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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pariwisata 

Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk 

melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas 

pariwisata sudah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan 

sebagian kecil masyarakat negara berkembang.  

Pariwisata dalam segi etimologis berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri 

dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau 

berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi Pariwisata 

berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-

kali. Pariwisata telah dimulai sejak dimulai peradaban manusia, dengan ditanddai 

adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama serta 

lainnya.  

Model Strategi George Herbert Mead Teori Interaksi Simbolik interaksi ini 

didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksi dengan masyarakat, dan 

sosialisasi terdapat konsep diri muncul seiring interaksi kita dengan orang lain. Diri 

adalah identitas tersendiri yang memisahkan diri kita dengan orang lain. Sementara 

konsep Pendidikan multicultural yaitu menghilangkan bentuk prejudice, stereotype, 

diskriminasi dan kesenjangan social. 

 Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, menyatakan bahwa :  
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1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.  

4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 

dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan,Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

pengusaha. 

 Adapun asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang-Undang 10 

Tahun 2009 sebagai berikut: 

1. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asasa adil dan merata, asasa 

keseimbangan, asas kemandirian, asasa kelestarian, asasa partisipatif, asas 

berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan., 

2. Fungsi Kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan 

intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan meningkatkan 

pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

3. Tujuan Kepariwisataan antara lain meliputi: 1)Meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, 2)Meningkatkan kesejahteraan rakyat, 3)Menghapus kemiskinan, 

3)Mengatasi pengangguran, 4)Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber 
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daya, 5)Memajukan budaya, 6)Mengangkat citra bangsa, 7)Memupuk rasa 

cinta tanah air, 8)Memperkukuh jati diri dari kesatuan bangsa, 9)Memperat 

persahabatan antar bangsa. 

 

 

B. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

1. Definisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

Pengertian umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur 

pelaksana teknis pemerintah daerah yang mempuanyai tugas pokok membantu 

Kepala Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Selain itu, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala 

Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang 

kebudayaan dan kepariwisataan serta melaksanakan urusan rumah tangga di 

bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Bupati.  

Dalam rangka membantu Kepala Daerah menjalankan kewenangan 

otonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata, melaksanakan urusan rumah 

tangga dinas serta tugas-tugas lain yang diberikan agar supaya sejalan dengan 

PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan termasuk di 

Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata, terdapat 12 urusan yang dilimpahkan 

pelaksanaan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah secara berjenjang (pusat, 

propinsi, Kabupaten). Pelimpahan tugas ini sesuai dengan PP Nomor 24 

Tahun 1979. 
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Kewenangan yang diatur mencakup urusan daya tarik wisata sepanjang 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku 

tidak menjadi urusan pemerintah pusat; urusan pramuwisata; urusan losmen; 

urusan penginapan remaja; urusan pondok wisata; urusan perkemahan; urusan 

rumah makan; urusan bar; urusan mandala wisata; urusan usaha kawasan 

pariwisata; urusan usaha rekreasi dan hiburan umum dan urusan promosi 

pariwisata daerah. 

  

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah sebagai salah satu dinas 

daerah adalah organisasi pariwisata daerah yang merupakan bagian dari dinas 

daerah dan bertugas sebagai unsusr pelaksanaan daerah dalam menjalankan 

roda pembangunan dan pemerintah daerah di sektor pariwisata. Pitana dan 

Gayatri (2005: 95), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk 

mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai: 

a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai 

motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, 

masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama 

yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat 

berjalan dengan baik.  

b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran 

pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala 

program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun pada 

prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, 

baik itu swasta maupun masyarakat. 
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c. Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung 

pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus 

dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder 

pembangunan pariwisata memilki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak 

tersebut, agar diantaranya tercipta simbiosis mutualisme demi perkembangan 

pariwisata. 

Menurut Oka A. Yoeti (2001: 187) ada tiga hal yang mendasar yang dianggap 

penting dapat mempengaruhi, mengapa diperlukan suatu organisasi pariwisata yang 

efektif pada suatu daerah, yaitu: 

a. Adanya penyebaran arus lalu lintas pariwisata ke arah luar pusat–pusat 

pariwisata yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk memberikan 

fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan. 

b. Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri pariwisata diharapkan bisa 

menjadi katalisator pembangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat diandalkan 

mengelola pariwisata sebagai suatu industri. 

c. Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata semakin 

berkembang pesat, sehingga dibutuhkan organisasi pariwisata yang dapat 

meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung pada suatu 

daerah. 

