwisata menempati urutan ketiga 

setelah migas dan tekstil, dengan devisa sebesar 4.785 juta dollar AS. (Kompas 12 

Desember 2011 dalam Soebagyo 2012). 

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata 

perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan 

pemberdayaan ekonomi rakyat, serta periwisata perlu mengembangkan paket-
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paket wisata baru seperti agrowisata atau ekowosata. Jenis wisata semacam ini 

selain tidak membutuhkan modal yang besar juga dapat berpengaruh langsung 

bagi masyarakat dapat diikutsertakan dan keuntungan yang diperoleh pun dapat 

dirasakan oleh masyarakat wilayahnya. 

Surilansih dkk (tanpa tahun) menjelaskan, dalam kaitannya maka dapat dilihat 

bahwa perkembangan potensi pariwisata juga dipengaruhi oleh kebijakan-

kebijakan yang mengarah pada pengembangan potensi pariwisata. Dalam 

merumuskan kebijakan pariwisata maka diperlukan pula keseimbangan dalam 

merumuskan kebijakan-kebijakan di sektor lain yang secara langsung 

bersinggungan dengan sektor pariwisata. Salah satunya adalah terbatasnya sarana 

transportasi, termasuk hubungan jalur transportasi yang terbatas. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi 

pariwisata di Kabupaten Tuban yang bertujuan dapat mengatasi masalah-masalah 

yang ada. Sehingga peneliti mengambil judul “Arah Kebijakan Pemerintah 

Daerah Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Tuban”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah di paparkan dalam latar 

belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan 

potensi pariwisata di Kabupaten Tuban? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam menentukan 

arah kebijakan  pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Tuban? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan 

potensi pariwisata di Kabupaten Tuban. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menentukan 

arah kebijakan pengembangan potensi pariwisata di Kabupatenn Tuban. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, 

yakni sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari peneitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam dunia 

akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang sosial 

seputar kebijakan pariwisata. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi 

bagi pemerintah dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata, khususnya 

terkait dengan arah kebijakan pengembangan potensi pariwisata. Begitupun bagi 

masyarakat, khususnya yang berperan serta dalam mengembangkan potensi 

pariwisata. Sedangkan bagi penulis, kegiatan penelitian ini memberi manfaat 

melatih diri peneliti dalam menggali informasi dan wawancara empiric. 
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E. Definisi Konsep 

Suyanto dan Sutinah (2005:50) mengatakan bahwa “Konsep menegaskan dan 

menetapkan apa yang akan diobservasi. Selain itu konsep juga memungkinkan 

peneliti untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitiannya.” Konsep dapat 

memberikan pemahaman kepada peneliti yang menggambarkan dunia realitas 

sebagaimana realitas yang dirasa, dialami dan diamati. Definisi konsep adalah 

unsur atau bagian terpenting dalam penelitian dan merupakan definisi yang 

dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena 

sosial atau fenomena yang alami. Adapun konsep yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pemerintah Daerah 

Nugroho (2014) mengatakan “Kebijakan publik adalah keputusan yang 

dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan 

tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk 

mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa 

transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan”. Sedangkan menurut 

Anderson dalam Hamdi (2014) mengartikan “kebijakan sebagai suatu rangkaian 

tindakan bertujuan yang diikuti seorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan 

suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian”. 

 Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan 

penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan 
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memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah daerah merupakan tatanan pemerintah yang menjalankan 

pemerintahan didaerah otonom. Keberadaan pemerintah daearh dalam 

menjalankan pemerintahan diharapkan mampu mengantarkan masyarakat 

Indonesia menjadi masyarakat yang dicita-citakan, yakni “mensejahterakan 

kehidpan bangsa”. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah diharapkan 

mampu memaksimalkan potensi di daerahnya untuk dikelola dan dikembangkan 

sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah, dan mampu mengurangi 

ketergantungan anggaran dari pemerintah atasnya. 

2. Potensi Pariwisata 

Pariwisata memiliki potensi yang sangat baik, apabila pemerintah dan 

seluruh pihak terkait dapat mengarahkan dan mengelola. Pariwisata juga memiliki 

potensi yang menggerakkan bidang perekonomian dan transportasi. Pariwisata 

juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan dan memberikan peluang usaha misalnya, penjualan kerajinan tangan, 

kuliner, dan jasa pemandu wisata. Menurut Wahab (2003) menjelaskan bahwa, 

“Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan 

lapangan kerja peningkatan penghasilan, standart hidup serta 

menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang 

kompleks, pariwisata juga meliputi industri-inustri klasik seperti 

kerajinan tangan dan cindera mata, penginapan, transportasi secara 

ekonomi juga dipandang sebagai industri.” 

