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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat, maka diperlukan uraian 

batasan konsep penelitian guna pembahasan lebih lanjut. Adapun bahasan konsep 

dalam penelitian ini yakni meliputi, kebijakan publik, penyusunan kebijakan, dan 

pengembangan pariwisata, penjelasannya sebagai berikut. 

A. Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan alternatif dari 

masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik diawali 

dengan perhatian pemangku kebijakan terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. 

Kemudian isu-isu tersebut diangkat untuk dijadikan kebijakan pemerintah. 

Pemerintah bersama masyarakat dan lembaga terkait akan mencari pilihan-pilihan 

alternatif dari masalah-masalah yang ada. Pemangku kebijakan melakukan 

pembahasan hingga terbentuklah suatu kebijakan publik. Fredrick dalam Nugroho 

(2014:126) menyatakan bahwa, 

“kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, 

dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan 

tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi 

hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.” 

 

Dalam uraian definisi diatas apabila dikaitkan dengan pegembangan 

potensi pariwisata, kebijakan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Tuban adalah membentuk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 

pada tahun 2016. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengembangkan 

pariwisata daerah, dan menarik minat kunjungan wisatawan, baik wisatawan 
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mancanegara maupun wisatawan domestik. Kebijakan publik yang diambil oleh 

Pemerintah akan menimbulkan dampak, dan akan menemui rintangan dalam 

mencapai targetnya. Sedangkan tokoh lainnya yakni Jenkins dalam nugroho 

(2014:126) menyatakan bahwa, 

 “Kebijakan publik sebagai Serangkaian keputusan yang saling 

berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor 

politik berkenaan dngan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk 

mencapainya dalam suatu situasi dimana keputsan-keputusan itu pada 

prinsipnya masih berada dalam batasan-batasan kewenangan kekuasaan 

dari cara aktor tersebut.” 

 

Nugroho (2014:4) mengatakan Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai 

“menejemen pencapaian tujuan nasional”. Dapat kita simpulkan: 

1. Kebijakan publik mudah untuk difahami, karena maknanya adalah 

“hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.” 

2. Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni 

sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. 

Namun, bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan dan 

mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut faktor politik. Selain 

karena menyangkut politik, kebijakan publik juga melibatkan banyak pihak dan 

pihak-pihak terkait saling memiliki pemikiran dan kepentingan masing-masing. 

Smallwood dalam Nugroho (2014) menyatakan “kebijakan publik sebagai 

pilihan atau suatau tindakan, dan melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan 

kebijakan, sebagai berikut, pertama, tahap perumusan kebijakan, tahap kedua, 

pelaksanaan kebijakan, tahap ketiga, evaluasi kebijakan”. Dari pandanagan 

Smallwood dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian  

perintah untuk melaksanakan suatu tindakan yang dimulai dari perumusan 
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kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Nakamura juga 

mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu yang rumit, khususnya 

pada tahapan implementasi. 

Penelitian ini berfokus pada perumusan kebijakan publik. Asumsinya 

adalah melalui penyusunan maka suatu program atau masalah akan mendapatkan 

alternatif untuk mencapai tujuan ynag diinginkan. Kelompok sasaran, khususnya 

masyarakat setempat harus dilibatkan pada proses ini, sehingga masyarakat dapat 

berjalan seiringan dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah. Ali dan Syamsu  

(2012:13) mengatakan bahwa, 

“Kebijakan pemerintah pada hakikat tujuan dan sarannya adalah 

dikategorikan sebagai kebijakan publik maka hal itu menunjukkan pada 

tingkah laku seorang pelaku atau kumpulan pelaku seperti aparatur 

pemerintah, birokrat atau kelembagaan legislatif dalam hal kegiatan yang 

berkaitan dengan kepentingan publik seperti kegiatan yang bersentuhan 

dengan transportasi umum dan perlindungan konsumen”. 

 

Menurut Hogerwerf dalam Ali dan Syamsu (2012:15-18) menyatakan 

“kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan 

sarana-sarana tertentu, dan dalam urutan waktu tertentu. Konsep ini 

memperhatikan adanya kandungan empat unsur pokok yaitu adanya usaha, tujuan, 

sarana, dan waktu”. 