Ketiga hal tersebut mempunyai implikasi penting dalam pembangunan fisik. 

Selain fisik maka koordinasi dan dan manajemen organisasi dan pariwisata sangat 

diperlukan dalam terwujudnya pariwisata yang profesional dan dapat memberikan 

kepuasan terhadap wisatawan. terkadang ada destinasi pariwisata yang sangat 
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potensial, tetapi organisasi pariwisata tidak mampu mengelola dengan baik sehingga 

destinasi pariwisata tersebut akan kurang diminati oleh wisatawan. 

Disinilah Organisasi Pariwisata Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dapat memainkan peran penting, terutama melakukan koordinasi 

terhadap semua potensi dan sumber-sumber daya yang terdapat di daerah itu, sehingga 

harapan terhadap pariwisata untuk menjadi katalisator bag pembangunan daerah dapat 

menjadi kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah 

itu.  

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam rangka 

membangun pariwisata dan seni budaya serta meningkatkan kunjungan dan mengelola 

pariwisata, mempunyai tugas, fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2011. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata. 

Kebijakan teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah suatu hal 

mutlak yang harus dilakukan, karena itu semua menyangkut segala urusan 

yang berkenaan dengan maju dan tidaknya pariwisata di setiap daerah yang 

tentunya berada di Kabupaten Banyuwangi dan setiap kebijakan yang 

diputuskan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwiwsata harus sesuai dengan 

keadaan di lapangan dan harus berkelanjutan. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

kebudayaan dan pariwisata. 
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Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kepada Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata selaku pelaksana harus sepatutnya dilakukan, karena Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata disini mengetahui berbagai potensi-potensi atau 

keunikan budaya yang dimiliki di setiap daerah dan semuanya harus bisa 

dikembangkan dan dilestarikan. Pelayanan umum pada bidang pariwisata 

harus bisa disediakan oleh Disbudpar karena pelayanan umum sebagai titik 

awal dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan lokal 

maupun asing yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Karena pelayanan 

umum adalah sebagai kunci awal bagaimana wisatawan yang berkunjung ke 

Kab. Banyuwangi bisa menerima respon dengan baik. Sejauh ini fakta yang 

terjadi di lapangan dalam hal pelayanan umum seperti akses masuk atau daerah 

tempat wisata sudah cukup optimal dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, dimulai dari pemberitahuan pada pamflet maupun akses jalan yang 

sering ditemui di jalan raya.  

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata 

Segala pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang Kebudayaan dan 

Pariwisata untuk kemajuan sudah maksimal dilakukan, dengan adanya 

program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti diperuntukkan untuk 

pemandu wisata dan pelatihan bahasa asing misalnya Bahasa Inggris. Upaya 

pembinaan juga dilakukan kepada pemandu wisata yaitu dengan meperbanyak 

pemandu wisata yang berlisensi nasional bahkan internasional. Upaya 

pelatihan pemandu wisata ini terakhir dilakukan pada tahun 2014 dengan 

diikuti 40 calon pemandu wisata. Materi pelatihan antara lain yakni, tata cara 

belajar mengelola dan melayani wisatawan dengan baik serta ramah. 
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Diadakannya pemandu wisata yang berlisensi ini diharapkan mampu melayani 

turis domestik maupun mancanegara yang sedang berwisata di Kab. 

Banyuwangi dengan baik dan nyaman.  

4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

C. Strategi Pengembangan Pariwisata  

1. Strategi Pengembangan Pariwisata secara umum daerah Pulau Merah 

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang 

memfokuskan diri terhadap pembangunan pariwisata, menggunakan strategi 

pengembangan wilayahnya dengan empat langka terpadu. Hal ini terbukti 

dengan tercapainya keberhasilan memenangkan penghargaan PBB dalam 

UNWTO Awards ke-12. Langka strategi yang diambil pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi adalah bahwa satu daerah itu harus dianggap sebagai sebuah 

produk yang harus dipromosikan, membangun inovasi kekayaan lokal dengan 

adventure experience yang inheren dengan budaya, menjadikan seluruh SDM 

di pemerintahan daerah berkontribusi bagi pariwisata, dan menciptakan 

peluang pariwisata dengan mengadakan festival-festival (rri.co.id). Selain itu, 

pemasaran, pembangunan dan pengembangan wisata yang ramah lingkungan 

merupakan investasi di sektor pariwisata. Program pengembangan kawasan 

strategis cepat tumbuh di wilayah Kabupaten Banyuwangi, yaitu menerapkan 

adanya pemetaan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I, Wilayah 

Pengembangan Pariwisata (WPP) II, dan Wilayah Pengembangan Pariwisata 

(WPP) III. Adanya pembentukan WPP bertujuan untuk membantu pemerintah 
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Kabupaten Banyuwangi dalam menentukan kawasan strategis, sehingga 

pembangunan WPP dapat lebih diprioritaskan. 

