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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang teori-teori dan definisi 

yang berhubungan dengan penelitian. Tujuannya agar dapat melihat realita yang 

terjadi apakah sesuai dengan dalil-dalil teori serta diperlukan uraian batasan 

konsep penelitian guna pembahasan lebih lanjut. Adapun teori atau definisi yang 

dijadikan acuan pada penelitian antara lain:  

A. Kebijakan Publik

Sebagai suatu konsep, secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa 

kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan 

oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk 

kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau 

bentuk upaya-upaya lainnya Bila melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, 

kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau 

mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik 

berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan 

pemerintah atau mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda.  

Perbedaan deskripsi dari kebijakan publik ini dapat dilihat dari bagaimana 

para ahli mendefinisikan kebijakan publik itu sendiri, seperti halnya Richard Rose 

yang menyatakan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang sedikit 

banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang 

bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri, hingga Thomas R dye 

yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to 
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do or not to do” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk 

tidak dilakukan).21 

Perbedaan deskripsi dari definisi atau deskripsi dari kebijakan publik 

menurut Rose maupun Dye diatas merupakan suatu suatu bukti dimana setiap 

pakar atau ahli dalam menjelaskan kebijakan publik memiliki perbedaan. Definisi 

dari kebijakan publik yang dinyatakan oleh kedua ahli diatas bisa dikatakan 

sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dipilih untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan memiliki konsekuensi pada mereka 

yang terlibat, hanya saja dalam hal ini melihat bagaimana Rose maupun Dye 

mendefinisikan kebijakan publik masih bisa dikatakan cakupannya masih cukup 

luas. Dalam mendefinisikan kebijakan publik Rose tidak menegaskan bahwa pada 

kebijakan mengandung unsur tujuan didalamnya yakni seperti yang diketahui 

bahwa setiap kebijakan dilakukan agar tercapainya suatu tujuan tertentu, begitu 

pula dengan apa yang dinyatakan Dye yakni apa yang tidak dilakukan pemerintah 

juga merupakan suatu kebijakan publik yang pemaknaannya masih kurang jelas. 

Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik 

merupakan sebuah keputusan, beliau mendefiniskan kebijakan publik sebagai 

serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor 

politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta 

cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada 

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor 

tersebut.22 

                                                           
21 Ismail Nawawi, 2009. Public Policy. Surabaya: ITS Press Hal 8 
22 Solichin Abdul Wahab, 2014. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi aksara Hal 15 
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Dalam pemaknaan menurut W.I. Jenkins tersebut bisa terlihat bahwa beliau 

melihat kebijakan publik sebagai suatu keputusan lalu memiliki tujuan dan cara 

dalam mencapai tujuan, tetapi bila melihat lebih dalam seyogyanya suatu 

kebijakan publik yang dilakukan aktor dalam hal ini pemerintah nantinya akan 

melaksanakan keputusannya secara nyata, dan karena bentuk dari kebijakan 

publik yang bisa dikatakan variatif, bisa saja keputusan atau sekedar ucapan yang 

dilakukan aktor ini bisa saja hanya menjadi sekedar konsep dengan cara-cara 

tersendiri tetapi akhirnya tidak dilaksanakan atau tidak ditindak lanjuti karena 

hambatan-hambatan tertentu.  

Dari pemahaman yang dideskripsikan W.I. Jenkins diatas kita bisa 

menemukan bahwa suatu kebijakan publik selain mengandung unsur tujuan juga 

keputusan atau kebijakan yang diusulkan oleh aktor dalam hal ini memiliki ruang 

lingkup tertentu atau pada situasi tertentu, dan masalah tertentu. Hal ini bisa 

terlihat juga pada pendapat ahli lainnya yakni dari Steven A. Peterson yang 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan atau aksi pemerintah dalam 

mengatasi suatu masalah.23 

Memaknai apa yang dinyatakan beberapa pendapat ahli tersebut diatas, 

ditemukan bahwa dalam kebijakan publik terdapat unsur tujuan, dampak, ataupun 

aktor yakni pemerintah yang memiliki kewenangan, dan kebijakan publik ini 

dibuat untuk menyelesaikan permasalahan pada ruang lingkup tertentu. Bila 

melihat dari setiap perbedaan penjelasan tentang kebijakan publik menurut para 

ahli diatas, walaupun berbeda tidak ada yang bisa dikatakan salah, hanya saja 

                                                           
23 Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. 