Unsur usaha dalam kebijakan adalah dimaksudkan bahwa kebijakan itu 

terjadi sebagai usaha yang dilakukan, usaha mana bisa dalam bentuk tindakan 

(kelakuan, perilaku atau pernuatan) dan bisa dalam bentuk pemikiran seperti 

pendapat atau gagasan. Unsur tujuan sangatlah penting sebab dengan menegaskan 

kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah 

membedakannya dengan tujuan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku non 
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pemerintah. Pemerintah dapat berbuat karena kekuasaan yang dimilikinya dan 

kekuasaan itu berada dalam wilayah yang disebut kedaulatan suatu daerah atau 

Negara. Pemerintah tanpa kekuasaan (tidak berkuasa) bukanlah pemerintah. 

Karena kekuasaan yang dimiliki menyebabkan pemerintah dapat 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Unsur sarana, begitu banyak hal yang harus dikembangkan antara lain, 

tentang besar atau luasnya sarana di banding dengan tujuan yang dicapai. Jika 

sarana lebih besar ketimbang tujuan, hal ini  memerlukan pertimbangan rasional. 

Hal yang menyangkut jenis sarana, seperti sarana dalam pemerintahan umum dari 

yang terkecil hingga yang terbesar, dapat disebut seperti: subsidi, anggaran, 

perundang-undangan, partisipasi politik, hingga hal yang bersangkutan dengan 

ketahanan seperti peperangan. 

Unsur waktu adalah dimaksudkan sebagai suatu keadaan yang berkenaan 

dengan jangka waktu pencapaian tujuan, Penggunaan sarana dan kegiatan ataupun 

upaya yang dilakukan. Waktu dalam isis kebijakan selalu berkaitn dengan tiga 

unsur lainnya dan selalu terkait dengan kecepatan terlaksananya kegiatan dan 

tercapainya tujuan. Contoh: kecepatan waktu yang berlangsung secara bertahap 

sebagaimana kebijakan pembangunan 25 tahun. Hamdi (2014:79) mengatakan 

bahwa, 

“Adapun proses kebijakan publik sendiri terdiri dari lima tahap, 

yakni pertama agenda setting atau penentuan agenda, yang kedua 

formulation atau perumusan alternatif kebijakan, yang ketiga policy 

legitimation atau penetapan kebijakan, keempat policy implementation 

pelaksanaan atau implementasi, dan policy evaluation penilaian atau 

evaluasi kebijakan”. 
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Agenda setting merupakan proses menjadikan suatu masalah atau isu agar 

mendapat perhatian dari pemerintah. Sedangkan formulasi kebijakan adalah upaya 

merumuskan alternatif, cara atau penyelesaian dari permasalahan yang ada. 

Kemudian penetapan kebijakan adalah pengambilan kebijakan terhadap alternatif 

kebijakan yang ada. Selanjutnya adalah tahap implementasi kebijakan, pada tahap 

ini adalah usaha agar pencapaiannya berjalan dengan baik dan maksimal. Dan 

tahap terakhir adalah tahapan evaluasi kebijakan, pada tahap ini berfokus pada 

penilaian terhadap hasil-hasil dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari 

diterapkannya kebijakan. 

Penelitian ini berfokus pada proses yang pertama dan kedua, yaitu agenda 

setting dan formulasi kebijakan. Asumsinya adalah melalui penyusunan 

kebijakan, pemerintah dapat memberikan alternatif atau solusi dari permasalahan 

yang ada. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses tersebut, sebab masyarakat 

adalah kelompok sasaran, yang faham akan masalah yang dihadapi dan alternatif 

yang diberikan. Sehingga masyarakat akan dapat meraba dari hasil penetapan 

kebijakan tersebut. 

1. Agenda Setting 

Kingdom (1995) dalam Hamdi (2014) Istilah “Agenda dalam kebijakan 

publik antara lain daftar perihal atau masalah untuk mana pejabat pemerintah dan 

orang-orang diluar pemerintah yang terkait erat dengan pejabat tersebut 

memberikan perhatian serius pada saat tertentu.” Dengan makna agenda tersebut, 

penentuan agenda merupakan proses untuk menjadikan suatu masalah agar 

mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sedangkan Kraft dan Furlog dalam 
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Hamdi (2014:80) mengatakan “Penentuan agenda adalah bagaimana masalah-

masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk menjadi 

agenda politik.” 

 Proses ini dimulai dari kegiatan pendefinisian masalah, yakni kegiatan 

yang berkaitan dengan pengenalan dan perumusan isu-isu yang berkembang 

dimasyarakat untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Isu-isu tersebut adalah 

senyatanya keadaan yang dihadapi sehari-hari oleh masyarakat. Keadaan tersebut 

dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu ketidak nyamanan yang selanjutnya 

pemerintah harus memberikan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah yang 

ada. Dalam praktiknya, masyarakat adalah suatu sistem yang penting. Masyarakat 

adalah sasaran dari diterapkannya kebijakan publik, namun dalam penyusunannya 

kehadiran masyarakat juga dibutuhkan. Karena masyarakatlah yang merasakan 

dan menghadapi apa yang menjadi kebijakan serta dampak apa yang akan 

ditimbulkan dari diterapkannya kebijakan tersebut.   