Wisata pantai Pulau Merah merupakan salah satu wisata yang 

tercantum dalam (WPP) III di kabupaten Banyuwangi. Selama ini pengelolaan 

obyek wisata pantai Pulau Merah di kabupaten Banyuwangi dikelola 

masyarakat sekitar dengan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) pantai Pulau 

Merah. Pengelola yang dilakukan POKJA berkerjasama dengan Dinas 

Perhutani, sehingga pengembangan potensi obyek wisata pantai Pulau Merah 

mengoptimalkan kegiatan yang berorientasi pada kekuatan modal pribadi 

masyarakat dan swadaya masyarakat lokal. Strategi pengembangan wisata 

pantai Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi secara kumulatif memiliki 

dampak terhadap empat aspek dalam masyarakat wilayah wisata, secara 

berurutan dari yang terbesar, yaitu aspek advantage, consisitency, feasibility, 

dan consonance. Pada level model strategi pengembangan wisata, 

mengharuskan perlunya penerapan relationship marketing sebagai tolok ukur 

dari konsep pengambilan strategi pengembangan wisata. 

Pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai 

Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan, pentingnya sektor pariwisata 

terhadap perekonomian Indonesia dikarenakan pertumbuhan pariwisata 

Indonesia selalu di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengembangan 

pariwisata yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta telah 

meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan dari suatu daerah ke daerah lain. 

Kunjungan wisatawan akan merangsang interaksi sosial dengan penduduk di 

sekitar tempat wisata dan merangsang tanggapan masyarakat sekitarnya sesuai 
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dengan kemampuan mereka dalam beradaptasi baik di bidang perekonomian, 

kemasyarakatan maupun kebudayaan mereka. Kebijaksanaan kepariwisataan 

menurut Nyoman S. Pendit (1990 : hal 135) dapat dirumuskan sebagai berikut 

: a. Politik kebudayaan ; b. Politik sosial ; c. Politik dalam negeri ; d. Politik 

luar negeri. 

a.  Politik kebudayaan 

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dalam hal 

politik kebudayaan yang dihubungkan dengan industri pariwisata pada 

prinsipnya tiada lain adalah perlindungan, pemeliharaan, bimbingan serta 

dorongan terhadap kekayaan kebudayaan dan hasil cipta kesenian nasional 

yang ditonjolkan sebagai puncak karya peradaban bangsa. 

b. Politik Sosial 

Yang dimaksud politik sosial pemerintah dalam hubungannya dengan 

pariwisata adalah langkah-langkah pemerintah untuk mewujudkan peraturan-

peraturan dan keadaan yang diarahkan kepada perbaikan sosial bagi rakyat 

pekerja, seperti jam kerja, gaji, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, hak 

berlibur dan memperoleh rekreasi serta hal lain yang kesemuanya itu tidak 

dapat dipisahkan dari soal-soal kepariwisataan, terlebih pariwisata domestik. 

Dalam hubungannya dengan pariwisata, dua faktor penting yang harus 

mendapat perhatian pemerintah dalam bidang sosial politik yaitu : 

1. Faktor yang menyangkut undang-undang dan peraturan yang ada 

hubungannya dengan jam kerja dan gaji bagi kaum pekerja dalam 

negeri tersebut yang memberi efek terhadap industri pariwisata. 
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2. Faktor yang menyangkut pemberian libur dengan biaya perjalanan 

yang berarti pula dapat memajukan pariwisata. 

c.  Politik Dalam Negeri 

Yang terutama dalam hubungan politik dalam negeri suatu pemerintah 

dilihat dari kaca mata pariwisata adalah adanya undang-undang dan peraturan 

yang menjamin tumbuhnya industri ini dan keamanan bergeraknya wisatawan. 