 

Menurut Pendit (1999) “potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang 

terdapat di sebuah daerah tertentu yang dikembangkan menjadi atraksi wisata.” 
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Dengan kata lain, potensi wisata adalah berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh 

suatu tempat dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (tourism 

attraction) yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap 

memperhatikan aspek-aspek lainnya. Mappi (2001) menjelaskan objek wisata 

dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu: 

a. Objek wisata alam, misalnya laut, pantai, gunung danau, sungai, fauna 

(langka), kawasan lindung cagar alam pemandangan alam dan lain-

lain. 

b. Objek wisat budaya, misalnya upacara kelahiran, tarian tradisional 

musik tradisional, pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun 

kesawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, 

peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun tradisional, 

pertunjukan tradisional, tekstil lokal, adat istiadat lokal, museum dan 

lain-lain. 

c. Objek wisata buatan, misalnya sarana dan fasilitas olahraga, 

permainan, taman hiburan, taman ketangkasan taman rekreasi, taman 

nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain. 

 

Potensi pariwisata tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dengan 

kekayaan alam yang luar biasa penggalian potensi pariwisata belum dilakukan 

secara maksimal. Penggalian potensi pariwisata dapat dilakukan secara bertahap 

dengan melibatkan pihak ketiga dan masyarakat secara langsung. Penggalian 

potensi bertujuan untuk pengembangan sektor pariwisata yang diharapkan dapat 

meningkatkan minat kunjungan wisatawan yang nantinya akan memberikan 

kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Manfaat lainnya adalah berimbas pada 

peningkatan perekonomian masyarakat sekitar destinasi wisata di daerah tersebut. 

Potensi pariwisata saat ini masih banyak yang belum mendapat perhatian 

dan belum dikelola oleh pemerintah daerah. Secara teknis pengelolaan pariwisata 

adalah tentang bagaimana pemerintah daerah memberikan fasilitas pendukung 

untuk memudahkan para wisatawan mengakses destinasi wisata yang terdapat di 
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daerahnya. Peningkatan pendapatan asli daerah nantinya akan memberikan 

dampak yang luas bagi pembangunan daerah, baik pembangunan di sektor 

pariwisata maupun disektor lain. 

F. Definisi Operasional 

Dari definisi konseptual diatas maka dapat dibentuk definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Arah kebiajakn pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi 

pariwisata, sebagai berikut: 

a. Penentuan Agenda 

istilah agenda dalam kebijakan publik, antara lain diartikan sebagai daftar perihal 

atau masalah untuk mana pejabat pemerintah, dan orang-orang diluar pemerintah 

yang terkait erat dengan para pejabat tersebut, memberikan perhatian serius pada 

saat tertentu (kingdom, 1995 dalam Hamdi) dengan makna agenda tersebut, 

penentuan agenda merupakan proses untuk menjadikan suatu masalah agar 

mendapat perhatian dari pemerintah. Penentuan agenda dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Komitmen Pemerintah Daerah 

2. Keterlibatan pengelola pariwisata 

3.  Keterlibatan masyarakat sekitar 

b. Formulasi kebijakan 

Schattschneider dalam Hamdi (2014) mengatakanFormulasi kebijakan 

menunjuk pada proses perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan yang 

dilakukan dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Arah Pengembangan Sarana Pokok Kepariwisataan, Sarana Pelengkap 

Pariwisata dan Sarana Penunjang Kepariwisataan. 

2. Peningkatan Sumberdaya Pengelola Destinasi Wisata 

3. Pemberdayaan mayarakat melalui kepariwisataan 

4. Tersedianya informasi destinasi wisata 

5. Pelestarian lingkungan 

6. Pembangunan pemasaran pariwisata 

2. Kendala dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah dalam 

mengembangkan potensi pariwisata, sebagai berikut: 

1. Sumberdaya manusia  

2. Sarana dan Prasarana 

3. Keterbatasan anggaran 

4. Minimnya informasi promosi objek pariwisata 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali 

pemecahan terhadap segala permasalahan. Sedangkan menurut Arikunto 

(2006:136) “metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun 

dokumentasi”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Adapun mengenai uraian yang lebih lanjut dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian

Sugiono (2008:9) menyatakan “Penelitian yang dilakukan merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data-data berbentuk kata-kata 

atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka”. Sehingga hasil dari 

penelitian ini berupa deskripsi fenomena dan temuan dilapangan yang dirasakan 

oleh peneliti yang sesuai dengan rumusan masalah. Melalui penelitian deskriptif, 

akan digunakan untuk menggambarkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam 

mengembangankan potensi pariwisata. 

2. Sumber Data

Sebagai upaya memperoleh data untuk menjawab rumusan masalah, terdapat 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adapun sumber data tersebut 

sebagai berikut: 

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui terjun lapangan. 

Dalam hal ini peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara langsung 

kepada subyek penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara 

dilakukan langsung dengan beberapa narasumber yang terkait dengan judul 

penelitian. 