Cobb dan Elder dalam Parson (1995:128) menyatakan “Suatu agenda 

dibedakan menjadi dua kelompok, yakni agenda sistematik dan agenda 

institusional”. Agenda sistematik itu sendiri berbentuk dalam suatu keadaan 

dimana umumnya warga masyarakat memandang bahwa semua isu dapat 

menimbulkan perhatian dari para penguasa. Dalam hal ini untuk dapat menjadi 

agenda sistematik, maka suatu isu terlebih dahulu harus mendapatkan perhatian 

atau kesadaran dari masyarakat luas. Kedua, suatu isu juga menjadi perhatian dan 

keprihatinan dari sebagian masyarakat, dan pandangan bahwa isu itulah yang 

perlu menjadi perhatian utama para penguasa. Setelah berbentuk menjadi agenda 
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sistematik, suatu isu akan berkembang menjadi agenda institusional. Pada tahap 

perkembangan ini, suatu isu secara jelas telah menjadi pertimbangan yang aktif 

dan serius dari para pengambil keputusan. Agenda institusional tersebut dari segi 

substansinya dapat berupa isu yang alam dicermati secara berkala atau isu tersebut 

dapat berupa, isu yang baru muncul”. 

Hamdi (2014:87) “Suatu aspek penting dalam penemuan agenda adalah 

pemaknaan tentang masalah kebijakan”. Banyak rumusan mengenai masalah 

kebijakan tersebut yang dikemukakan oleh para penulis kebijakan publik. Dua 

diantaranya adalah Dunn dan Anderson. Dunn dalam Hamdi (2014:87) “Masalah 

kebijakan adalah kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang belum terwujud, yang 

bagaimanapun pengidentifikasiannya, mungkin dicapai melalui tindakan publik”. 

Sedangkan menurut Anderson dalam Hamdi (2014:87) “Masalah kebijakan 

sebagai suatu kondisi atau situasi dalam masyarakat yang menyebabkan orang-

orang gelisah dan tidak puas dan untuk mana penyembuhannya diupayakan 

melalui tindakan pemerintah”. 

Penekanan yang penting dalam penentuan agenda adalah perhatian isu 

yang dirasakan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dari pemangku 

kepentingan. Isu yang diangkat dalam penentuan agenda dapat berupa masalah 

yang berkelanjutan yang telah lama ada, maupun isu yang hangat dihadapi dan 

dibicarakan oleh masyarakat luas. 

2. Formulasi Kebijakan 

Kraft dan Furlong dalam Hamdi (2014:87) mengatakan “Formulasi 

kebijakan sebagai desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan serta 
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strategi untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut”. Dari proses formulasi 

kebijakan terdapat dua aktivitas utama dari proses formulasi kebijakan, yakni 

yang pertama, perancanagan tujuan kebijakan. Aktivitas tersebut sangat berkaitan 

dengan perumusan masalah kebijakan, sejalan dengan dinamika yang berlangsung 

didalam dan diluar komunitas kebijakan, yang umumnya terdiri atas, kelompok 

kepentingan, pejabat pemerintah, akademisi, profesional, badan-badan penelit, 

kelompok pemikir, dan pihak swasta. Kedua, formulasi kebijakan sekaligus juga 

menyangkut strategi pencapaian tujuan kebijakan. Dengan aktivitas tersebut, 

terdapat penegasan bahwa dalam setiap alternatif kebijakan, sejak awal telah 

dirumuskan langkah-langkah yang semestinya di lakukan apabila alternatif 

tersebut dipilih menjadi kebijakan. 

Perumusan alternatif kebijakan akan banyak menghasilkan banyak pilihan 

untuk memecahkan masalah kebijakan. Empat Kriteria yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pembandngan alternatif kebijakan. Keempat kriteria tersebut 

sejalan yang dikutip oleh Hamdi (2014:88-89) sebagai berikut: 

1. kelayakan Teknis 

Berkaitan erat dengan efektivitas dan kecukupan. Efektivitas disini 

memperanyakan apakah pelaksanaan alternatif dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan, sedangkan kecukupan disini akan menanyakan apakah 

pelaksanaan alternatif didukung oleh sumber daya yang tersedia. 