d.      Politik Luar Negeri 

Peranan pariwisata dalam hubungan politik luar negeri suatu 

pemerintah adalah sangat penting, tidak saja di lihat dari segi ekonominya 

tetapi juga politis dan kulturalnya yang sumbangannya adalah positif bagi 

saling pengertian kerja sama dan perdamaian. Dalam hubungan politik luar 

negeri suatu pemerintah, hanya ada dua alternatif bagi pertumbuhan industri 

pariwisata di negeri itu, yaitu politik bersahabat atau politik bermusuhan 

dengan negara lainnya, lebih-lebih negara tetangga dari mana sebenarnya dapat 

diharapkan kunjungan persahabatan antara rakyat negara yang bertetangga. 

Demikianlah bahwa intervensi negara dalam bidang pariwisata harus diperluas 

dan terus ditambah dengan harapan utama untuk memutuskan dan 

merencanakan pertumpuhan pariwisata dan membuka jalan untuk mencapai 

tujuan-tujuan utama dari kebijakan pariwisata nasional. Perekonomian negara 

yang cenderung aktif berpartisipasi dalam bidang pariwisata secara normal 

dapat mengikuti setiap keuntungan nasional dari masing-masing proyek baik 

itu besar maupun kecil yang dicapai dari wisatawan. Negara hendaknya 

memikirkan hasil-hasil ekonomis kebijakan pariwisatanya bagi industri 
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pariwisata dengan tujuan pokok harus mendatangkan manfaat bagi 

perekonomian secara keseluruhan atau perkembangan suatu daerah tertentu 

yang diperlukan untuk keserasian nasional dari pada hanya sekedar keuntungan 

cepat dari sesuatu proyek khusus atau bagi unsur-unsur tertentu. 

2. Strategi Berdasarkan Faktor-faktor Pendukung Model Strategi  

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk 

mewujudkan keterpaduandalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata 

mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar  pariwisata yang berkaitan secara 

langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan 

pariwisata. (Swarbrooke 1996;99) Terdapat beberapa jenis pengembangan, 

yaitu : 

1 .Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya 

tidak digunakansebagai atraksi.  

2. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah 

digunakan sebagai atraksi 

3. .Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang 

dibangun untuk menarik  pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi 

tersebut dapat mencapai pasar yang lebihluas, dengan meraih pangsa pasar 

yang baru. 

4. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk 

meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya 

pengeluaran sekunder oleh pengunjung. 

5. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang 

berpindah dari satu tempatke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan 
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modifikasi bangunan dan struktur.Dalam pengembangan pariwisata diperlukan 

aspek-aspek untuk mendukung pengembangan tersebut.i1 

Pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang 

berkesinambungan untuk melakukan matching dan adjustment yang terus 

menerus antara sisi supply dan demand kepariwisataan yang tersedia untuk 

mencapai misi yang telah ditentukan (Nuryanti, 1994). Sedangkan 

pengembangan potensi pariwisata mengandung makna upaya untuk lebih 

meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu obyek wisata dengan 

carmelakukan pembangunan unsur-unsur fisik maupun non fisik dari 

sistempariwisata sehingga meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini yang 

dimaksud produktivitas obyek wisata berupa meningkatnya pendapatan daerah 

yang diperoleh dari kunjungan wisatawan yang masuk.2 

Menurut Joyosuharto (1995), pengembangan pariwisata memiliki tiga 

fungsi yaitu: (1) menggalakkan ekonomi; (2) memelihara kepribadian bangsa 

dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup; (3) memupuk rasa cinta 

tanah air dan bangsa. Sejalan dengan Pendit (1990), pariwisata mampu 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi, Karena dapat menyediakan lapangan 

kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi 

secara langsung bagi kemajuan kemajuan dalam usaha-usaha pembuatan dan 

perbaikan pelabuhan, jalan raya, pengangkutan serta mendorong pelaksanaan 

program kebersihan dan kesehatan, proyek sarana budaya, pelestarian 

                                                           
1 Jurnal, https://www.scribd.com/doc/27064086/A-Konsep-Pengembangan-Pariwisata-
Pengembangan-Pariwisata-Merupakan , Hlm 1, di akses pukul 00:31 
2 Jurnal https://www.scribd.com/document/26270075/Pengembangan-Kepariwisataan, Hlm 18, di 

akses hari minggu pukul 00:28 

https://www.scribd.com/document/26270075/Pengembangan-Kepariwisataan
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lingkungan hidup dan sebagainya yang dapat memberikan keuntungan dan 

kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar. 