Jakarta: Elex Media Komputindo Hal 23 
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pada setiap pemaknaan akan kebijakan publik ini ada beberapa yang dikatakan 

masih luas sehingga perlu pengambilan konsep yang tepat. 

Berangkat dari penjelasan dari beberapa ahli diatas kita bisa memahami 

bahwasannya kebijakan bisa dikatakan sebagai suatu arah tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mencapai tujuan 

tertentu dan mengatasi suatu permasalahan yang dilaksanakan pada ruang lingkup 

tertentu yang dimana didalamnya terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-

kesempatan. Jadi dalam hal ini pemerintah selaku yang memiliki kewenangan 

dituntut bisa memberikan kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang pasti dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga nantinya memberikan dampak 

yang baik pada masyarakat. 

B. Implementasi Kebijakan 

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan yakni implementasi kebijakan, 

setelah formulasi dan perumusan maka kebijakan yang telah ditetapkan akan 

dieksekusi dalam tahap implementasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap 

yang krusial dalam kebijakan publik karena hasil dari kebijakan sendiri nantinya 

akan ditentukan setelah implementasi kebijakan tersebut. Riant nugroho dalam 

public policy menyatakan betapa pentingnya implementasi kebijakan, beliau 

menyatatakan bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 

60%, dan 20% sisanya adalah bagiamana kita mengendalikan implementasi 

tersebut.24 

Dari pernyataan di atas tahap implementasi merupakan tahapan yang bahkan 

bisa dikatakan lebih penting dibandingkan suatu perencanaan walaupun dalam 

                                                           
24 Riant Nugroho, 2014. Op. cit Hal 664  
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studi kebijakan perencanaan tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena 

pelaksanaan atau implementasi merupakan tahapan yang penting. 

Pentingnya implementasi kebijakan juga dinyatakan dengan jelas oleh Odoji 

(1981) yakni dimana pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan 

lebih penting dari pembuatan kebijakan dan kebijakan hanya sekedar berupa 

impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak 

diimplementasikan.25 

Pengertian implementasi oleh Odoji tersebut menegaskan bahwa 

implementasi dalam ranah kebijakan publik, merupakan tahapan yang memiliki 

keterkaitan penting dengan rencana awal dari pembuatan kebijakan. Implementasi 

suatu kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar suatu kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Merujuk pada apa yang dinyatakan Van Meter Van Horn 

(1975) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik 

oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun 

swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan.26 

Model implementasi yang diperkenalkan oleh pakar kebijakan publik seperti 

model klasik yang dinyatakan oleh Van Meter Van Horn di atas kita mengetahui 

bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengeksekusi tujuan yang telah ditetapkan dalam 

perencanaannya, meskipun demikian implementasi kebijakan merupakan hal yang 

paling berat dilakukan karena kadang hal-hal yang tidak dijumpai dalam suatu 

konsep bisa terjadi di lapangan dan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

                                                           
25 Namawi Ismail. 2009. Op. cit Hal 131-132 
26 Ibid Hal 131 
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Terkait dengan penelitian ini, model implementasi kebijakan yang dipakai 

oleh peneliti dalam meneliti kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan 

pariwisata bukit 29 di desa argosari kecamatan senduro kabupaten lumajang 

merujuk pada model implementasi kebijakan dari George Edward III (1980) yang 

beperspektif Top Down, dimana beliau menayatakan bahwa implementasi 

kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Ditegaskan 

juga olehnya bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan dari pembuat 

kebijakan atau kebijakannya takkan bisa berjalan sukses.27 

Tidak berjalan dengan suksesnya kebijakan atau inefektifitas implementasi 

kebijakan publik biasanya karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara 

lembaga-lembaga dalam pemerintahan maupun koordinasi dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus diinformasikan melalui komunikasi antara pelaksana kebijakan 

dengan target atau kelompok sasaran sehingga nantinya jika kelompok sasaran 

sudah memahami kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, efektifitas dari 

implementasi diperkirakan akan menjadi lebih baik.  