2. Kemungkinan Ekonomi dan Keuangan 

Berkaitan erat dengan persoalan efisiensi, yang mempertanyakan apakah 

pelaksanaan alternatif yang dikeluarkan memberikan manfaat lebih besar 

dari apa yang telah dikeluarkan?. 

3. Kelayakan Politis 

Berkaitan erat dengan aspek legal dan penerimaan. Aspek legal akan 

mempertanyakan, apakah alternatif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan?, dan dalam penerimaan akan mempertanyakan, apakah 

alternatif dapat diterima oleh semua pihak-pihak terkait? 

4. Keterlaksanaan Administratif 
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Kriteria ini akan mempertanyakan tiga hal sebagai berikut, pertama, 

apakah organisasi pelaksana memiliki wewenang yang jelas untuk 

melakukan perubahan yang diperlukan, meminta kerjasama dari pihak 

terkait, dan menentukan prioritas?.kedua, adakah komitmen kelembagaan 

dari atas ke bawah?. ketiga, bagaimana kapasitas pelaksana, dalam hal 

personil, keuangan perlengkapan, dan informasi? 

 

Sehingga dalam proses formulasi kebijakan terdapat pemahaman yang luas 

mengenai isu yang sedang beredar dan memikirkan solusi atau alternatif yang 

akan digunakan. Alternatif yang akan diambil oleh pemerinah tentu tidak 

sembarangan, namun juga memiliki kriteria-kriteria seperti yang telah 

digambarkan diatas. Pemerintah melalui proses formulasi kebijakan diharapkan 

dapat memilih dan menentuka alternatif yang sesuai dengan keadaan yang ada, 

sehingga akan menjadikan kebijakan yang tepat sasaran, yang sesuai dengan 

tujuan kebijakan. 

B. Pariwisata 

Kodyat dalam Oka (2011) “Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat 

ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, 

sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan 

lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.” 

Aktivitas pariwisata merupakan salah satu bentuk konkret dari gambaran 

tentang globalisasi. Dalam pariwisata terjadi berbagai aktivitas yang tidak terbatas 

pada ruang dan waktu serta melibatkan manusia dari berbagai belahan dunia yang 

saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-

masing. Dalam situasi seperti ini, proses akulturasi akan timbul. Poespowardojo 

dalam Oka (2011:45) “Proses akulturasi dapat mendatangkan dominasi dan 

integrasi.” Jika akulturasi mendatangkan dominasi bebudayaan asing, berarti 
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memusnahkan local genius sebagai cerminan identitas budaya masyarakat 

setempat. Tetapi jika yang didatangkan adalah integrasi, maka masyarakat akan 

mampu menyerap unsur-unsur kebudayaan asing untuk memperkokoh budaya 

setempat, berarti juga menambah daya tahan dan mengembangkan identitas 

budaya masyarakat setempat. 

Meskipun banyak jenis pariwisata, namun pemerintah akan memberikan 

gambaran arahan kebijakan sehingga memprioritaskan sebagian jenis pariwisata. 

Tujuannya adalah agar pemerintah menonjolkan kekhasan pariwisata yang 

dimiliki oleh Kabupaten Tuban. Karenanya pemerintah juga harus mengali 

potensi yang dimiliki oleh daerahnya 

C. Pengembangan Pariwisata 

Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata 

jika sebelumnya ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi 

wisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar 

lebih baik dari sebelumnya. Yoeti (2008:273) mengatakan bahwa, 

“Pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta 

mengembangkan suatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada 

suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan 

dan manfaat bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Pengembangan 

pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga 

bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan 

juga budaya.” 

 

Peranan pariwisata dalam pembangunan Negara pada garis besarnya 

berintikan tiga segi, yakni segi ekonomi (sumber devisa, pajak-pajak) segi sosial 

(penciptaan lapangan pekerjaan), dan segi kebudayaan memperkenalkan budaya 

kita kepada wisatawan-wisatawan asing. Ketiga segi tersebut tidak saja berlaku 
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bagi wsatawan-wisatawan asing, tetapi juga untuk wisatawan-wisatawan domestik 

yang kian meningkat peranannya. 

Tujuan dari pembentukan kebijakan ini akan memberikan gambarakan 

yang jelas, bagaimana pariwisata akan berperan dalam membangun Negara. 