Faktor faktor pendorong pengembangan pariwisata di Indonesia 

menurut Spilane (1987) adalah : 

1. Berkurangnyaa peranan minyak bumi sebagai sumber devisa 

Negara jika disbanding dengan waktu lalu; 

2. Merosotnya nilai ekspor pada sektor nonmigas; 

3. Adanya kecenderungan peningkatan pariwisata secara konsisten; 

4. Besaranya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bagi 

pengembangan pariwisata. 

Wisata Pulau Merah sendiri juga memiliki cara promosi 

menarik wisatawan dengan cara : 

1. Relationship marketing menyebutkan cara/ usaha yang dapat 

dilakukan oleh pengembang/ pengelola yakni dengan memperhwatikan 

mitra bisnis, masyarakat, wisatawan, karyawan dan patner-patner 

lainnya dengan tujuan mencapai kepuasan yang maksimal bagi semua 

pihak. Cara ini dapat dilakukan dengan perbaikan sarana dan prasarana 

wisata baik dari segi kepemilikan dan pengelolaan, dan promosi obyek 

destinasi wisata dapat terbentuk dengan mudah, apabila hubungan 

pemerintah daerah dengan semua pihak yang terlibat dapat terjaga 

dengan baik serta harmonis.  

2. Investasi awal yang dapat ditempuh yakni dengan menerapkan 

internal marketing, dimana masyarakat lokal merupakan asset dan 

investor utama yang dapat di daya gunakan, tetapi perlu adanya 
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pelatihan/ pendidikan sehingga menjadi tenaga kerja yang professional 

dalam pengelolaan wisata.  

3. Dalam social responsibility marketing menyebutkan bahwa baiknya 

itu organisasi atau individu, memiliki kewajiban untuk bertindak 

sehingga menguntungkan masyarakat pada umumnya. Pengembangan 

wisata pantai. 

4.  Dalam strategi pengembangan obyek wisata pantai Pulau Merah 

dapat pula menerapkan intergrated marketing. Artinya, pemasaran 

terpadu membentuk koordinasi antara semua pihak, dengan melihat 

potensi yang dimiliki obyek wisata pantai Pulau Merah yakni 

panorama/ pemadangan alamnya yang bagus dan berkomitmen serta 

berkontribusi untuk memuaskan wisatawan dengan memberikan 

pelayanan sebaik mungkin. 

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka 

pengembanagn pariwisata perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta 

pariwisata perlu mengembangkan paket – paket wisata baru seperti 

agrowisata atau ekowisata. Jenis wisata semacam ini selain tidak 

membutuhkan modal yang besar juga dapat berpengaruh langsung bagi 

masyarakat sekitar, masyarakat dapat diikutsertakan dan keuntungan 

yang diperoleh pun dapat dirasakan oleh masyarakat wilayahnya. 

Pengembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi 

dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 
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1. Perlu ditetapkan beberapa peraturan yang berpihak pada 

peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan 

wisata; 

2. Pengelola pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat; 

3. Kegiatan promosi yang dilakukan harus beragam yaitu dengan 

membentuk sistem informasi yang handal dan membangun 

kerjasama yang baik dengan pusat-pusat informasi pariwisata pada 

Negara-negara lain, terutama Negara-negara yang potensial; 

4. Pemerintah pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta 

dan pemerintah daerah setempat, dengan sistem yang jujur, terbuka 

dan adil. 

5. Mengajak masyarakat sekitar tempat wisata agar menyadari peran, 

fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk 

memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai 

kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi. 

6. Sarana dan prasaran yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara 

baik untuk menunjang kelancaran pariwisata. 

Berdasarkan potensi, peluang, tantangan dan strategi yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan daerah tempat wisata yang masih 

tradisional dan alami perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

Sementara berbagai kendala dan tantangannya yang ada terutama masih 

rendahnya kualitas sumber daya manusia dan gangguan keamanan yang 

sering timbul, perlu disiasati dengan berbagai strategi agar kendala dan 

tantangan tidak menghambat pembangunan pariwisata, serta jaminan 
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perlindungan dan keamanan bagi para wisatawan tidak menimbulkan 

ketakutan untuk mengunjungi daerah wisata yang ada di Indonesia. 