Dari penjelasan di atas kita mengetahui dan bisa menyimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial pada kebijakan publik yang 

dimana implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari suatu 

kebijakan yang menentukan keberhasilan dari kebijakan publik itu sendiri. 

Keberhasilan suatu kebijakan bisa dilihat dari berhasil tidaknya implementasi 

seperti yang dikatakan sebelumnya, tetapi implementasi kebijakan tidak hanya 

bisa dipandang dari bagaimana perumusan yang bisa dikatakan baik tetapi juga 

                                                           
27 Riant Nugroho. 2014. Op.cit Hal 673 
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tentang bagaimana pelaksanaannya, dimana setiap jajaran yang terlibat dalam 

suatu kebijakan juga saling berkoordinasi agar implementasi menjadi lebih baik.  

Dalam terlaksananya suatu kebijakan tentu pada tahap pelaksanaannya 

terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhinya. Merujuk pada 

implementasi kebijakan menurut Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh 

terhadap implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ialah 

komunikasi, resources, disposition, dan kecenderungan-kecenderungan atau 

tingkah laku dan struktur birokrasi.28 

a. Komunikasi 

  Menurut Edward III dalam Widodo, komunikasi diartikan sebagai “proses 

penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai 

kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan 

agar pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan 

lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran 

kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan29.  Seperti halnya dalam 

pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan 

kebijakan tahap perencanaan yaitu dalam pembuatan kebijakan pariwisata dan 

menyusun masterplan pembangunan, dimana para pembuat kebijakan 

berkomonikasi dengan seluruh aktor atau pelaksanaan kebijakan seperti dinas 

pariwisata Kabupaten Lumajang dan aparat desa serta masyarakat desa Argosari 

sendiri. Dengan demikian semua aktor implementasi kebijakan pelaksanaan dapat 

mengetahui serta memahami tentang arah dan tujuan kebijakan tersebut. Serta 

                                                           
28 Ibid hlm 673 
29 Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang:Bayumedia. Hal : 97 
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pada tahap implementasi kebijakan tahap sosialisasi, dimana pemerintah daerah 

yaitu dinas pariwisata dan kebudayaan mensosialisasikn tentang perbub tentang 

desa wisata, dan juga home stay dan ojek, serta kelompok sadar wisata  kepada 

masyarakat desa argosari. 

b. Sumberdaya  

 Edward III dalam Widodo mengemukakan bahwa faktor sumberdaya 

mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut 

bisa meliputi sumberdaya manusia yaitu staf yang bekerja sesuai keahlian pada 

bidangnya, sumberdaya anggaran sebagai penunjang dalam implementasi 

program. Karena tanpa anggaran implementasi program tidak akan terwujud 

dengan sempurna, dan sumberdaya kewenangan dimana pelaku kebijakan harus 

diberi wewenang dalam membuat keputusan dalam melaksanakan kebijakan atau 

program. Sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan ini adalah dinas 

pariwisata dalam menyusun tahap pelaksanaan yang salah satunya membentuk 

kelompok sadar wisata (POKDARWIS), serta pengelolaan pariwisatanya berbasis 

masyarakat di obyek wisata B29 Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten 

Lumajang 

c. Disposisi 

 Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo dikatakan sebagai 

“kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk 

melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang terjadi 

menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.30  Dari pemaparan tersebut bisa 

diketahui bahwa para pelaksana pariwisata harus berperilaku baik dan penuh rasa 

                                                           
30 Ibid. Hal : 104 dalam Widodo 
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tanggungjawab dengan keinginan dan kesukarelaan dalam menjalankan kebijakan 

tersebut. Apabila sikap-sikap baik tersebut ada dalam diri pelaksana kebijakan, 

maka tujuan dari kebijakan akan terlaksana dengan baik pula sesuai dengan yang 

diinginkan para pembuat keputusan. Untuk itu dalam proses pengelolaan 

pariwisata dalam tahap monitoring harus mempunyai perilaku yang 

bertanggungjawab dalam pengelolaan pariwisata di B29 untuk melaksanakan 

tugas dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dalam kewajiban yang ada. 

d. Struktur Birokrasi  

 Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena 

ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini menurut Edward III 

dalam Widodo mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi yang artinya 

dalam  implementasi kebijakan membutuhkan struktur yang tepat, pembagian 

kewenangan dimana dalam birokrasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda 

dalam setiap hierarkinya, serta hubungan antara unit-unit organisasi dan 

sebagainya dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan 

implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata B29 desa argosari kecamatan 

senduro kabupaten lumajang terutama dinas pariwisata dan kebudayaan sebagai 

leading sector dan koordinator dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu adanya 

SKPD terkait yang dipilih sebagi pelaksanaan pariwisata yang harus saling 

berkoordinasi dalam menjalankan kebijakan. 