Misalnya pariwisata memberikan kontibusi secara langsung terhadap pendapatan 

asli daerah. Tidak hanya itu dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisaa 

maka akan menciptakan lapangan kerja baru, baik dari kebutuhan lapangan 

pekerjaan dan peluang-peluang usaha yang tersedia di lingkungan destinasi 

wisata. Kemudian dari segi budaya yang akan dikenalkan kepada wisatawan 

asing. Sehingga kebijakan yang dibentuk dapat pendorong kemandirian daerah 

dan juga masyarakat. 

Joyosuharto dalam Soebagyo (2012:2) “Pengembangan pariwisata 

memiliki tiga fungsi yaitu, pertama menggalakkan ekonomi. Kedua, memelihara 

kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Ketiga, 

memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa: 

Pengembangan pariwisata tentu memiliki fungsi yang cukup memberikan 

kemajuan terhadap sektor perekonomian. Dengan adanya pengembangan 

pariwisata lokal, maka masyarakat akan lebih mengenal dan melestarikan potensi 

dan budaya yang dimiliki daerahnya. Pengenalan dan pemahaman masyarakat 

terhadap potensi pariwisata yang dimiliki daerahnya maka akan memupuk rasa 

cinta terhadap tanah air, sebab potensi pariwisata Indonesia tidak kalah dengan 

Negara lain. Faktor-faktor pendororng pengembangan pariwisata dikemukakan 

oleh Spillene dalam Soebagyo (2012:3) yakni, 
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“Faktor-faktor pendororng pengembangan pariwisata di Indonesia adalah 

sebagai berikut, pertama berkurangnya berkurangnya peranan minyak 

bumi sebagai sumber devisa Negara. Kedua merosotnya nilai ekspor pada 

sektor non migas. Ketiga, adanya kecenderungan terhadap pariwisata 

secara konsisten. Keempat, besarnya potensi yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia bagi pengembangan pariwisata.” 

 

Dengan adanya faktor diatas maka, sektor pariwisatalah yang mempunyai 

potensi untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata nantinya akan 

memberikan dampak positif bagi perekonomian, baik erekonomian pemerintah 

daerah, maupun perekonomian masyarakat sekitar. Perkembangan pariwisata 

harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan disertai pelestarian lingkungan dan 

pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Widyastuti (2010) menjelaskan bahwa, 

“Peran serta masyarakat sekitar kawasan wisata dalam rangka 

mempertahankan keseimbangan ekosistem dan fungsi lingkungan dalam 

pengembangan pariwisata adalah sangat besar, hal ini dapat terlihat dari 

sarana dan prasarana yang terdapat dikawasan wisata yang meliputi, 

pertama, sarana pendidikan, yang dapat mendukung peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia. Kedua, sarana kesehatan, yang berperan dalam 

peningkatan kualitas fisik sumberdaya manusia Ketiga dapat dilihat 

dengan jumlah hotel dan restoran yang ada dikawasan wisata. Keempat, 

sarana perekonomian antara lain koperasi, pasar, toko, kios, warung, dan 

bank yang mengambarkan kegiatan ekonomi kawasan yang dilakukan oleh 

penduduk. Kelima, jaringan jalan sebagai saran perhubungan mempunyai 

peranan penting. Keenam, sarana angkutan umum dalam komunikasi 

sangat menunjang aksebilitas dan akses informasi yang menjadi salah satu 

faktor penggerak dalam pembangunan. Ketujuh, sarana peribadatan seperti 

masjid, mushola, gereja kuil dan pura.” 

 

Pengembangan pariwisata harus disertai dengan perrbaikan dan 

pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Sarana dan prasarana 

yang tersedia dengan baik maka akan memberikan kepuasan terhadap wisatawan. 

Fasilitas umum yang wajib tersedia didestinasi wisata, misalnya tempat beribadah, 

toilet. Kemudian adalah fasilitas yang penyedia penginapan, hotel, restoran dan 

juga transportasi yang mudah diakses. Sehingga sarana dan prasarana tersebut 
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dapat memberikan kemudahan kepada wisatawan, dan sebagai pemenuhan 

kelengkapan pariwisata. Manfaat dan dampak pembangunan pariwisata Oka 

(2013) menyebutkan: 

a. Manfaat ekonomi, pertama, kesempatan berusaha. Kedua, terbukanya 

lapangan pekerjaan. ketiga, meningkatnya pendapatan masyarakat dan 

pemerintah. Keempat, mendorong pembangunan daerah. 

b. Manfaat sosial budaya. pertama, pelestarian budaya dan adat istiadat. 