Perekonomian negara yang cenderung aktif berpartisipasi 

dalam bidang pariwisata secara normal dapat mengikuti setiap 

keuntungan nasional dari masing-masing proyek baik itu besar maupun 

kecil yang dicapai dari wisatawan. Negara hendaknya memikirkan 

hasil-hasil ekonomis kebijakan pariwisatanya bagi industri pariwisata 

dengan tujuan pokok harus mendatangkan manfaat bagi perekonomian 

secara keseluruhan atau perkembangan suatu daerah tertentu yang 

diperlukan untuk keserasian nasional dari pada hanya sekedar 

keuntungan cepat dari sesuatu proyek khusus atau bagi unsur-unsur 

tertentu. Berikut dijelaskan pula tentang kebijaksanaan peningkatan 

dan pengembangan pariwisata yang pada dasarnya kebijaksanaan ini 

lebih banyak diarahkan dan ditekankan dalam rangka mengambil 

langkah-langkah penyelenggaraan beberapa kegiatan yang antara lain 

meliputi : 

1. Meningkatkan pemahaman seluruh lapisan masyarakat terhadap 

manfaat pariwisata dalam pembangunan. 

2. Meningkatkan citra dan mutu pelayanan pariwisata nasional. 

3. Meningkatkan penyelenggaraan promosi wisata pariwisata 

Indonesia di luar negeri. 

4. Memberi pengarahan dan petunjuk dalam pengembangan 

kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional. 
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5. Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait, lembaga-

lembaga pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta nasional dan 

organisasi masyarakat untuk menyerasikan langkah dalam 

perencanaan dan pengembangan pariwisata di Indonesia. 

3. Strategi Pengembangan Pariwisata Nasional Daerah 

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015 merupakan penjabaran dari 

Rancana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2010 - 2015 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih dalam pemilihan 5 (Lima) tahunan kepala daerah (Pilkada) yang 

merupakan Dokumen Perencanaan Operasional Tahunan sebagai tolok ukur 

pertanggungjawaban APBD berdasarkan penilaian kinerja selama 5 (lima) 

tahun yang dijabarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen Rencana 

Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 

2010 - 2015 keberadaannya merupakan amanah yang harus diikuti 

sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara terintergratif terpadu dengan 

dokumen perencanaan yang lain dari tingkat pusat sampai tingkat daerah 

sehingga terjadinya sinkronisasi berbagai program pembangunan yang saling 

mendukung. Oleh kerena itu pemasaran adalah suatu kegiatan yang merangkul 

semua pihak yang mempengaruhi dan menerobos semua permasalahan dan 

pengembangan aspek kebudayaan dan pariwisata. Berkaitan dengan konsep 

pemasaran tersebut maka Kab. Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata telah melakukan penelusuran dan kajian tentang bagaimana 
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mengembangkan dan memasarkan kebudayaan dan pariwisata Kab. 

Banyuwangi diperlukan 6 langkah strategi dalam rangka membangun daya 

saing dan memasarkan Kab. Banyuwangi melalui “ BANYUWANGI THE 

SUNRISE OF JAVA “ :  

1. Menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan  

2. Memperlakukan wisatawan secara baik 

3. Menyiapkan dan membangun nuansa dan kawasan wisata yang nyaman  

4. Promosi Wisata  

5. Kerjasama antar pelaku industri pariwisata 

6. Melestarikan nilai-nilai budaya yang bersifat multikultural. Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada DPRD yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran sampai 

akhir masa jabatan dimaksudkan sebagai acuan untuk penilaian dan landasan prinsip 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian proses pelaksanaan 

pembangunan daerah akan semakin meningkat dalam hal efisiensi, efektifitas, 

transparansi, produktifitas dan akuntabilitas.  
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Secara hirarki kedudukan rencana strategis ( RENSTRA ) Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015 dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 3 

                                                            

                                                      

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan merupakan sektor jasa 

dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saaat ini. Peningkatan jumlah 

                                                           
3 Rencana strategis dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 

RPJP Nasional 2005 - 

2025  

RPJM Nasioanal 2010 - 

2014 

RPJP Propinsi 2005 – 

2025 Dan RPJMD 

Propinsi 2009 - 2014 

RPJMD Kab. BWI 

2010 - 2015 

RENSTRA SKPD 2011 

- 2015 

RENJA SKPD  
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destinasi dan investasi dalam pembangunan pariwisata, telah mengubah pariwisata 

sebagai penggerak utama kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan 

devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan 

infrastruktur. Organisasi pariwisata dunia (World Tourism Organization) UNWTO 

memperkirakan wisatawan internasional akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030 

dengan tingkat pertumbuhan kunjungan untuk wilayah Asia dan Pasifik mencapai 4,9 

persen pertahun (Kementerian Pariwisata, 2014:2). Angka perkiraan UNWTO ini 

sudah tentu sangat menggiurkan pelaku usaha pariwisata. Oleh sebab itu, banyak 

negara di dunia berpacu dan berbenah diri untuk membangun industri pariwisatanya. 