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan sifatnya 

sebagi pelengkap. Data sekunder yang diharapkan yakni berupa data fisik berupa 

jurnal, table, grafik, gambar, kebijakan yang berisi tentang pengembangan potensi 
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pariwisata. Selain itu peneliti juga membutuhkan data yang berupa berita 

mengenai pengembangan potensi pariwisata. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara pengumpulan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

Menurut Dedy (2001:176) “observer atau pengamat dapat berpartisipasi 

sebagai pengamat (partisipan as abserver) dengan membiarkan kehadirannya 

sebagai peneliti dan mencoba membentuk serangkaian hubungan dengan subyek 

sehingga mereka berfungsi sebagai responden dan informan.” 

Dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada subyek maupun lokasi 

penelitian mengenai arah kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban dalam 

mengembangankan potensi pariwisata. Untuk mendukung keterangan dari Dinas 

Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah peneliti juga akan melakukan observasi pada pengelola 

destinasi wisata terkait dengan pengembangan potensi pariwisata. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara peneliti 

dengan narasumber bertujuan untuk mendapatkan informasi. Narasumbar dalam 

penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kaupaten 

Tuban, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan wawancara juga dilakukan dengan 

pihak pengelola destinasi wisata, dan para wisatawan. Wawancara yang dilakukan 

tidak hanya berpatokan pada pedoman pertanyaan tertentu, namun juga 

mengeksplorasi gagasan-gagasan yang muncul. 
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c. Dokumentasi 

Arikunto (2002) mengatakan metode dokumentasi adalah mencari data yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger agenda dan sebagainya. Talaah dokumen dilakukan dengan cara 

menganalisis permasalahan. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah yang berkaitan dengan judul penelitian, ditelaah yang berkaitan dengan 

peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengembangan potensi pariwisata 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seseorang yang memiliki keteranagan dan informasi 

terkait pembahasan penelitian. Subyek penelitian juga dapat disebut sebagai 

informan yang dalam hal ini merupakan pihak-pihak terkait yang paham dengan 

topik dalam penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban. 

Dengan asusmsi bahwa narasumber tersebut pengimplementasian 

kebijakan. 

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. Dengan asumsi 

bahwa narasumber tersebut memiliki wewenangan dalam menentukan 

kebijakan. 

c. Pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tuban. Asumsinya 

narasumber memiliki informasi tentang bagaimana pengelolaan dan 

pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Tuban. 

d. Wisatawan, sebagai sasaran dari diterapkannya kebijakan, sehingga 

menjadi penting untuk dijadikan subyek penelitian. 
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5. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan 

Olahraga, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Kabupaten Tuban. Lokasi lain 

yang diteliti adalah destinas Wisata yang ada di Kabupaten Tuban, terutama 

destinasi wisata yang baru dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. 

6. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif Miles dan 

Huberman dalam Sugiono melalui pengumpulan data, penyederhanaan data 

(Reduksi data), penyajian data (display data), penarikan kesimpulan (conclution 

drawing). Dari data tersebut akan mengungkapkan peristiwa sebagaimana adanya 

dilapangan dengan hasil dalam bentuk narasi. 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dilapangan baik data yang berasal dari Dinas 

Pariwisata Buadaya Pemuda dan Olahraga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tuban, pengelola destinasi pariwisata, dan para wisatawan dituangkan 

dalam bentuk deskriptif dalam bentuk laporan yang lengkap dan terperinci. Data 

laporan lapangan kemudian di pilah-pilah di reduksi dan kemudian dirangkum, 

data difokuskan pada fokus penelitian. Data yang mengalami pengurangan adalah 

data dari hasil wawancara, maupun dokumen yang terlalu luas yang tidak fokus 

pada data yang dibutuhka pada penelitian ini. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi 

peneliti untuk mempermudah melihat gambaran keseluruhan. Setelah data yang 
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diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah daerah 

dalam mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Tuban. Selanjutnya data 

tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disesuaikan dengan pola yang 

bigunakan untuk menjelaskan hasil penelitian. 

Data-data hasil penelitian dikumpulkan dalam kelompok-kelompok 

tertentu, dalam penelitian ini hasil penelitian ini akan disajikan data mengenai 

arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangan potensi pariwisata 

daerah. Kemudian akan dilanjutkan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mengembangkan potensi pariwisata, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara 

data masih direduksi. Bagian ini merupakan tahapan pengelompokan data. 

c. Penarikan Kesimpulan  

pada tahap ini peneliti melakukan uji kebenaran setiap makna yang 

muncul dari data. Penarikan kesimpulan membandingkan antara kebijakan 

pemerintah yang telah dimplementasikan dengan keadaan yang ada dilapangan. 

Peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang diperoleh 

dilapangan mengenai peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengembangan 

potensi pariwisata. 

Data temuan yang diperoleh dari subyek penelitian dan lokasi penelitian, 

peneliti melakukan pengkomprasikan dengan teori maupun konsep yang relevan. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yang menjawab 

rumusan masalah. Data terkait dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam 

mengembangan potensi pariwisata yang dijabarkan dalam bentuk uraian yang 
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didukung dengan grafik maupun foto pendukung dimana di dasarkan pada 

masalah yang diangkat selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. 

 