C. Pengelolaan  

  Menurut Balderton dalam Westra, mengemukakan bahwa istilah 

pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, 

dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan 
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fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.31 Sedangkan menurut Moekijat 

mengemukakan bahwa pengelolaan adalah dalah rangkaian kegian yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pengendalian dan pengawasan.32 

  Selanjutnya Soekanto mengemukakan bahwa pengelolaan dalam 

administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses 

perencanaan,pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses 

terwujudnya tujuan.33 

  Menurut Hamalik istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, 

dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai suatu 

tujuan.34 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki 

pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian 

dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses 

kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan 

mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. 

  Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan 

hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan 

yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

                                                           
31 Wesra, Pariata, Sutarto dan Ibnu Sanusi, 1985,  Ensiklopedi Administrasi, Jakarta CV.Haji 

Masagung. Hal.14 
32 Moekijat. 1998. Asas-asas Perilaku Organisasi, Bandung : Alumni. Hal.30 
33 Soerjono, Soekanto. Sosiologi Snafu Pengantar. Jakarta. Rajagrafmdo Persada. 1986. Hal .19 
34 Hamalik, Oemar . 1993. Media Pendidikan Cetakan ke Vi. Bandung : Citra Aditya. Hal.18 
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 1. Perencanaan 

  Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara 

sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko 

dalam Adisasmita mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) pemilihan atau 

penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, 

program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemn, tindakan dan peranan sangat 

memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin 

terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi.35 

  Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi 

yang akurat serta dapat dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam 

bentuk kebijakan-kebijakan dalam organisasi. 

  Lembaga Administrasi Negara dalam Adisasmita merumuskan pengertian 

perencanaan sebagai berikut:36  

a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses                          

 mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

 untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan 

penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan 

                                                           
35 Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu: 

Yogyakarta. Hal.22 
36 Ibid.Hal. 23 
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c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-

perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu. 

  Pengertian perencanaan tadi memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur 

penting dalam suatu perncanaan. Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia merumuskan unsur-unsur perencanaan sebagai berikut : 

a. Penentuan penelian secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak 

 dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki 

 masyarakat yang bersangkutan  

b. Pilihan diantara alternative yang efisian serta rasional guna mencapai tujuan-

 tujuan tersebut. 

  Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, 

maka langkah-langkah peting yang harus diperhatikan adalah : 

a. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit 

 dimengerti dan kareanya sulit dimengerti dan karenanya sulit pula 

 direncanakan. 

b. Rumusan kebikajan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus 

 membatasi tindakan yang akan dilakukan. 

c. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam 

 kerangka kebijakan yang telah dirumuskan. 
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 2. Pelaksanan 

  Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses 

administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang 

Gieet dalam Adisasmita.37 Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo dalam 

Adisasmita mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami 

dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai 

suatu tujuan maka kebijakan itu ditirunkan dalam suatu program dan proyek.38 

  Raharjo Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang 

bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan 

akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebu, bermutu 

bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki 

antara lain kecakapan keterampilan, sikap dan perilaku.39 

 3. Pengawasan  

  Dari fungsi-fungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi 

pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah pengadilan, 

menurut Handoko dalam Adisasmita mengemukakan bahwa pengawasan adalah 

penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah diterapkan.40 

  Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencan, maka 

                                                           
37 Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu: 

Yogyakarta. Hal .210 
38 Ibid.Hal.98 
39 Ibid.Hal.58 
40 Ibid.Hal .25 
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dibutuhkan suatu pengawasan. Selanjutnya Kontz dan O’Donnel yang dikutip 

oleh Prajudi Admosudirjo  mengemukakan bahwa: Fungsi pengawasan meliputi 

aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan 

keputusan yang telah dibuat dan dilaksanakan serta diselenggarakan.41 

  Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang 

merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar 

tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan-tahapan 

pelaksanaan sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga lebih mudah untuk 

mengadakan pengadilan. 