Kompetisi dunia yang sangat ketat, ditambah dengan ancaman krisis ekonomi dan 

politik global yang masih dialami oleh banyak negara dalam beberapa tahun terakhir, 

maka dibutuhkan inovasi dan strategi yang tepat dan produktif untuk merebut pasar 

pariwisata. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan 

kepariwisataan di Indonesia. Dengan harapan keterkaitan lintas sektor pariwisata akan 

menjadi mata rantai pendukung bagi gerak ke depan (movingforward) pembangunan 

nasional dan pembangunan daerah.. 

  Penanganan industri pariwisata lebih sulit dan rumit dibandingkan sektor   lain. 

Media prasarana untuk menarik wisatawan kurang terpenuhi, karna dukungan warga 

setempat kurang berperan aktif dalam memajukan potensi wisata alam setempat jauh 

sebelum itu masyarakat sudah tak memperdulikan tempat hunianya di kunjungi banyak 

wisatawan mungkin kurangnya sosialisasinya pemerintah selaku barisan terdepan 

dalam urusan ini, Hal ini dikarenakan penanganan industri pariwisata melibatkan 

hampir semua sektor ekonomi baik industri yang berkarakter pariwisata (tourism 

characteristic industry) maupun industri yang sepintas tidak berkaitan langsung 
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dengan industri pariwisata, namun sebagian permintaannya (demand) berasal dari 

pariwisata (tourism connected industry). 

          Sektor pariwisata telah mendapat perhatian dari pemerintah. Terbentuknya 

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah. 

Kemudian diperkuat dengan Nomenklatur Departemen menjadi Kementerian: dengan 

ditetapkannya Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Hingga pada tahun 2011 

berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekarang ini di-era 

Pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berubah menjadi 

Kementerian Pariwisata (KEMENPAR). Satu dari sekian banyak formulasi/program 

KEMENPAR yang memberi perhatian khusus terhadap upaya peningkatkan pariwisata 

Indonesia, yakni adanya formulasi/ program memberikan arah pengembangan yang tepat, 

maka KEMENPAR semakin genjar untuk mengajak penduduk Indonesia melakukan 

perjalanan atau wisata di dalam negeri. Dengan slogan “Ayo Jelajahi Nusantara”, “Kenali 

Negerimu”, dan “Cintai Negerimu”, diharapkan semakin banyak penduduk Indonesia 

yang ingin mengetahui lebih banyak tentang negerinya sendiri. Ada landasan teoritis 

dalam upaya memahami unsur studi pengembangan pariwisata yakni, pertama, Kodhyat 

(1998: 4) yang mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat 

lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan atau keserasiaan dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, 

budaya, alam dan ilmu. Kedua, konsep pembangunan nasional Indonesia yang harus 

mencakup seluruh bidang kehidupan baik aspek alamiah maupun aspek sosial dengan 

bertumpu pada pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional 
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yang dinamis. Di dalam Garis - garis Besar Haluan Negara (GBHN) dilaksanakan 

pembangunan nasional bidang pariwisata termasuk dalam sektor pembangunan ekonomi 

yang sasarannya (1) mendayagunaan sumber dan potensi kepariwisataan nasional yang 

dapat diandalkan, memperbesar penerimaan devisa, (2) memperkenalkan kekayaan 

peninggalan sejarah, kekayaan dalam seluruh pelosok tanah air (3) penyediaan sarana dan 

prasarana yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Sejarah Indonesai mencatat bahwa 

perkembangan pariwisata sejak Pelita I sampai Pelita IV betul-betul bergantung kepada 

politik pemerintahan, perasaan ingin tahu, adat ramah tamah, jarak dan waktu, atraksi 

obyek wisata, akomodasi pengangkutan, harga-harga, publisitas dan promosi, dan 

kesempatan berbelanja. 

 

 

                                                           