Kedua, peningkatan kecerdasan masyarakat. Ketiga, peningkatan 

kesehatan dan kesegaran jasmani ataupun rohani. Keempat, 

menggurangi konflik sosial. 

c. Manfaat bagi lingkungan, Pembangunan dan pengembangan 

pariwisata diarahkan agar dapat memenuhi keiginan wisatawan, 

seperti: hidup tenang, bersih, jauh dari polusi, santai dan 

mengembalikan kepenatan fisik dan mental. Oleh sebab itu, 

pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara upaya 

melestarikan lingkungan, disamping akan memperoleh nilai tambah 

atas pemanfaatan dari lingkungan yang ada. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Kristiantina, dkk (tanpa tahun, 19), mengenai 

kebijakan pemerintah kota blitar dalam mengembangkan potensi daerah sebagai 

upaya meningkatkan daya saing daerah menjelaskan bahwa kebijakan 

pengembagan pariwisata di Kota Blitar selain memperhatikan keselarasan dengan 

visi, misi dan membutuhkan konsistensi kebijakan, perlu ditekankan bahwa juga 

kemajuan disektor pariwisata akan berdampak pendapatan asli daerah karena 

pariwisata merupakan lokomotif penggerak perekonomian, selain itu 

pembanguanan sektor pariwisata sangat akan memungkinkan adanya penciptaan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang berimplikasi akan menaikkan 

pendapatan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pengembangan pariwisata di 

harapkan dapat menjadikan semakin meningkatnya potensi pada sektor 

perdagangan dan jasa yang sudah merupakan sektor basis, dan juga sebagai 
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pendorong meningkatnya sektor-sektor lain untuk menjadi sektor basis yang baru. 

Dengan demikian akan meningkatkan perekonomian Kota Blitar secara umum. 

Surilansih dkk (tanpa tahun) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, 

“Kebijakan pengembangan potensi wisata di Kota Blitar, sesuai 

dengan dokumen renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata 

Daerah Kota Blitar sebagai “Menuju Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata 

yang Berwawasan Kebangsaan”. Adapun misinya anatara lain, pertama 

mewujudkan profesionalisme pelayanan masyarakat, kedua, mewujudkan 

Kota Blitar sebagai Kota Wisata kebagsaan dengan menetapkan DTW 

melalui destinasi pariwisata. Ketiga, mewujudkan masyarakat yang 

berbudaya dan mencintai kesenian tradisional. Keempat, mewujudkan 

masyarakat yang informatif dan mewujudkan komunikasi dua arah antara 

pemerintah daerah dan masyarakat.” 

 

Keterkaitan antara transportasi dengan pariwisata sangatlah erat, 

kkesuanya saling memberikan keuntungan. Sebab tanpa adanya transportasi yang 

memadai suatu destinasi wisata akan sulit untuk dikunjungi, dengan adanya 

pariwisata jumlah pengguna transportasi dapat meningkat. Tidak hanya 

transportasi namun juga akses jalan yang digunakan. Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata berisi tentang arah pengembangan pariwisata daerah 

dengan memaksimalkan potensi yang di milikinya. Dalam penelitian yang 

dilakukan Surilansih dkk (tanpa tahun) menjelaskan, 

“Wujud sinergi kebijakan anatara perencanaan pariwisata dengan 

perencanaan transportasi di pemerintahan Kota Blitar. Pada dokumen 

LAKIP baik Dinas Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Daerah, 

maupun Dinas Perhubungan Kota Blitar dikatakan secara eksplisit 

adanya keterkaitan pengembanagan sektor wisata terkait dengan 

transportasi, “yaitu meningkatnya teknologi trasnportasi, termasuk 

penataan jalan-jalan menuju lokasi wisata” berikutnya dikatakan bahwa 

“Rencana Induk Pengembangan  Pariwisata (RIPP) Kota Blitar 

diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi 

pariwisata dengan dukungan sektor dan lembaga terkait.” 
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Keterlibatan masyarakat sekitar destinasi wisata dalam pembentukan 

kebijakan sangatlah penting, sebab masyarakat adalah sasaran ditetapkannya 

sebuah kebijakan. Partisipasi masyarakat sangat di perlukan guna menciptakan 

komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Usulan dari 

masyarakat sepatutnya direalisasikan oleh pemerintah dengan tidak melupakan 

prinsip yang harus ditaati. Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah harus 

bermanfaat untuk masyarakat. Wardoyo dan Bahtarudin (2003:43) 

mengemukakan, 

“Keterlibatan masyarakat Desa Ketenger yang tinggal dekat 

dengan wisata Baturaden ingin mengambil bagian dalam membangun 

kepariwisataan agar masyarakat dapat ikut memperoleh penghasilan dari 

perkembangan pariwisata. Maka masyarakat sangat mendukung 

ditetapkannya Desa Ketenger menjadi Desa wisata. Disamping itu, 

kebijakan tersebut mereka nilai sebagai kebijakan yang mempunyai nilai 

positif, karena bermanfaat bagi desa mereka. Beberapa masyarakat 

mengatakan mereka meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam proses 

perumusan kebijakan. Beberapa masyarakat tidak ikut berpartisipasi 

sebab mereka tidak yakin kebijakan tersebut akan berhasil.” 