D. Pengertian Pemerintah Daerah 

  Pembentukan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-

Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk Undang-undang dan 

peraturan Perundang-undangan lainya yang mengatur mengenai pemerintah 

daerah, yang diatur dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 

  Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 

meningkatkan pelaanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat disamping sebagai saranapendidikan politik di tingkat lokal. 

Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative 

direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, 

ect. Dalam Bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang 

berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. 

Pemerintaha juga dapat diartikan sebagai the governing body of a nations, state, 

                                                           
41 Ibid. Hal.147 
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city, ect yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara 

bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dalam arti luas meliputi 

seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan 

yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang 

kekuasaan eksekutif saja.42   

  Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah adalah 

penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. 

  Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 dalam penjelasanya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah 

daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi 

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai penyelenggara 

pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu pera pemerintah daerah adalah 

segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka 

melaksanakan otonomi daerah sebagai satu hak, wewenang, dan kewajiban 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintaha dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. 

                                                           
42 Tjandra, Riawan, 2009, Hukum Keuangan Negara, Cetakan Ke-II, Penerbit P.T. Gramedia 

Widiasarana, Jakarta, Hlm. 197 
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  Pemberian otonomi seluas-luasnya pada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui 

otonomi seluas-luasnya daerah diharapkanmampu meningkatkan daya saing 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 

dan kekhususan serta potensi dan keaneragaman daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan 

hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah. 

  Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan 

landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan 

pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan 

amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan 

Undang-Undang yang dibentuk Khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.43 

  Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen itu mengatur mengenai 

Pemerintah Daerah dalam bab VI, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. 

Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur 

lebih lanjut oleh Undang-Undang. Pasal 18    aya (2) menyebutkan, “ Pemerintah 

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya, 

                                                           
43 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 
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pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “pemerintahan daerah menjalakan otonomi seluas-

luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan 

sebagai urusan pemerintah pusat”. Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “pemerintahan 

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. 

  Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah 

daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah 

pusat. Maksudnya, pelaksanaan kepemerintahan yang dilakukan oleh pemerinah 

daerahmasih berpatokan pada Undang-Undang pemerintahan pusat. Siswanto 

berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengundang 

pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, pemikiran-pemikirantersebut antara lain : 

  Pemikiran pertama, bahwa prinsip pemikira otonomi daerah dengan 

 menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini 

 mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan 

 daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan 

 pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan 

 rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan 

 prinsip otonnomi ang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata 

 adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan 

 dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya 

 telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan bekembang sesuai dengan 

 potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi 

 setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang 

 bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus 

 benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada 

 dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan 

 rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.44 

 

                                                           
44 Sunarno, Siswanto, 2008, Hukum Pemerintahan Di Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 

Hlm. 8 
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  Seiring dengan prinsip diatas, dan tujuan serta cita-cita yang terkadang 

dalam Undang-Undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 

Artinya, mampu membangunkerjasama antar daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan bersama dan mencegah kepentingan antar daerah. Hal yang tidak 

kalah petingnya otonomi daerah juga harus mapu menjamin hubungan yang serasi 

antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga 

keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negarakesatuan Republik Indonesia dalam 

rangka mewujudkan tujuan negara. 

E. Tugas dan Fungsi Pemerintah 

  Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan 

bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan dengan setiap kelompok 

termask dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, 

akan senantiasa menyangkut dengan unsur–unsur pemenuhan kebutuhan dasar 

manusi seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi 

kebutuhan dasar itu, manusi perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang 

lain, dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan Bahasa untuk berkomonikasi 

menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai 

control dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. 

  Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, 

menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesame warga masyarakat. Dengan 

timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi 
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sosial yang dapat memberi pedoman melakukan control dan mempersatukan 

(intregrasi) anggota masyarakat.45 Untuk membentuk intuisi-intuisi tersebut, 

masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut 

Rosseau adalah konflik kontrak sosial (social contract). Adanya kontrak sosial 

tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan intuisi pemerintahan.46 

  Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem 

ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan 

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang 

ditandai dengan meningkanya kebutuhan, peran pemerintah berubah menjadi 

melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya 

adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk 

melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi 

yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan 

kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.47 Osborne dan Gabler bahkan 

menyatakan bahwa pemerintah yang demokrasi lahir untuk melayani warganya 

dank arena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan 

warganya.48  

  Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa 

kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat 

yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van 

Poelje menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu 

                                                           
45 Garna, 1996. Ilmu-Ilmu sosial Dasar Konsep Posisi. Bandung : Program Pascasarjana Unpad. 

Hml. 56 
46 Sumardjo, Jakob dan Saini K.M. 1986. Apresisasi Kesustraan. Jakarta: Gramedia. Hlm 15 
47 Al Rasyid, 2000: Statistik Sosial, Program Pascasarjana, UNPAD, Bandung. Hlm. 15 
48 Ibid Hlm. 192 
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mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin 

pelayanan umum.49 Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai 

suatu ilmu mencangkup 2 (dua) unsur utama yaitu: Pertama, masalah bagaimana 

sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan 

pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan. Kedua, masalah 

bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencangkup 

masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaliknya mendekati masyarakat oleh para 

pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan 

masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan 

masyarakat, permasalahan psikologi sosiak dan sebagainya. 

  Uraian tesebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena 

adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan hadir karena 

adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat 

sebagai pihak yang diperinah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen 

tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerinah itu 

memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan 

rakyat. Lebih lanjut ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua 

beban yang memproduksi, mendistribusi, atau menjual alat pemenuh kebutuhan 

masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil.50 

  Sejalan dengan itu, Kaufman Menyebutkan bahwa : 

  Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. 

 Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan  lebih menekankan 

                                                           
49 Hamdi, Mukhlis. 1999. Desentralisasi dan Pembangunan Daerah. Makalah pada lokal karya 

Pengembangan Kemampuan Pemda Tingkat II. Jakarta. Hlm. 51  
50 Ndraha, Taliziduhu, 1999. Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia. Jakarta : 

Rineka Cipta. Hlm. 70 
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 upaya mendahulukan kepentingan umum,  mempermudah urusan publik dan 

 memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih 

 menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.51 

 

  Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid yang menyebutkan secara umum 

tugas –tugas pokok pemerintahan mencangkup : 

 Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari 

 luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 

 menggulingkan pemerintahan yang salah melalui cara-cara kekerasan. 

 Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok gontokan 

 diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi 

 didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. 

 Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 

 masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi 

 keberadaan mereka. 

 Keempat, melakukan pekerjaan  umum dan memberikan pelayanan dalam 

 bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, 

 atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 

 Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, 

 membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak 

 terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan 

 yang produktif, dan semacamnya. 

 Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat 

 luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja 

 baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain 

 yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan 

 masyarakat. 

 Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 

 lingkungan hidup-hidup, seperti air, tanah dan hutan.52 

 Lebih lanjut dibagian lain Rasyid, menyatakan bahwa tugas-tugas pokok 

tersebut dapat diringks menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu : pelayanan (service), 

pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan 

membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong 

                                                           
51 Miftah, Thoha. 1995.  Perilaku organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta : Raja 

Grafindo Persada. Hlm. 101  
52 Rasyid. 2000. Makna Pemerintahan, Jakarta : Yarsif Watampone. Hlm. 13 
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kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran 

dalam masyarakat.53 

  Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fingsi pemerintahan, 

menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. 

Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, 

dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat 

yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam 

masyarakat dan pemerintahan. Langkah ni perlu dilakukan oleh pemerintah, 

mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 

masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati 

segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan 

kepada masyarakat. 

f. Pengertian Pariwisata 

  Pariwisata adalah aktivitas bersantai atau aktivitas waktu luang.Perjalanan 

wisata bukanlah wisata suatu ‘kewajiban’ dan umumnya dilakukan pada saat 

seseorang bebas dari pekerjaan yang wajib dilakukan yaitu pada saat mereka cuti 

atau libur.54 

  Pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah 

daerah.55 Pengertian tersebut meliputi: semua kegiatan yang berhubungan dengan 

perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ke tempat 

                                                           
53 Ibid. Hlm. 56 
54 I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri, Sosiologi Pariwisata, Andi, Yogyakarta, 2005. Hal 47 
55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 1 
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asal, pengusahaan daya tarik atau atraksi wisata (pemandangan alam, taman 

rekreasi, peninggalan sejarah, pagelaran seni budaya). Usaha dan sarana wisata 

berupa: usaha jasa, biro perjalanan, pramu wisata, usaha sarana, akomodasi dan 

usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata. 

  Menurut Irawan pengertian pariwisata dengan memberikan batasan sebagai 

berikut : 

 Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang 

 yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian 

 yang sadar dan menumbuhakan cinta terhadap keindahan alam dan pada 

 khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas 

 manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta 

 penyempurnaan dari alat–alat pengangkutan.56 

  Menurut Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar menjelaskan definisi 

pariwisata sebagai berikut : Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan 

orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat 

lain  meninggalkan  tempatnya  semula,  dengan  suatu  perencanaan  dan  dengan 

maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, 

tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk 

memenuhi keinginan yang beraneka ragam.57 

 

 

 

 

                                                           
56 Irawan, Koko. 2010. Potensi Obyek Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata. Yogyakarta: Kertas 

Karya, hal 5 
57 Marpaung, Fernando. 2009. Strategi Pengembangan Kawasan Sebagai Sebuah Tujuan Wisata. 

Tesis PS. Magister Kajian Pariwisata. Universitas Gadjah Mada, hal 20-23 
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 1. Jenis-Jenis Pariwisata dan Unsur-Unsur Pariwisata 

  a. Jenis-Jenis Pariwisata 

   Menurut Kusumanegara mengklasifikasikan jenis pariwisata sebagai 

berikut:58 

1) Pariwisata Etnik (Etnhic Tourism), yaitu perjalanan untuk mengamati 

perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang menarik. 

 

2) Pariwisata Budaya (Culture Tourism), yaitu perjalanan untuk meresapi 

atau untuk mengalami gaya hidup yang telah hilang dari ingatan manusia 

 

3) Pariwisata Rekreasi (Recreation Tourism), yaitu kegiatan pariwisata yang 

berkisar pada olahraga, menghilangkan ketegangan dan melakukan 

kontak social dengan suasana santai. 

 

4) Pariwisata Alam (Eco Tourism), yaitu perjalanan kesuatu tempat yang 

relative masih asli atau belum tercemar, dengan tujuan untuk mepelajari, 

mengagumi, menikmati pemandangan, tumbuhan, dan binatang liar serta 

perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut. 

 

5) Pariwisata Kota (City Tourism), yaitu perjalanan dalam suatu kota untuk 

menikmati pemandangan, tumbuhan dan binatang liar serta perwujudan 

budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut. 

 

                                                           
58 Kusumaningrum, Dian. 2009. Persepsi Wisatawan Nusantara Terhadap Daya Tarik Wisata Di 

Kota Palembang. Tesis PS. Magister Kajian Pariwisata. Universitas Gadjah Mada.hal 13 
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6) Resort City, yaitu kota atau perkampungan yang mempunyai tumpuan 

kehidupan pada persediaan sarana atau prasarana wisata yaitu 

penginapan, restoran, olahraga, hiburan dan persediaan tamasya lainnya. 

7) Pariwisata Agro (Agro Tourism yang terdiri dari Rural Tourism atau Farm 

Tourism) yaitu merupakan perjalanan untuk meresapi dan mempelajari 

kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan. Jenis wisata ini 

bertujuan mengajak wisatawan memikirikan alam dan kelestariannya. 

 b. Unsur-Unsur Pariwisata 

  Menurut Nyoman Pendit Unsur-Unsur yang terlibat dalam industry 

pariwisata meliputi hal-hal sebagai berikut:59 

1) Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara. 

 

2) Jasa Boga dan Restoran, industri jasa di bidang penyelenggaraan 

makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. 

 

3) Transportasi dan Jasa Angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di 

bidang angkutan darat, laut dan udara 

 

4) Atraksi Wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan 

atau pengunjung. 

 

5) Cinderamata (Souvenir), benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk 

dibawa oleh wistawan pada saat kembali ke tempat asal. 

6) Biro Perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari 

 berangkat hingga kembali 

                                                           
59 Pendit,Nyoman S.2004.Ilmu Pariwisata.Jakarta: Pradnya Paramita. hal 37 