Pengembangan pariwisata memerlukan anggaran yang cukup besar, 

namun apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan penghasilan yang 

cukup besar. Disertai dengan pemenuhan fasilitas, promosi, dan kemudahan akses 

menuju lokasi wisata. Destinasi wisata tidak hanya dikelola oleh pemerintah, 

masyarakat juga dapat mengelola destinasi wisata. Desa juga dapat berpotensi 

dibentuk menjadi destinasi wisata,. Wardoyo dan Bahtarudin (2003:45) 

menjelaskan, 

“Prospek perkembangan pariwisata. Beberapa masyarakat 

menyatakan bahwa perkembangan pariwisata cukup menjanjikan, namun 

beberapa yang lain mengatakan kekhawatiran dalam pembiayaan. 

Masyarakat sepempat mempunyai keyakinan yang besar dalam 

pengembangan lebih lanjut dari adanya desa wisata. Kemudian pejabat 
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pemerintah kabupaten sampai tingkat desa mengatakan bahwa pada 

umumnya mereka sangat setuju dan mendukung adanya kebijakan desa 

wisata. Bahkan Dinas Pariwisata dan Budaya bersama Dinas 

Perindustrian disamping telah memberikan bimbingan, juga pernah 

memberikan beberapa kali pelatihan keterampilan antara lain tentang 

pengelolaan bunga potong. Sikap pejabat tersebut sangat mendukung 

pejabat pemerintah dalam hal ini berarti membantu masyarakat dalam 

menentukan dan memecahkan permasalahan mereka, kemudian 

menuntun dari awal dalam proses penentuan prioritas yang akan 

dijadikan pokok kegiatan.” 

 

Partisipasi masyarakat sangat perlu untuk membentuk kebijakan yang 

sesuai dengan masyarakat, sebab masyarakat adalah sasaran ditetapkannya suatu 

kebijakan. Pemerintah harus mempertimbangkan keinginan masyarakat agar 

pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Masyarakat desa merupakan 

masyarakat yang diharapkan memberikan saran dan usulan kepada peerintah, 

sebab masyarakat desa merupakan masyarakat yang paling dekat dengan 

pemerintah. Ratnaningsih dan Mahagangga (2015:46) Menjelaskan sebagai 

berikut, 

“Partisipasi masyarakat lokal dalam pariwisata. Masyarakat lokal 

berpartisipasi dari awal aktifitas kepariwisataan hingga pada tahap 

evaluasi. Pada tahap proses awal kepariwisataan, masyarakat desa 

mengatakan kepada pemerintah desa bahwa mereka menginginkan 

adanya kegiatan wisata di desa mereka. Respon yang di berikan terhadap 

pihak desa yaitu masyarakat mulai mengajak pihak desa untuk 

bermusyawarah dan membicarakan mengenai keingnan mereka terhadap 

aktivitas pariwisata di desa mereka. Dengan kegigihan masyarakat desa 

belimbing yang begitu besar untuk menjadikan desanya sebagai daya 

tarik wisata, pada tanggal 25 November 2010 Desa Belimbing di 

deklarasikan sebagai desa wisata oleh Bupati Tabanan masyarakat 

dilibatkan secara keseluruhan.” 

 

Pariwisata perlu direncanakan agar jalannya sesuai dengan tujuan. Untuk 

mewujudkan tujuan pengembangan pariwisata diperlukan adanya menejemen 

pengelolaan yang baik, serta membuka pelunag pihak lain untuk berinvestasi. 
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Dengan adanya investor juga perlu disertai dengan kesepakatan yang 

menguntungkan untuk kedua belah pihak. Pengembangan pariwisata harus disertai 

dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, agar dapat memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada wisatawan. Suatu kebijakan akan berhasil jika 

diserai dengan sosialisasi, apabila kebijakan tidak disosialisasikan dengan baik, 

maka akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Hidayat (2011: 41) menjelaskan 

strategi perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Strategi 

kebijakannya sebagai berikut: 

1. Membuat pedoman umum serta pedoman pengelolaan objek wisata pantai 

pangandaran yang lebih terfokus pada manajemen wisatawan yang 

meliputi interprestasi dan pengaturan pola arus pengunjung. 

2. Membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk berinvestasi, serta Dinas 

Pariwisata Kabupaten melakukan promosi objek wisata dan menyatakan 

pangandaran sebagai kawasan yang terbuka untuk investasi bisnis. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekitar objek wisata sebagai 

modal dasar pengembangan melalui pelatihan dan pengekalan keahlian 

bidang pariwisata dan sosial budaya. 

4. Melakukan sosialisasi terhadap berbagai peraturan-peraturan (PERDA) 

yang terkait dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang 

dilakukan baik oleh swasta, masyarakat maupun program-program dari 

Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Ciamis.  

 

Dari kelima jurnal diatas dapat disimpulkan, pengembangan pariwisata 

yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah memberikan kesan 

yang khas terhadap gambaran pariwisatanya. Pengembangan pariwisata dapat 

dilakukan dari tingkat yang rendah yakni tingkat desa, yang bertujuan agar 

masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung.Pengembangan pariwisata juga 

dapat dibantu oleh investor, agar pembangunanya dapat berjalan dengan cepat. 

Masih banyaknya objek wisata yang informasnya sangat minim, bahkan tidak ada 

infomasi yang terperinci mengenai objek pariwisata. Untuk pemenuhan sarana 
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dan prasarana hampir seluruh jurnal membahas bahwa wilayahnya memperbaiki 

dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pengembangan pariwisata, 

meskipun masih banyak objek wisata yang belum dapat diakses menggunakan 

transportasi umum, seperti angkutan kota. 

Promosi objek pariwisata dilakukan oleh pemerintah bersama dengan 

masyarakat melalui berbagai media untuk menarik kunjungan wisatawan. 

Pengembangan pariwisata hampir seluruh jurnal membahas partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan pariwisata. Partisipasi masyarakat tidak hanya pada tahap 

pengembangan, bahkan masyarakat juga berpartisipasi pada tahap formulasi 

kebijakan. Sehingga, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat bersinergi 

antara keinginan masyarakat, pemerintah dan juga pihak swasta. Pembentukan 

kebijakan dapat terlaksana dengan baik, sebab masyarakat memiliki kesadaran 

untuk menyalurkan aspirasinya. Kebijakan pengembangan pariwisata diharapkan 

masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal. Masyarakat dapat 

membuka usaha yang menyokong perkembangan kegiatan pariwisata lokal. 

Dari kelima jurnal diatas untuk memperbaiki pengembangan pariwisata 

lokal diperlukan upaya pemerintah untuk mengalokasikan dana yang lebih besar, 

sebab pariwisata merupakan sektor unggulan pemerintah. Pemerintah juga perlu 

menjalin hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah, stakeholder, dan juga 

masyarakat sehingga terdapat sinergi antar pihak. Perlu adanya publikasi, 

walaupun bentuknya sederhana, paling tidak dapat memberikan informasi kepada 

wisatawan agar lebih menarik. Perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat, 

baik dalam perumusan kebijakan sehingga pada tahap penerapan kebijakan, 
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sehingga upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dapat dicapai 

lebih cepat. Pemerintah juga perlu meningkatkan peran dalam pembinaan dan 

pelatihan untuk masyarakat agar mereka mampu berpartisipas dengan baik. 

Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih lanjut yang ditujukan pada penelitian 

arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata 

Kabupten Tuban, 
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E. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Potensi pariwisata yang telah ada belum diperhatikan oleh pemerintah 

b. Pengelolaan dan pengembangan potensi wisata belum dilakukan secara 

maksimal. 

c. Meningkatnya jumlah wisatawan tidak berbanding lurus dengan prosentase 

kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. 

1. Pemerintah Daerah 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

3. Pengelola destinasi wisata 

4. masyarakat 

a. Agenda setting 

Memperhatikan isu-isu atau 

masalah yang sedang 

berkembang 

b.  Formulasi Kebijakan 

 

Proses perumusan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah 

Empat kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan alternative 

kebijakan, sebagai berikut: 

1. Kelayakan teknis 

2. Kemungkinan ekonomi dan keuangan 

3. Kelayakan politis 

4. Keterlaksanaan administratif 

Kebijakan pengembangan sektor pariwisata 

Manfaat pengembangan pariwisata: 

a. Manfaat ekonomi 

b. Manfaat sosial budaya 

c. Manfaat bagi lingkungan 


